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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bilimsel Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemiz, üniversitemizin genel stratejik yapısına uygun 
bir biçimde akademik, yönetsel ve genel hizmet personelinin 
niteliğini yüksek tutmayı, disiplinler arası çalışmaları yaygın-
laştırmayı, yaratıcılığı ve yenilikçi çalışmaları özendirmeyi, 
destekleyecek altyapıyı en üst düzeye çıkarmayı, uluslararası 
indekslere girebilecek makaleler yayınlamayı temel strateji 
olarak belirlemiştir. Fakültemizin bilimsel faaliyetler bağla-
mında bir diğer avantajı; kendi çalışma alanlarında nitelikli, 
öğretmenin yanı sıra araştırma ve bilimsel üretime son dere-
ce önem veren, bilimsel yenilikleri izleyen, bunları öğrencile-

re aktaran genç bir kadronun varlığıdır. Fakülte öğretim üye-
leri, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla, yeni disiplinler 
arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları 
arasından seçilmektedir. Fakülte içi ve dışına açık seminerler, 
çalıştaylar düzenlenerek bilimsel iletişim ve etkileşime katkı 
sağlanmıştır. Akademik personelimiz bilimsel ortama çalış-
malarıyla katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bilimsel üretim 
faaliyetlerini düzenli bir şekilde izleyebilmek ve değerlendi-
rebilmek amacıyla üniversitemizde geliştirilen ABTA’yı etkin 
bir şekilde kullanmış ve güncellemiştir. Öğretim elemanları 
bilimsel üretimlerini dünya standartlarına çıkarmak amacıyla 

ulusal ve uluslararası konferansların takipçisi ve katılımcısı 
olmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Fakültemiz öğrenci merkezli yöntemlerin, ders içeriklerinin 
ve programların öneminin bilincinde olarak belli stratejiler 
geliştirmiş ve uygulamıştır. Öğrencinin derse katılımını sağla-
yacak öğrenci merkezli öğretim programları hazırlamayı; öğ-
rencilerin yenilikçi ve yaratıcı özelliklerini ön plana çıkarma-
larına olanak vermeyi; öğrenciye sadece bilgiyi değil, bilgiye 
ulaşma yöntemlerini de öğretmeyi; öğrencinin iş yaşantısın-
da ihtiyaç duyacağı donanım öğrenciye vermeyi; düşünce 
çeşitliliğine açık olmayı ve öğrenci öğretim elemanı iletişimi 
ve etkileşimini sürekli canlı tutmayı hedeflemiştir. Dersleri-
miz, internet başta olmak üzere güncel teknolojik öğelerle iç 
içe kurgulanmış, ders içerikleri güncel gelişmeleri ve akade-
mik çalışmaları takip eden kaynaklarla beslenmiş, öğrenciye 
seçmeli ders olanaklarıyla beceri ve ilgi alanlarına yönelik 
seçimler yapma olanağı sunulmuştur. Öğrenciye sunulacak 
katkının sürekliliğini sağlamak adına yüksek lisans ve dokto-
ra programları bulunmaktadır. Covid-19 Pandemisi sebebiy-
le, Başkent Üniversitesi’nin belirlediği hibrit eğitim-öğretim 
esaslarına uygun bir şekilde, eğitim-öğretim hibrit bir şekilde 
yürütülmüştür. Öğretim Yönetim Sistemi, öğretim elemanla-
rı tarafından aktif bir şekilde kullanılmış, çevrimiçi yürütülen 
dersler Zoom, Microsoft Teams vb. platformlar üzerinden eş-
zamanlı olarak yapılmıştır.

Fakültemiz içerisinde yer alan programların, kendi müfreda-
tını sürekli olarak gözden geçirmekte ve zorunlu derslerin 
içeriğini yeniden gözden geçirerek ve seçimlik derslerinin 
sayısını arttırarak öğrencilerin hem yenilikçi, hem de yara-
tıcı özelliklerini daha ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. 
Seçimlik derslerde sektörden gelen uzmanların derslere ka-
tılmaları veya dersi bizzat kendileri vermeler istenmiştir. Se-
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çimlik derslerde izlenen bir başka yöntem ise derslerin fakül-
temiz öğrencileri ile birlikte tüm üniversiteye de açılmasıdır. 
Böylelikle diğer fakültelerde okuyan öğrencilerin dersleri ala-
rak vizyonlarını geliştirmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda 
üniversite sanayi iş birliğine de ağırlık verilmiştir.

Ayrıca, öğrencilerimize Anabilim Dalı bünyelerinde yer alan 
tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programıyla sağ-
lam bir lisansüstü eğitim imkânı sunulmuştur. Öğrencileri-
mizin lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışmak is-
tedikleri alana uygun bir lisansüstü programda eğitimlerine 

devam etmeleri teşvik edilmiştir. Yüksek Lisans Programı'nın 
amaçları öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir 
alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı alanda bağımsız iktisa-
di analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve 
beceriyi kazanmasını sağlamak ve eğitimine doktora düze-
yinde devam etmek isteyenlere sağlam bir kuramsal altyapı 
kazandırmaktır. Diğer yandan, lisansüstü eğitimlerine yurt 
dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize okulumuzun 
anlaşmalı olduğu üniversiteler konusunda tam bilgi ve des-
tekte sağlanmıştır.
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Gösterge İktisat 
Bölümü

İşletme 
Bölümü

Siyaset 
Bilimi ve  

Uluslararası
 İlişkiler Bölümü

Teknoloji ve 
Bilgi Yönetimi 

Bölümü

Çift ana dal uygulaması olan lisans programlarının sayısı 1 2 2 1

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının sayısı 9 13 7 6

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez 
danışmanlığı dahil) 16,5 42 13,5 9

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez 
danışmanlığı hariç) 16,5 39 13,5 9

Disiplin cezası alan öğretim elemanı sayısı 0 - 0 0

TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 0 - 0 0

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 4 - 5 0

Düzenlenen uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 0 - 0 0

Eğitim için kullanılan bilgisayar sayısı (Öğretim elemanlarının kullanımına tahsis edilenler hariç) 50 50 54 25

En son uygulanan kataloğa göre Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı 12/19 13/15 13 13

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının toplamı 8 2 54 43

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı 42 2 54 43

Kurum içi, destekli proje sayısı  (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 0 - 0 0

Lisans programların tamamında ders veren Başkent Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki 
dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 167,5 213 146 38

Lisans programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı 69 130 93 27

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı 26 45 31 10

Lisans programlarında ders veren Başkent Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanlarının sayısı 25 35 24 9

Lisans programlarında ders veren Başkent Üniversitesinde kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik 
ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 162 213 146 31

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı 52 52/51 55 52

Lisans programlarında toplam ders sayısı 82 137 191 83

Lisans programlarında yeni açılan ders sayısı 0 3 1 7

Lisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı 101 201 106 27

Öğretim elemanlarına verilen ödül sayısı  0 - 0 0

Öğretim elemanlarına verilen teşvik sayısı  0 - 0 0

Sanayi destekli proje sayısı  (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) 0 - 0 0

Toplam lisans programlarının sayısı 2 2 2 1

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 0 5 5 8

Yan dala izin veren lisans programlarının sayısı 1 2 2 1

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Fakültemiz, üniversitemiz stratejilerine uyumlu bir biçimde 
ülkemize ve içinde bulunduğu kente karşı temel sorumluluk-
ları olmasından hareketle ülkemizin ve Ankara’nın ekonomik 
gelişmesine, insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmayı 
temel hedef olarak belirlemiştir. Bu sorumlulukları yerine ge-
tirirken, diğer eğitim kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle iş 
birliği içinde olmak hedeflenmiştir. Daha detaylı olarak fakül-
temiz özel ve kamu sektörlerinde sağladığı staj ve istihdam 

olanaklarını geliştirmeyi, toplumun kalitesini geliştirebilmek 
için yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için öğren-
cisine bilgiye ulaşma yöntemlerini öğretmeyi ve sorumlu 
bireyler mezun etmeyi amaçlamıştır.  Bu nedenle, toplumun 
gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin artırılması çerçevesin-
de gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlaması için herke-
se açık seminerler ve çalıştaylar düzenlemiş, diğer akademik 
kurumlarla sürekli iletişim içinde olmuş ve ülkenin ekonomik, 
toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sunabilecek projelerin 
takipçisi olmuş, toplumu bilgilendirmeye ve bilimsel olarak 

düşünmeye sevk edecek günceli takip eden yayınlar yapmış-
tır. Sosyal medya olanaklarıyla toplum ile iletişimini kuvvet-
lendirmeyi amaçlamıştır. Mezunlar ile ilişkilerini kuvvetlen-
dirmiş, öğrencilerimizin akademik faaliyetleri ve istihdam 
durumları yakından takip edilmiştir. Yıl içerisinde fakülte ta-
nıtım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülmüştür. COVID-19 
pandemisi sebebiyle toplu etkinliklerimizi internet ortamında 
çeşitli platformlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içerisinde 
öğrenciler ile zoom platformundan birçok bilgilendirici top-
lantı yapılmıştır.
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