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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
2016-2017 akademik yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi öğretim elemanları tarafından SSCI tarafından taranan 
dergilerde 13 makale, uluslararası hakemli dergilerde 18 ma-
kale, 5 uluslararası kitap bölümü ve 1 uluslararası kitap yayın-
lanmıştır. Uluslararası alandaki bu faaliyetleri Türkçenin bir 
bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunma bağlamında da 
değerlendirilebilecek ulusal hakemli dergide 17 makale/kitap 
bölümü, 4 ulusal kitap ve  uluslararası hakemli dergide 10 
makale Türkçe yayın olarak takip etmiştir. Ayrıca, Fakülte-
miz öğretim elemanları 25 ulusal, 42 uluslararası olmak üzere 

toplam 67 bilimsel bildiri ile hem akademik tartışma ve pay-
laşma ortamına hem de Üniversitemizin nitelikli bilimsel bir 
kurum olarak akademik çevrelerde tanınmasına/tanıtılması-
na da katkıda bulunmuştur. 

Fakültemiz öğretim elemanlarının düzenleme kurulunu oluş-
turduğu ve/veya düzenleme kurulunda yer aldığı toplam 21 
bilimsel toplantı düzenlenmiştir. 

Bunlardan biri 25-27 Mayıs 2017 tarihlerinde Başkent Üniver-
sitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘25. Ulusal Yönetim ve 

Organizasyon Kongresi’ olmuştur. 

Ayrıca, Fakültemiz bünyesinde disiplinlerarası bilgi paylaşı-
mını hedefleyen ‘Çarşamba Seminerleri’ isimli faaliyet dizisi 
de, ağırlıklı olarak öğretim elemanlarımızın araştırmalarını 
tartıştığı/paylaştığı bir platform olarak devam etmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında İngilizce İşletme Progra-
mı’nın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İngilizce Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nın öğrenci almasını 
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takiben 2017-2018 öğretim yılında İngilizce İktisat Programı-
na öğrenci alımı için gerekli faaliyetler yürütülmüştür.  

Fakültemizin özellikle İşletme ve Siyaset Bilimi ile Uluslarara-
sı İlişkiler programları kendi puan türlerinde Başkent Üniver-
sitesi’nin en yüksek puanla öğrenci alan programları arasında 
yer almaya devam etmiştir. 

İngilizce programlarda dikey İngilizce derslerinin ana dili İn-
gilizce olan okutmanlarla yürütülmesine özen gösterilmeye 
devam edilmiştir. Fakültemizdeki öğrenci toplulukları hare-

kete geçirilmiş ve konferans, kongre, panel, sempozyum gibi 
mesleki etkinlikler düzenlemeleri sağlanmıştır. ERASMUS öğ-
renci değişim faaliyetleri geçtiğimiz yıl yapılan iki yeni anlaş-
mayla devam ettirilmiştir. Fakülteye bağlı bütün programlar-
daki ders içerikleri gözden geçirilerek, ortaya çıkan ihtiyaçlar 
sürekli güncellenmiş, bilgi paketinin eksiksiz olmasına dikkat 
edilmiştir. Fakülte bünyesindeki İngilizce programlara ya-
bancı uyruklu öğrenciler alınmış ve Türk öğrencilerin ulusla-
rarası bir ortamda eğitim görmeleri sağlanmıştır. Son olarak, 
Fakültemiz bölümleri açtıkları 5 yüksek lisans ve 4 doktora 
programı ile lisansüstü düzeyde eğitim kapasitesini yukarıya 

taşımıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Toplumun bilgilenme ve öğrenme gereksinimine katkı sağ-
lamak amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim 
elemanları, Kanal B başta olmak üzere bazı medya kuruluş-
larında, çalışmaları ve görüşleriyle Fakültemizi temsil etmiş-
lerdir. Bu çerçevede Fakültemiz öğretim elemanlarının katıl-
dığı televizyon programı ve kaleme aldığı gazete yazılarının 
toplam sayısı 30’u bulmuştur. Fakültemiz öğretim elemanları 
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Gösterge
İktisadi ve

İdari Bilimler
Fakültesi

İktisat 
Bölümü

İşletme 
Bölümü

Siyaset 
Bilimi ve  

Uluslararası
 İlişkiler Bölümü

Teknoloji ve 
Bilgi Yönetimi 

Bölümü

Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) sayısı 0,3 0,33 0,1 0,33 1

Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 40,56 19,83 67 26,56 29

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 26,56 12,83 44,6 17,89 16

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 0,67 1 0,5 0,67 0

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 0,67 1 0,5 0,67 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 17 10 1 5 1

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 0,07 0 0 0,22 0

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 0,13 0 0 0,29 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 77,06 76,33 75,71 75,86 97

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 51,37 38,17 53 59 48,5

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 3,97 1,75 3,4 5,46 4,12

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 100 100 100 100 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 57,14 50 50 50 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 100 100 100 100 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 57,14 50 50 50 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 0,07 0 0,19 0 0

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 0,87 0,44 0,57 1,51 0

Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Rapor, askerlik, v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır.) 33,15 50 39,06 21,84 62,5

Mezuniyet oranı 8,8 12,23 8,49 7,72 8,25

Mezunların mezuniyet not ortalaması 2,46 2,21 2,36 2,54 2,71

Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılma Oranı 0,14 0 0,38 0 0

Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarına Katılma Oranı 0,5 0 0,75 0,56 0

Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 4,85 3,52 4,69 5,9 5,39

Seçmeli derslerin oranı 18,44 33,8 15,15 13,23 36

Seçmeli derslerin oranı 25,49 26,53 25,49 24,07 26

Yeni açılan ders oranı 3,33 7,5 4,76 0 0

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 17,13 15,33 23,3 12,61 12

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 17,13 15,33 23,3 12,61 12

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşenhaftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 8,51 6,29 13,89 6,24 6,75

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen  haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 8,53 6,29 13,89 6,3 6,75

Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı 0,15 0,22 0,1 0,1 0,52

Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 304,89 323,67 296,94 313,63 285,33

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 1 0 0 0 1

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

ve öğrencileri Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka Merke-
zi’nin faaliyetlerini desteklemeyi sürdürmüştür. Öğrencilerle 
iş dünyasının önde gelen aktörlerini bir araya getiren ‘İŞ’TE 
Başkent’ etkinliğine önemli katkılar sağlanmıştır. 

BENVOG (Bir Elin Nesi Var Öğrenci Girişimi) okul çocuklarına 
sosyal yardımlara devam etmiştir. 

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren İşletme Toplulu-
ğu tüm okul öğrencilerinin sosyalleşmelerini kolaylaştırmak 
amacıyla düzenlediği aktivitelerine devam etmiştir. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan öğretim ele-
manları, liselere giderek öğrencilerin mesleki tercihlerini 
oluşturmalarına yardımcı olabilecek bilgi birikimlerini pay-
laşmıştır. 

Ayrıca, eğitim fuarlarına da katılım gösterilerek yükseköğre-
tim kurumları ve alanları hakkında bilgi ihtiyacını karşılamaya 
çalışmışlardır. Son olarak, Başkent Üniversitesi’nde düzen-
lenen tanıtım günleri etkinliğinde yükseköğrenim öğrenci 
adayları ve ailelerini bilgilendirme amacıyla hazırlanan ta-
nıtım materyalleri gözden geçirilip, güncellenmiş, tanıtımda 

görev alan öğretim elemanları talepte bulunan kişilere tercih 

konusunda rehberlik etmişlerdir.
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