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82 2.  AKADEMİK FAALİYETLER

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemiz, 2015 yılı içerisinde ulusal kongreye ev sahipliği 
yapabilme şansını elde etmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. 
Çalışmalarımız sonucunda 2017 yılında, Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi’nin Üniversitemizin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Disiplinlerarası bilgi paylaşımını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Çarşamba Seminerleri’ 2015 
yılında da devam ettirilmiştir. Bölümlerdeki öğretim elemanlarımızın 
ulusal/uluslararası kongrelere katılımı teşvik edilmiştir. Çok 
sayıda akademik personelimiz bildiriler sunarak üniversitemizi ve 
fakültemizi temsil etmişlerdir. 2015 yılında TÜBİTAK Hızlı Destek 
Programı’na proje başvuruları gerçekleştirilmiştir. Fakültemizdeki 
öğretim elemanları ulusal ve uluslararası indekslerde taranan birçok 
yayın faaliyetinde bulunmuşlardır. ‘İşte Başkent’ isimli etkinliğin 
düzenlenmesinde öğrencilerin katılımı desteklenmiştir. Fakültemiz 
bünyesinde derlenen ‘Yönetim Araştırmaları Dergisi’, Thomson 
Reuters’in Scholar One Manuscripts dergi otomasyon programını 
kullanmaktadır. Derginin hakemlik, derleme, hazırlık ve basım 
faaliyetlerine 2015 yılı içerisinde de devam edilmiştir. Fakültemiz 
öğretim elemanları ERASMUS akademik değişim programından da 
faydalanmışlardır. Bu programlar esnasında Avrupa’daki akademik 
gruplarla bilgi paylaşımı ve işbirliği olanakları sağlanmıştır. 
Fakültemiz anabilim dallarına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 
yüksek lisans ve doktora programlarında birçok tez çalışması 
tamamlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik 
Faaliyetler 
İngilizce eğitim yapan İngilizce İşletme Programının açılma onayı 
YÖK’ten alınmıştır. Ayrıca, bu yeni programa 60 Türk ve 30 yabancı 
öğrenci kontenjanı tahsis edilmiştir. Öğrenci yerleştirme sınavı 
sonrasında yaklaşık 50 öğrenci programa yerleştirilmiştir. Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü de benzer bir çalışma yaparak 
başvuru dokümanlarını İngilizce program için tamamlamıştır. 
İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programının 2016 
yılında öğrenci alması planlanmaktadır. İngilizce İktisat Programı 

için de geleceğe dönük planlama çalışmalarına başlanmıştır. 
Hâlihazırda hem kadro hem de program olarak oturmuş 
bölümlerimiz altında İngilizce programlar açarak hem Başkent 
Üniversitesi’nin hem de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
uluslararası tanınırlığının arttırılması hedeflenmektedir. Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne bağlı olarak yürütülecek 
bir doktora programının başvuru işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Bölümlerimizdeki dikey İngilizce derslerinin geliştirilmesine yönelik 
Başkent üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yetkilileriyle gerekli 
temaslar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede dikey İngilizce derslerinin 
içeriği revize edilmiştir. Sınav takvimi belirleme, gözetmen atama ve 
planlamaya yönelik web tabanlı bir otomasyon programı fakültemiz 
içerisinde geliştirilip uygulamaya konulmuştur.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Fakültemiz bünyesinde öğrenciler ve öğretim elemanlarının ortak 
girişimi olan BENVOG sivil toplum girişimi bünyesinde çeşitli okullara 
bağış yapılmıştır. İşletme Topluluğu yeniden hayata geçirilmiş ve 
faaliyetlerine başlanmıştır. İşletme Topluluğu için faaliyet mekânları 
organize edilmiş, radyo ve televizyon programları tasarlanmıştır. 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu öğrenci topluluğu da konuşmacı çağırma, dergi 
yayımlama ve çalıştay düzenleme gibi faaliyetlerine devam etmiştir. 
Fakültemiz öğretim elemanları BEDAM üzerinden değişik kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında mesleki alanlarına yönelik 
çok sayıda eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Söz konusu 
eğitim faaliyetlerine katılım, fakültemiz tarafından desteklenmiştir. 
Ayrıca, fakülte öğretim elemanları gönüllülük esasına dayalı 
kurum içinde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesine de 
katkıda bulunmuşlardır. Fakülte öğretim elemanlarımızca Kanal B 
televizyonundan gelen toplumu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere 
de önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Fakültemizden bazı öğretim 
elemanları Çayyolu Semt Meclisi adlı sivil toplum kuruluşuna 
bilimsel destek ve danışmanlık hizmeti vermişlerdir. Çayyolu Semt 
Meclisi ile gerçekleştirilen işbirliği neticesinde Üniversitemizin 
tanınırlığına hizmet edilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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      İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ*
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Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) sayısı 1 0,44 0,4 1

Toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 15,5 35,67 33,4 24

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 5,5 21,89 16 6

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0 0,33 0,4 3

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 2 7 1 5

Kadrolu ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 79,5 44,71 114 35

Kadrolu ders veren öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı 79,5 34,78 68,4 35

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0 4,79 3,8 0

Yan dal lisans öğrenci oranı 1,26 0 0,58 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0,63 0,96 4,09 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 23,33 75 34,88 0

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 11,95 15,65 10,23 0

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2,31 2,35 2,27 0

Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci oranı 0 0,64 0 0

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0,63 0,64 0,29 0

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 45,28 29,41 27,17 12

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 26,53 26 24,07 26

Yeni açılan ders oranı 4,35 0 0 27,27

Üniversitemizde ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 33,75 19,11 23,7 16,5

Üniversitemizde ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 33,75 19,11 23,7 16,5

Üniversitemizde kadrolu ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 9,5 16,18 23,7 16,5

Üniversitemizde kadrolu ve yarı  zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 9,5 16,18 23,7 16,5

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 0 2 0 1

* Göstergeler, stratejik plandan alınmıştır ve tanımları stratejik plandadır. 
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