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21 Haziran 2018, Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni, Bağlıca Kampüsü
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Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın her zaman ifade et-
tiği gibi; ”İlk günden bugüne katedilen yol daha yolun 
yarısıdır. Bu yolda ilerlemek, haftanın 7 günü, günün 
24 saati çalışmak tüm Başkent Üniversitelilerin en bü-
yük hedefi olmuştur. Bu yolda ilerlemiş ve ilerleyecek 
olan mezunlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız bu 

özellikleri her zaman en iyi biçimde değerlendirmiş ve 

Başkent Üniversitesi’ni her yerde gururla temsil etmiş-

lerdir ve etmeye devam edeceklerdir”. 

• Türkiye’de uluslararası literatürde en fazla bilimsel yayını 

bulunan öğretim üyesidir (Uluslararası literatürde 785 olmak 

üzere toplam 1428 bilimsel yayın).

• 3 Kasım 1975 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Bölümü’nde, Türkiye’de ilk kez annesinden 12 

yaşındaki bir çocuğa, akrabalar arası böbrek naklini gerçek-

leştirdi.

• 10 Ekim 1978’de Avrupa Trasplantasyon Birliği’nden (Eurot-

ransplant) sağlanan ölü böbrek ile Türkiye’de ilk defa kadav-

radan böbrek transplantasyonunu gerçekleştirdi.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

10-12 Mayıs 2018, Amerikan Cerrahlar Koleji Bölge toplantısını Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde büyük bir başarıyla düzenlenledi. Ana teması "Bölgemizde Tıbbi ve 
Cerrahi Eğitim ve Cerrahideki Son Gelişmeler" olan toplantıya 12 farklı ülkeden 200'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

• 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 
Hakkında Kanun”un hazırlanıp, 3 Haziran 1979’da Türkiye’de 
ilk defa yürürlüğe girmesine de öncülük etti. 27 Temmuz’da  
da Türkiye’de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek nak-
lini gerçekleştirdi.

• 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 
Hakkında Kanun”a ek olarak, 21 Ocak 1982 tarihinde 2594 
sayılı yasa çıkarılmasını sağladı. Bu yasa, kaza veya doğal 
afetler sonucu yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yakınlarına 
ulaşılamadığı durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ 
ve doku nakli yapılmasını sağladı.

• 1983’te, o zamana kadar tüm dünyada en fazla 36 saat sak-
lanabilen kadavra böbreklerin saklanma süresinin 111 saate 
kadar uzatılmasını sağlayan çalışmasını yaptı.

• 1987’de Orta Doğu Organ Nakli Derneği’ni kurdu ve ilk Baş-
kanı seçildi. 2-4 Kasım 1988’de Derneğin ilk kongresi Anka-
ra’da düzenlendi. 

• 8 Aralık 1988’de Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’de ilk 
kadavradan karaciğer naklini gerçekleştirdi.

• 15 Mart 1990’da Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Türki-
ye’de ilk kez çocuklarda canlıdan segmental karaciğer nak-

lini gerçekleştirdi.

• 24 Nisan 1990’da dünyada ilk kez yetişkinlerde canlıdan seg-
mental karaciğer naklini gerçekleştirdi.

• 16 Mayıs 1992’de dünya literatüründe ilk kez yapılan bir uy-
gulamayla aynı vericiden, aynı anda hem kısmi karaciğer 
naklini, hem de böbrek naklini gerçekleştirdi.

• 2000’de Dünya Organ Nakli Derneği’nin Roma’daki kongre-
sinde Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı 
katkılardan dolayı “Milenyum Madalyası”nı aldı. Bu madalya, 
ilk kez Türk bir bilim insanına verildi.

10-12 Mayıs 2018, Amerikan Cerrahlar Koleji Bölge toplantısı,  Bağlıca kampüsü10-12 Mayıs 2018, Amerikan Cerrahlar Koleji Bölge toplantısı, Bağlıca kampüsü
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4 Temmuz 2018, Dünya Organ Nakli Derneği'nin Madrid'de düzenlenen 27. Uluslararası kongresinde, gerçekleşen faaliyet toplantısı sonrasında Dünya Organ Nakli Derneği 
(TTS) Başkanı olarak görevine resmen başlamıştır.

• 2003’te Amerikan Cerrahi Birliği (American Surgical Associ-
ation-ASA, kuruluş yılı 1880) Onursal Üyesi seçildi.

• 2005’te Uluslararası Cerrahlar Birliği (International College 
of Surgeons-ICS) Onursal Üyeliği verildi.

• Eylül 2006’da Brezilya Fortaleza’da yapılan 13. Uluslararası 
Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) 
Kongresi’nde derneğin 2006-2008 Dönem Başkanı oldu.

• 2010’da Amerikan Cerrahlar Koleji’nin (American College of 
Surgeons -(ACS)Kuruluş yılı 1913) 97 yıllık tarihinde ilk kez 
bir Türk cerrahına “Şeref Üyeliği” verildi.

• 2012’de Uluslararası Yanık Yaralanmaları Derneği “Yaşam 
Boyu Onur Üyeliği” ödülü verildi.

• 2012 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal, uluslararası düzey-
de saygın ve tanınmış bilim insanlarının talepleri doğrultu-

sunda “Dünya Tıp, Tıbbi Araştırma-Teknik ve Etik Bilimler 
Akademisi-WAMBES”i kurmuştur. Üniversitemiz Kurucusu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın  Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yaptığı bu Bilim Akademisi’ne şimdilik 28 ülkeden 69 
bilim insanı ve akademisyen üye olarak katılmıştır. WAMBES 
tıbbın farklı uzmanlık alanlarında hizmet veren tıp akade-
misyenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir platformdur 
ve bilimsel araştırmaları, klinik çalışmalarını ve tıp eğitimini 

4 Temmuz 2018, Dünya Organ Nakli Derneği 27. Uluslararası kongresi, Madrid4 Temmuz 2018, Dünya Organ Nakli Derneği 27. Uluslararası kongresi, Madrid
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uluslararası düzeyde desteklemek amacıyla kurulmuştur.

• 2012’de Orta Doğu Organ Nakli Derneği’nin (The Middle East 

Society for Organ Transplantation-MESOT) Yeni Dönem 

Başkanı seçildi. Üniversitemiz Kurucusu Prof. Dr. Mehmet 

Haberal, MESOT’un 2012-2014 yılları arasındaki başkanı ola-

rak aday gösterilmiş, bu teklif 12-15 Aralık 2012 tarihlerinde 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan 13. 

MESOT Kongresi’nde Genel Kurul tarafından oya sunulmuş 

ve Prof. Dr. Mehmet Haberal oybirliği ile Yeni Dönem Baş-

kanı olmuştur. 

• 2012’de MESOT, tarihinde ilk kez bir ödül düzenlemiş ve Prof. 
Dr. Mehmet Haberal adına “Mehmet Haberal Ödülü” oluştur-
muştur.  “Mehmet Haberal Ödülü”nün ilk sahibi, bir yılda 327 
karaciğer nakli ameliyatı yapma başarısı ile İran’dan Prof. 
Dr. Ali Malek Hosseini olmuştur. Prof. Dr. Ali Malek Hossei-
ni “Mehmet Haberal Ödülü”nü, 12-15 Aralık 2012 tarihlerinde 
Abu Dabi’de yapılan 13. MESOT Kongresi’nde almıştır.  

• Merkezi Amsterdam’da bulunan ve dünyadaki bilimsel ya-
yın konusunda söz sahibi kuruluşlardan Elsevier Yayınevi, 
Türkiye’de en çok uluslararası yayın yapan bilim insanlarını 
araştırmıştır. Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Tıp” ve “İmmüno-

loji-Mikrobiyoloji” bilimsel konu başlıklarına göre 1932-2012 
yılları arasında yayın sayısı bazında Türkiye sıralamasında 1. 
sırada yer almaktadır. 

• Merkezi Amsterdam’da bulunan ve dünyadaki bilimsel yayın 
konusunda söz sahibi kuruluşlardan Elsevier Yayınevi, dün-
yada en çok uluslararası yayın yapan bilim insanlarını araştır-
mıştır. Elsevier’ın sonuçlarına göre Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
“Transplantasyon” konusunda yayın bazında 2012'de dünya 
sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. 

• 2013 yılında Harvard Üniversitesi, Massachusetts General 
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27 Ağustos 2018, 37. Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi (IMSA) Kongresi'ne onur konuğu olarak davet edildi. Glasgow'da 400 yılı aşkın geçmişi olan The Royal 
College of Phisicians and Surgeons'un tarihi binasında yapılan kongrede kendisine Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

Hastanesi ve Başkent Üniversitesi arasında anlaşma sağla-

dı. Bu anlaşma ile iki üniversite arasında “Uluslararası Yanık 

Eğitim Programı (International Burn Fellowship-IBF)” baş-

latıldı. Programın amacı; yanık alanında kendini geliştirmek 

isteyenlerin alanında uzman profesyoneller tarafından eğitil-

mesi ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan hekimle-

rin kendi ülkelerinde gerekli ilerlemeyi sağlayacak seviyeye 

ulaştırılmasıdır.

• 2013’te “Uluslararası Haberal Transplantasyon ve Eğitim Vak-
fı’nı (International Haberal Transplantation and Education 
Foundation -IHTEF)” kurdu. Vakfın amacı, doku ve organ nak-
linin etik kurallara uygun olarak yasal çerçeve içerisinde insan 
onuru ve insan hakları gözetilerek yapılmasına katkı sağlaya-
rak; eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını desteklemektir. 

• 3 Aralık 2013’te, 2012 yılında kurulan Dünya Tıp Tıbbi Araş-
tırma-Teknik ve Etik Bilimler Akademisi’nin (WAMBES) açılış 

toplantısı dünyanın farklı ülkelerinden gelen kurucu üyelerin 
katılımıyla gerçekleştirildi ve yapılacak çalışmalar ile ilgili yol 
haritası belirlendi.

• 4-6 Aralık 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz Kurucusu 
Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Başkanı olduğu Türkiye Or-
gan Nakli Derneği tarafından “Karaciğer Transplantasyonu 
25.Yıldönümü” Kongresi Prof. Dr. Thomas E. Starzl onuruna 
düzenlendi.

4 Temmuz 2018, Dünya Organ Nakli Derneği 27. Uluslararası kongresi, Madrid 27 Ağustos 2018, 37. Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi (IMSA) Kongresi, Glasgow 
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• 2013’te Kuveyt Transplantasyon Derneği tarafından "Başarı 
Ödülü"ne layık görüldü.  

• 2013’te Ürdün Cerrahi Derneği tarafından "Başarı Ödülü"ne 
layık görüldü.  

• 2013’te Pan Arap Karaciğer Transplantasyon Derneği tara-
fından "Başarı Ödülü"ne” layık görüldü.  

• 10-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Kurucusu olduğu Orta 
Doğu Organ Nakli Derneği’nin 14. Bilimsel Kongresi’ni ve 
5. Orta Doğu Transplant Oyunlarını İstanbul’da düzenledi. 
Kongre, 55 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcıyla gerçekleş-

ti. Kongre bitiminde Prof. Dr. Mehmet Haberal, Orta Doğu 
Organ Nakli Derneği’nin Başkanlığını devraldı. 

• 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleşen 42. Ürdün 
Cerrahi Derneği Kongresi’nde Dernek tarafından "Başarı 
Ödülü"ne layık görüldü.

• 2-3 Aralık 2014 tarihleri arasında Arjantin’in Buenos Aires 
kentine yaptığı ziyarette Arjantın Tıp Akademisi tarafından 
Onursal Üyelik takdim edildikten sonra La Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’ı Fahri Doktora’ya layık gördü.  

• 10 Aralık 2014 tarihinde Kırgız-Rus Slav Üniversitesi, Fahri 
Profesörlük takdim etti. 

• 15 Aralık 2014 tarihinde Türk Dünyası Transplantasyon Der-
neği’ni kurdu. 

• 7-9 Ocak 2015 tarihleri arasında, Imperial College Tıp Fakül-
tesi Genel Cerrahi ve Kanser Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Jeremy K. Nicholson, Imperial College Hammersmith Hasta-
nesi Organ Nakli Ünitesi Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Nadey 
Hakim, Kraliyet Tıp Derneği Başkanı Sn. Babulal Sethia ve 
Kraliyet Tıp Derneği İcra Kurulu Başkanı Sn. Ian Balmer, Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etmiş, gerçekleşen ziyarette 
Başkent Üniversitesi ile Imperial College ve Kraliyet Tıp Der-
neği arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

• 3 Şubat 2015 tarihinde, Cenevre Üniversite Hastaneleri Cerrahi 
Araştırma Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Leo Bühler’in daveti üze-
rine Cenevre’ye giderek Başkent Üniversitesi ile Cenevre Üni-
versite Hastaneleri arasında işbirliği anlaşması imzalamıştır.

• 27-28 Şubat 2015 tarihleri arasında, Sindh Üroloji ve 
Transplantasyon Enstitüsü kurucusu Prof. Dr. Adibul Riz-
vi’nin davetlisi olarak Pakistan’ın Karaçi kentini ziyaret et-
miştir. Bu ziyarette, SIUT Çocuk ve Kalp Hastanesi’nin temel 
atma törenine ve organ nakli alanında dünya çapında yapmış 
olduğu katkılardan ve çalışmalarından ötürü onur konuğu 
olarak davet edildiği Organ Nakli Sempozumu’na katılmıştır.

• 28-31 Mart 2015 tarihlerinde uzun yıllardır üyesi olduğu Ulus-
lararası Pediatrik Transplant Derneği’nin San Francisco’da 
düzenlenen 8. kongresine katılmıştır.

• 21-24 Nisan 2015 tarihlerinde uzun yıllardır üyesi olduğu Ame-
rikan Yanık Derneği’nin (ABA) Chicago’da düzenlenen 47. yıl-
lık kongresine katılmıştır.

• 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde uzun yıllardır üyesi olduğu ve 
2003 yılında Onursal Üyesi seçildiği Amerikan Cerrahi Birli-
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ği’nin (ASA) Chicago’da düzenlenen yıllık kongresine katıl-
mıştır.

• 20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Türk Dünyası Transplantasyon 
Derneği’nin (TDTD) 1. kongresini Kazakistan’ın Astana şehrin-
de 22 farklı ülkeden 550’ye yakın kişinin katılımıyla ve büyük 
bir başarıyla düzenlemiştir.

• 6-8 Ekim tarihlerinde Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 
97 yıllık tarihinde “Şeref Üye”’liğine seçilen ilk Türk cerrahı ve 
ACS Yöneticiler Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi olarak der-
neğin yıllık kongresine davet edilmiş ve düzenlenen kongrede 
belli başlı toplantılara, resepsiyon ve yemek organizasyonla-
rına katılmıştır. 

• 9-12 Aralık 2015 tarihlerinde, Sindh Üroloji ve Transplantasyon 
Enstitüsü kurucusu Prof. Dr. Adibul Rizvi’nin davetlisi olarak, 
Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen uluslararası sempoz-
yuma onur konuğu olarak katılmıştır.

• 20-21 Ocak 2016 tarihinde Kahire’de düzenlenen ve yaklaşık 
olarak 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen MESOT Yerel top-
lantısına başkanlık etmiştir.  

• 12 Mart 2016 tarihinde, dünyadaki ilk karaciğer naklini gerçek-
leştirerek transplantasyon alanında önemli bir çığır açan Prof. 
Dr. Thomas E. Starzl’ın,  Amerika Birleşik Devletleri’nin Pit-
tsburgh kentinde düzenlenen 90. yaş günü partisine davetli 
olarak katılmıştır.

• 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Kurucusu ve Başkanı olduğu Tür-
kiye Organ Nakli Derneği (TOND) ve Türk Dünyası Transplan-
tasyon Derneği’nin (TDTD) Müşterek Kongresini Azerbay-
can’ın Bakü şehrinde, 21 farklı ülkeden 450’ye yakın kişinin 
katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenlemiştir.

• 18-23 Ağustos 2016 tarihlerinde Hong Kong’da düzenlenen, 
Dünya Organ Nakli Derneği (The Transplantation Society) 
uluslararası kongresinde, 2018-2020 dönemi arasında “Baş-

kan” olarak anons edildi ve 18 Ağustos 2016 tarihi itibariyle 
“Seçilmiş Başkan” olarak Yönetim Kurulu’nda göreve başladı.

• Kurucusu ve Geçmiş Başkanı olduğu Orta Doğu Organ Nakli 
Derneği’nin (MESOT) 15. kongresini 21-24 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Ürdün’de, 27 farklı ülkeden 400’e yakın kişinin katı-
lımıyla ve büyük bir başarıyla düzenlemiştir. Aynı kongrede 
2014-2016 yılları arasında geçerli Dernek Başkanlığı görevini 
devretmiş ve “Geçmiş Başkan” olarak yeni görevine başla-
mıştır.

• 20 Eylül - 1 Ekim 2016 tarihlerinde Japon Organ Nakli Derne-
ği’nin düzenlediği kongreye onur konuğu olarak davet edil-
miş ve Tokyo’ya gitmiştir.

• Amerikan Cerrahlar Birliği (American College of Surgeons) 
tarafından 2014-2017 dönemi arasında “Yöneticiler Kurulu 
Üyesi” olarak seçilmesiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonu-
cunda derneğe üye olarak kabul edilen Türk doktorların dip-
loma törenine ve derneğin yıllık kongresine katılmak üzere 
16-20 Ekim 2016 tarihlerinde Amerika’ya gitmiştir.

• 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye Organ Nakli Derne-
ği (TOND)’nin  Prof. Dr. Thomas E. Starzl’ın 90. yaş günü 
onuruna Karaciğer Tümörleri ve Transplantasyonu konulu 
uluslararası sempozyumunu Ankara’da düzenlemiştir. Top-
lantıya ulusal ve uluslararası arenadan pek çok değerli bilim 
insanı katılmıştır.

• 8 Mart 2017, Kraliyet Tıp Akademisi tarafından, derneğin 212 
yıllık tarihinde ilk kez "Distinguished Fellow" unvanı Üniver-
sitemiz Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’a verilmiştir.

• 11-12 Mayıs 2017, Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü 
toplantısını Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde büyük 
bir başarıyla düzenledi. Ana teması "Cerrahi Enfeksiyonlar" 
olan toplantıya 100'ün üzerinde bilim insanı katıldı. 

• 23 Ekim 2017, Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS) tarafından 

104 yıllık tarihinde ilk kez, uluslararası bir üyeye, sağlığa, 
eğitime ve insanlığa katkılarından dolayı "Distinguished Phi-
lanthropist Award" (Hayırseverlik Ödülü) verildi.

• 1-3 Kasım 2017, Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) ve Türk 
Dünyası Transplantasyon Derneği'nin (TDTD) 2. müşterek 
kongresini Ankara'da, 29 farklı ülkeden yaklaşık olarak 400 
kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenledi.

• 30 Kasım- 2 Aralık 2017, tarihlerinde Ürdün Prensi Raad Bin 
Zaid 'in Şeref Konuğu olarak, Ürdün Cerrahi Derneği ve Pan 
Arab Cerrahi Derneği'nin Müşterek Kongresine davet edil-
di. Profesör Haberal, Ürdün Cerrahi Derneği'nin tarihinde ilk 
kez Onursal Üyelik ödülüne layık görüldü ve aynı zamanda 
insanlığa üstün hizmetlerinden dolayı Sheikh al Cerrahiye 
Ünvanı ile ödüllendirildi.  

• 10-12 Mayıs 2018, Amerikan Cerrahlar Koleji Bölge toplantı-
sını Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde büyük bir ba-
şarıyla düzenlenledi. Ana teması "Bölgemizde Tıbbi ve Cer-
rahi Eğitim ve Cerrahideki Son Gelişmeler" olan toplantıya 12 
farklı ülkeden 200'ün üzerinde bilim insanı katıldı. 

• 4 Temmuz 2018, Dünya Organ Nakli Derneği'nin Madrid'de 
düzenlenen 27. Uluslararası kongresinde, gerçekleşen faali-
yet toplantısı sonrasında Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) 
Başkanı olarak görevine resmen başlamıştır.

• 27 Ağustos 2018, 37. Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi 
(IMSA) Kongresi'ne onur konuğu olarak davet edildi. Glas-
gow'da 400 yılı aşkın geçmişi olan The Royal College of Phi-
sicians and Surgeons'un tarihi binasında yapılan kongrede 
kendisine Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

"İlk"lere imza atan Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetim Üst 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurduğu "İlk"le-
rin Üniversitesi Başkent Üniversitesi’nin bir ferdi olmak her 
zaman için bir ayrıcalıktır. Bu "ilk"ler gitgide artmaktadır ve 
artacaktır.

27 Ağustos 2018, 37. Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi (IMSA) Kongresi, Glasgow 
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Misyonumuz 

Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına 

sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araş-

tırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının 

iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz

Başkent Üniversitesi’nin uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu 

çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

 

Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği düşüncesiyle; 

• Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme-iyileştirme programları tasarlamak,

• Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilimsel standartları sağlamak ve bilimin düzeyini yükseltmek,

• Kurumsal gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun stratejik amaç olarak benimsemek,

• Akademik ve idari açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak ve mevcut kadroları güçlendirmek,

• Üniversitenin insan kaynakları sermayesinin kurumsal verimliliği ve bağlılığını artırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,

• Akademik–yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilincinin geliştirilmesiyle Üniversitemizin seçkin kurumsal kimliğini ileriye taşımak,

• Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek, üretkenliğini artıracak fiziksel ortamlar yaratmak ve mevcut ortamların daha da iyileştirilmesini sağlamak,

• Başkent Üniversitesi’nin; tüm çalışanları, öğrencileri ve eğitim–öğretim araştırma faaliyetleri ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” olmasına ve bu 

tanınırlığın sürdürülmesine katkı vermek,

• İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımı benimsemek,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde sanata, yaratıcılığa ve sanatsal olgunun gelişimine katkıda bulunmak, TEMEL YAKLAŞIMIMIZDIR.
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Değerlerimiz

Akademik bir kurum olarak 
kültürümüzün gereği, aşağıda 
belirtilen kavramları
benimsiyor, onlara değer 
veriyoruz.

Akıl ve Bilim 
Akıl ve bilim temel değerlerimizin başında gelmektedir. Bu değer-
ler bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından önem taşı-
maktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki temel değerler olarak 
akıl ve bilimin, üniversite kavramının temel taşı olduğu düşünce-
sini paylaşıyoruz. Akıl ve bilim bilgiye giden sorgulama sürecinin 
de başlangıcıdır. Eleştirel düşünmenin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin 
itici gücü akıl ve bilimdir.

Bilimsel Üretkenlik 
Yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi 

için bilimsel üretkenliğe gereksinme vardır. Başkent Üniversitesi 
bilimsel üretkenliğin üniversitenin ve içinde yaşadığı toplumun 
ilerlemesindeki en önemli etken olduğuna inanır. Bilimsel üret-
kenlik bir yandan yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somutlaşma-
sına olanak verirken, öte yandan da özgün bilimsel çalışmaların 
gerçekleşmesini sağlar. Başkent Üniversitesi çağın gereklerine 
uygun olarak bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeyi değerli 
bulur. Başta internet olmak üzere bilgi teknolojilerindeki geliş-
melerin bilimsel üretkenliği olumlu yönde etkileyeceğine inanır. 
Bilginin paylaşımını ve dağılımını sağlayan, tüm üniversite öğ-
renci ve çalışanlarının bilgi kaynaklarına ve birbirlerine erişimine 

olanak veren teknolojik yenilikleri benimser ve uygular.

Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği 
Kurumsal gelişimin değerlerimiz içinde yer almasının nede-
ni, kurumsal eylemsizliğin getireceği sorunları engellemektir. 
Sistemi sürekli eyleme dönük tutan değişimci ve dönüşümcü 
stratejiler kurumsal gelişimin ana ögeleridir. Kurumsal gelişim 
anlayışımız kurumsal eylemsizliğin aşılmasında ve sistemin ey-
lem içinde olmasında temel role sahiptir. Kurumsal kimlik kav-
ramının tüm çalışan ve öğrencilerimiz için çok önemli bir değer 
olduğunu kavrayıp kurumsal bağlılığın sağlanmasına ve gelişti-
rilmesine önem veriyoruz.

Çalışma Disiplini 
Misyonumuzun ve vizyonumuzun gereklerini yerine getirebil-
memiz için çalışma disiplininin bir değer olarak önemini biliyo-
ruz. Çalışma disiplininin akademik bir ortamda dışsal denetimle 
sağlanamayacağının bilincinde olarak içsel özendirme ve öz 
denetimin gerekliliğine inanıyoruz. Zamanın verimli ve etkili bir 
biçimde kullanımı da çalışma disiplini anlayışımızın bir parça-
sıdır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal gelişimlerinin 
eğitim ve iş yaşamına katkı vereceği, çalışma disiplinini artıra-
cağı kanısındayız. Bu nedenle Üniversitemizde sosyal çevreye 
ve olanakların gelişimine, çalışanların ve öğrencilerimizin sosyal 
faaliyetlere katılmalarına değer veriyoruz.

Toplumsal Hizmet 
İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincin-
deyiz. Bu sorumluluklar çerçevesinde ürettiklerimizi toplumla 
paylaşmayı ve toplumsal sorunlara bilim aracılığıyla tanım ve 
çözüm getirmeyi temel bir görev olarak algılıyoruz. Bilimsel 
üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle 
katma değer yaratmanın üniversitenin öncelikleri arasında yer 
aldığına inanıyoruz. Akıl, bilim ve bilimsel üretkenliğe verdiği-
miz önem ve önceliklerin sonucu olarak ortaya çıkan bilimsel 
üretimin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, bu olgunun toplum-

da bilimsel bilgi zenginliğine ulaşması bizim için çok değerlidir.

Nesnellik 
Üniversite kavramının nesnel gerçeklikle açıklandığını bilerek nes-
nelliğe değer veriyoruz. Nesnellik evrensel gerçeklere ulaşmada 
temel dayanak noktamızdır. Nesnellik, ölçülebilir olmanın, ölçüm 
ise bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşullarıdır. Bu olgu, nes-
nelliği bizim için değerli kılmaktadır. Nesnellik, bilimsel üretim ve 
akılcı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak 
İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan 
borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkı-
yoruz. Kurumsallaşmamızın temelinde yatan ulusal değerlerin 
bizi beslediğine inanıyoruz. Uluslararası bir üniversite olmanın 
yolu, ulusal değerlerden beslenerek evrensel bilime katkı ver-
mektir. Bu bilinçle ulusal değerlerimizi geliştirerek evrenselliğe 
ulaşmaya değer veriyoruz. Ulusal zenginliklerimizi evrensel olan 
değerlerle yoğurarak, çağdaşlaşma sürecini ileri taşıma çabası 
içindeyiz.

Sürekli İyileştirme 
Sürekli iyileştirme, bilimsel üretim, öğretimde mükemmeliyet ve 
toplumsal katkı sağlamak amaçları doğrultusunda çaba harca-
yan üniversite sistemleri açısından önemli bir süreçtir. Özellikle 
bilimsel üretim ve öğretim çerçevesinde çeşitlilik baskısı altında 
bulunan üniversite kuruluşları sürekli iyileştirmeyi gündemlerin-
de tutmak zorundadırlar. Sürekli iyileştirme sürecini bildik sorun  
çözme yönteminden ayırmak gerekir. Sorun çözme yöntemi, 
sorunun ortaya çıkmasından sonra işleyen bir süreçtir. Oysa 
sürekli iyileştirme düzenli bir biçimde sorunların nedenlerini 
bulmak ve yok etmek üzerine kuruludur. Bu süreçte ilk önce ku-
ruluşun karşı karşıya kaldığı çeşitliliğin etkisi irdelenmelidir. Söz 
konusu çeşitliliğin sorunların nedeni olup olmadığı anlaşılmalı-
dır. Ardından, kuruluş açısından yeterince değerli bulunmayan 
çalışmalar durdurulmalıdır.

Böylesi girişimler sürekli iyileştirmenin önünü açacak, çalışanların 
ve paydaşların olumlu tepkiler vermelerine neden olacaktır.

Paydaşlarla İşbirliği ve Takım Ruhu 
Başkent Üniversitesi içinde yaşadığı topluma duyduğu sorumlu-
luğun bir parçası olarak riski paylaştığı paydaşlarına önem verir. 
İç içe girmiş sistemler yaklaşımı çerçevesinde, en yakın çevremiz-
de yer alan paydaşlarımız olan öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalı-
şanlarımızdan başlayan ortak geleceği paylaşma bilincimizi diğer 
paydaşlarımıza da yaygınlaştıran bir anlayışı temel almaktayız. 
Öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızla en yakın paydaş-
larımız olarak ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. 
Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyeti, özellikle ölç-
tüğümüz değerlerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Pay-
daşlarımızla oluşturduğumuz hizmet için işbirliği ve takım ruhu, 
üniversiteyi ileri taşımada itici gücümüz olmaya devam edecektir. 

Yaratıcılık ve Yenilikçilik 
Üniversite ve bilimsel üretim anlayışı, yaratıcılık ve yenilikçilik kav-
ramlarından ayrı düşünülemez. Yaratıcılık ve yenilikçiliğin kurum 
kültürümüzde yerleşik bir değer olarak yer alması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaratıcılık ve ye-
nilikçiliğe değer vermelerini istiyoruz. Varlık nedenlerimiz içinde 
bu iki kavramın önemli yer tuttuğu kanısındayız. Üniversite olarak 
topluma yaratıcılık ve yenilikçilikte önderlik yapmayı amaçlıyoruz. 
İnsan kaynakları stratejilerimizde nitelikli insana yatırım yapmayı 
öne alan uygulamalar, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin örgüt kültürü-
müzde temel değerler olarak yerleşmesine olanak sağlayacaktır. 
Daha nitelikli insan gücüne yapılacak
yatırım, sistemin üretkenliğini de artıracaktır.

Üniversite olarak topluma sunduğumuz hizmetlere ek olarak, 
güzel sanatlar ve müzik alanında önderlik yapmayı amaçlıyoruz. 
Ülkemizin sanat değerlerine katkı yaparak, geleneksel ve evrensel 
sanat anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
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13 Eylül 2018, Başkent Üniversitesi'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Bağlıca Kampüsü



İlk Günden Bugüne

Üniversitemiz Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 04 Eylül 1980 yılında Türki-
ye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı’nın kurulması, daha sonra 12 Mart 1982’de ilk Diyaliz 
Merkezinin faaliyete geçmesi ve 16 Eyül 1985’te ilk hastanenin kurulmasının ardından, 1986 
yılında Haberal Eğitim Vakfı kurulmuştur. Bahçelievler semtindeki bir hastaneden başlayarak, 
bundan 20 yıl önce bozkır topraklar üzerinde hiçbir dikili ağacın olmadığı şu anki üniversite-
miz kampüsünde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından sağlık hizmetlerinin yanı sıra, 
yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak 
amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 
1994 tarihinde 3961 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bugün sağlık, eğitim ve iletişim kurumları ile 
kuruluşunun ilk gününden bugüne ülkemize ve milletimize hizmet vermek üzere var olan 
bir üniversitenin haklı sevincini ve gururunu taşımaktayız.

Üniversitemizin 1994’ten bugüne, 22 yıl gibi kısa bir dönemde geldiği noktayı özetlemek gerekirse; 
Eğitim Öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan Başkent Üniversitesinde 11 Fakülte, 1 Dev-
let Konservatuarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü, İngilizce Hazırlık Okulu, Atatürk İlkeleri Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (ATAMER), Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM), Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Merkezi (BÜKSAM), İlk Yardım Eğitim Merkezi, Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM), Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM), 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM), Türkçe Öğretim, Uygulamaları ve Araştır-
ma Merkezi (TÖMER), Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Mithat Çoruh Kalite Yönetimi 
Merkezi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kariyer Yönlendirme Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi, Ölçümbilim (Metroloji) ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afet Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Hizmetleri Merkezi ve Türk Mutfak Kültü-

rü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stres Yönetimi Araştırma ve 
Uygulama Birimi, Teknoloji Geliştirme Merkezi, Teknoloji Transfer 
Ofisi ve Ön Kuluçka Merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizde, 2014-2015 akademik yılında; 61 Lisans, 29 Ön 
Lisans, 43 Yüksek Lisans ve 15 Doktora programında eğitim-öğ-
retim verilmiştir. Lisans ve Ön Lisans Programlarında 8360, Yük-
sek Lisans Programlarında 936, Doktora Programlarında 233 
olmak üzere toplam 9529 öğrenci öğrenim görmüştür. İngilizce 
Hazırlık Bölümünde toplam 908 öğrenci dil eğitimi almıştır. Li-
sans Programlarından 1075 öğrenci, Ön Lisans Programlarından 

531 öğrenci, Lisansüstü Programlardan 188 öğrenci olmak üzere 
toplam 1794 öğrenci mezun olmuştur. Böylece kuruluşundan bu 
yana toplam mezun sayımız 25.000’lere ulaşmıştır. Ön Lisans, 
Lisans ve Lisansüstü Programlarında toplam 4615 (toplam öğ-
rencinin % 48’i) öğrencimize burs verilmiştir. Başkent Üniversi-
tesi’nde 2014-2015 akademik yılı itibari ile eğitim öğretim faa-
liyetleri, 698 öğretim üyesi, 769 öğretim elemanı olmak üzere 
toplam 1467 öğretim elemanı ile yürütülmüştür.

Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere birçok 
farklı bölgede eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz 

Ankara, Adana ve Konya'da sunduğu eğitim ve sağlık hizmetleri-
nin yanında; Alanya, İskenderun, İstanbul, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa, 
Tokat, Yalova ve Zonguldak illerinde hizmet sunmaktadır. Üniver-
sitemizin Ankara Kızılcahamam Patalya Thermal Resort ve Anka-
ra Gölbaşı Patalya Lakeside Otelleri Başkent Üniversitesi’nin çeşitli 
bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin uygulamalarına yönelik 
imkanlar sunarken, özellikle kongre ve spor turizminde de önem-
li bir yere sahiptir. Üniversitemizin, süt ve süt ürünleri üretmek 
amacı ile kurulan Kızılcahamam’daki çiftlikte, Kazan’daki süt ve 
süt ürünleri fabrikasında, demir doğrama atölyesinde, marangoz 
atölyesinde ve konfeksiyon atölyesinde ihtiyaçlarını karşılamaya 
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İlk Günden Bugüne

yönelik üretim faaliyetleri sürmektedir. Ayrıca Kazan’da kurulan 
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsünde, Biyoteknoloji, 
Bitki Genetiği ve Transplantasyon Teknolojisi Araştırma Labo-
ratuarlarında biyoteknoloji temelli sağlık, endüstriyel ve tarımsal 
alanlarda değerlendirilmesi mümkün moleküler ve biyokimyasal 
düzeyde araştırma ve uygulama faaliyetleri devam etmektedir. 

Ülkemiz Ar-Ge ve inovasyon politikaları içinde üniversitelerin yeri-
nin bilincinde olan ve akla, bilime dayalı gelişim vizyonunu benim-
seyen üniversitemiz, Bağlıca kampüsümüz içinde TEKMER kurul-
ması için 14 Haziran 2013 tarihinde KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile 
işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu kapsamda, Başkent Üniversi-
tesi-KOSGEB–TEKMER binası kurularak çalışmalarına başlamıştır. 
Başkent Üniversitesi TEKMER’in kuruluş amacı: Yeni teknolojiye 
ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklen-
mesi, KOBİ’lerin üniversitenin olanaklarından yararlanmalarını 
sağlamak, üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel birikimin ekono-
miye ve üretime yönlendirilmesini sağlamaktır. 

2014 yılında faaliyete geçen Başkent Üniversitesi Bilgi ve Tekno-
loji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO), üniversitemiz bünyesindeki bilim-
sel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgi, buluş ve yenilikçi 
ürünlerin ticarileşme süreçlerini baştan sona kapsayan hizmetleri 
sunmayı, girişimciliği teşvik etmeyi ve bu yönde çalışmaları olan 
öğrencileri ve araştırmacıları desteklemeyi amaçlamaktadır. Bil-
ginin ve teknolojinin kullanılabilirliğini arttırmak üzere kurulan 
BÜ-BİTTO, üniversitedeki bilgiyi ve teknolojiyi üniversite dışında 
kurum ve kuruluşlara iletecek, üniversitemizin güçlü olduğu sağ-
lık-eğitim-iletişim alanlarındaki hizmetlerini teknoloji ile buluştu-
rarak toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürecektir.

2014-2015 Akademik yılında özellikle öğrencilerimizin girişimci fi-
kirlerini ve firmaların gelişimini destekleyerek, onların en korumasız 
oldukları başlangıç periyodunda hayatta kalmalarını sağlamak için 
Başkent Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi  (BÜ-EKİN) kurulmuştur.

Başkent Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma alanlarında yükselen 
başarısı ilk günden bu yana artış gösteren bir grafik göstermek-
tedir. 2014-2015 Akademik Yılında da devam eden  bilimsel yayın 
sayısı artışı, ulusal ve uluslararası yayın sıralama endekslerinde 
yükselişi, 2013 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi’nde 
ilk 50 üniversite arasında yer alması sürekli iyileştirme faaliyet-
lerinin ve başarısının bir göstergesidir. Kaliteyi temel ilke olarak 
benimseyen Başkent Üniversitesi, İSO Kalite Belgesi alan ilk Vakıf 
Üniversitesi olma yanında, yönetim kalitesi ve iş mükemmeliyetini 
kurma, geliştirme ve sürdürme başarısı nedeni ile New York 2013 
Uluslararası Kalite Zirvesi’nde Altın Kalite, Paris 2015 Uluslararası 
Kalite Zirvesi’nde ise Platin Kalite Ödülü almıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013 yılı itibariyle UTEAK 
(Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite 
edilen ve ilk Vakıf Tıp Fakültesidir. Ayrıca Adana Erişkin Kök 
Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi  JACIE (Joint Accre-
ditation Committee ISCT-EBMT) tarafından akredite edilmiş, 
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 2013-2015 yılları arasındaki dönem için 
ESMO tarafından tam kapsamlı kanser hastalıkları tedavi  mer-
kezi olarak onaylanmıştır. Yine 2013 yılında MÜDEK (Mühendis-
lik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 
Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans programla-
rımızı akredite ederek, programlara EUR-ACE Etiketi vermiştir. 
Bu başarılar, kaliteyi öne çıkaran, yenilenen ve gelişen fiziki or-
tamı ile en iyiyi hedefleyen Başkent Üniversitesi kültürünün bir 
yansımasıdır. 

Kaliteli eğitim anlayışının bir göstergesi olarak, ÖSYM İnsan 
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Doküman-
tasyon ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılı itibarıy-
la başlatılan değerlendirme sonuçlarında 2012-2016 yıllarına 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme tercihleri ve yerleşenlerin ba-
şarı sıralarına göre Başkent Üniversitesi Ankara’da yer alan 
Vakıf Üniversiteleri içerisinde en çok tercih edilen ve ilk sıra-
da seçilen Vakıf Üniversitesi olmuştur. 

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Diploma Eki çalış-
maları tamamlanmış ve T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
onayı ile 2005-2006 yılından itibaren tüm mezunlarımıza Dip-
loma Eki verilmeye başlanmıştır. 2012-2013 Akademik Yılından 
itibaren de mezunlarımıza verilen diploma eklerinde Europass 
Etiketi kullanımına başlanmıştır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) uygula-
maları çerçevesinde Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav 
Yönetmelikleri yasa değişikliğine uygun olarak yeniden düzen-
lenmiş ve Ağustos 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tüm programların ders planı 
AKTS formatında hazırlanarak tamamlanmış, mezuniyet kredi 
toplamı %25 seçmeli ders olarak düzenlen ve İngilizce ve Türk-
çe bilgi paketi web sayfasında yayımlanmıştır. Çalışmaların ta-
mamlanması ile Ekim 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu Yürüt-
me Ajans’ına Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi başvurusunda 
bulunulmuş ve Üniversitemiz Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi 
almıştır. 2014 yılında da resmi törenle ödüllerini almıştır. Bu saye-
de öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve öğretim elemanlarımızın 
“Avrupa Yükseköğretim Alanı” parçası olmaları sağlanmıştır.

Üniversitemizin kurumsal gelişimi ve daha verimli olarak yöne-
tilmesine yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında 2013 yılın-
da Proje Koordinatörlüğü ve Eğitim, Planlama ve İş Geliştirme 
Koordinatörlüğü birimleri kurularak faaliyetlerin etkinliğinin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Üniversitemiz, sağlık sistemimize önemli bir katkı sağlayacak 
ve Türkiye'de ilk olma özelliği olan Stres Yönetimi Araştırma ve 
Uygulama Birimi'ni Harvard Üniversitesi ortaklığı ile 2014 yılında 
kurmuştur. 

2014 yılında gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden biri ise yeni kü-
tüphanemizin hizmete sunumu olmuştur. Kütüphanemiz 12.500 
m2 alana ve 1200 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Okuyucu-

ların katalog taraması ve araştırma yapabilecekleri 77 adet termi-
nal bulunmaktadır. Kütüphanemizde kişisel çalışma karelleri, grup 
çalışma odaları, görme engelli kullanıcılarımız için Görme Engelli-
ler Odası, müzik ve sanat  koleksiyonundan oluşan  Müzik-Sanat  
Odası, görsel-işitsel kaynakların yer aldığı Görsel-İşitsel Salonu 
bulunmakta ve  burada 13 terminal yer almaktadır. Kütüphanemiz 
24 saat açık çalışma salonumuz ile 24 saat hizmet vermektedir. 

2015-2016 akademik yılında üniversitemizde; Müzik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olmak üzere dört yeni merkez kurulmuştur. 

2016-2017 akademik yılında üniversitemizde, Thermopolium 
Gastronomi Akademisi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlü-
ğü hizmete girmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü-
müz Türk Psikoloji Derneği tarafından akredite edilmiştir.

2017-2018 akademik yılında üniversitemizde, Anadolu OSB 
Meslek Yüksekokulumuz kurulmuş,  Seramik Sanat ve Uygula-
ma Merkezi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliş-
tirme Merkezimiz faaliyete geçmiştir. 2017 yılında MÜDEK (Mü-
hendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği) Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarımızı akredite 
ederek, bu programlara EUR-Ace Etiketi vermiştir.

Üniversitemizde ulaşım ve bankacılık hizmetleri hariç tüm gerek-
sinimler kendi olanaklarımız ile karşılanmaktadır. Başkent Üniver-
sitesi Radyo, Televizyon Yayıncılık İletişim Reklam A.Ş bünyesinde 
ve Bütün Dünya dergisi ile çalışmalarını geliştirerek sürdürmekte-
dir. Medya kurumlarımızın varlık amacı, her ögesi belgeyle saptan-
mış haber ve bilgilerle toplumumuzun haber alma ve bilgi edinme 
hakkını yetkin biçimde kullanması için çalışmaktadır. Üniversite-

mizdeki faaliyetleri ve haberleri daha geniş kitlelere yaymak amacı 
ile “Başkent Üniversitesi Bülten”i yayına devam etmektedir. Ayrı-
ca mezunlara yönelik “Başkentliyiz” dergisi yayın hayatına başla-
mış bulunmaktadır.

İlk’lere İmza Atan Başkent Üniversitesi’nden Bazı Örnekler
• Başkent Üniversitesi, Türkiye’de sağlık alanında eğitim veren ilk 

Vakıf Üniversitesi’dir.
• Başkent Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı’ndan sonra sağlık hizmeti 

veren birimleri ile en kapsamlı hizmeti sağlayan ilk üniversite ve 
kuruluştur.

• Başkent Üniversitesi, eğitim kurumları ile en kapsamlı hizmeti 
sağlayan ilk üniversitedir.

• Başkent Üniversitesi Altın Kalite Ödülü alan ilk Vakıf Üniversi-
tesidir.

• Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, ilk ISO kalite belgesini 
alan Vakıf Hastanesi olma özelliği taşımaktadır.

• Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi kurulan ilk Vakıf Üniversite-
si’dir. 

• Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültelerinde 
verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyi-
leştirilmesini amaçlayan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu 
(UTEAK) tarafından Tıp Fakültesi akredite edilen ilk ve tek Vakıf 
Üniversitesi ve Tıp Fakültesi akredite edilen ilk  Vakıf Üniversitesi 
Tıp Fakültesidir.

• Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve Hüc-
resel Tedavi Merkezi Avrupa standartlarını sağlayarak 2012 
Ocak ayında JACIE akreditasyonu Türkiye’de ilk alan Merkez 
olmuştur.

• Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS)  bi-
rincilik alan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.

• Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sı-
navında (DUS) birincilik alan ve sınav başladığından beri birinci-
liğini devam ettiren ilk ve tek üniversitesidir.

• Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye’deki üniversitelerde bu isimle 
kurulan ilk fakültedir.

• Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Bes-
lenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyo-
terapi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri ve Sosyal Hizmet 
Bölümlerini birarada bulunduran ilk fakülte olma özelliğine 
sahiptir.

• Ticari Bilimler Fakültesi Türkiye’deki üniversitelerde bu isimle 
kurulan ilk fakültedir.

• Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi kurulan ilk Vakıf Üniver-
sitesi’dir. 

• Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Vakıf Üniversitele-
ri’nde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

• Hukuk Fakültesi Türkiye’de mahkeme salonu olan ilk fakülte 
özelliğine sahiptir.

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kurulan ilk üniversitedir.
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı açılan ilk 

üniversitedir.
• Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü kurulan ilk üniversitedir.
• Makine Mühendisliği Bölümü kurulan ilk Vakıf Üniversitesi’dir.
• Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kurulan ilk üniversite olma 

özelliğine sahiptir.
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılan ilk Vakıf Üniver-

sitesi olma özelliğine sahiptir.
• Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı açılan ilk Vakıf Üniver-

sitesidir.
• Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi kurulan ilk üni-

versitedir. 
• Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürü-

tülen öğretmen yetiştirme amaçlı pedagojik formasyon progra-
mı, Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri’nde ilk örnektir.

• Başkent Üniversitesi, 2011 ve 2012’de faaliyet gösterilen illerde 
en yüksek ve zamanında Sosyal Güvenlik Pirimi ödeyen kurum-
lar listesinde (büyük işletmeleri ile beraber) dördüncü sırada yer 
alma başarısını sürdürmüştür.

• Başkent Üniversitesi, üniversitelere hedef olarak gösterilen ”ka-
dın ve engelli farkındalığı” konularının her ikisinde de Ankara’da 
en yüksek istihdamı sağlayarak, birincilikle ödüllendirilmiştir.
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Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Mithat ÇORUH

Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL

Üye    Prof. Dr. Yüksel BOZER
Behiç SONBAY
Şakir KALELİ
Yılmaz ERŞENKAL
Osman HABERAL
Nevzat ERCAN
Nurettin TOKDEMİR

Yönetim Üst Kurulu

Başkan Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL

Genel Sekreter Dr. Hayri ÖZTÜRK

Akademik Değerlendirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU

Sağlık Kuruluşları Direktörü Prof. Dr. Ali HABERAL

Rektörlük

Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Kenan ARAZ

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa KURU

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur ALTINÖRS 1  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN 1

Genel Sekreter Dr. Hayri ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı Giray ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı Dursun ŞENEL

Üniversite Senotosu

Rektör Prof. Dr. Ali HABERAL

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur ALTINÖRS1

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN1

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ2

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan ARHUN2

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Mete ÜNGÖR

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN

Eğitim Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN3

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof.Dr. Doğan KÖKDEMİR

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI4 

Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat BASIM

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan YAĞCI

İletişim Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Nedim TOLUNGÜÇ5

İletişim Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Şebnem PALA GÜZEL5

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. İmdat KARA

1  Prof. Dr. Nur ALTINÖRS 06/07/2018 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Recep TAYFUN Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.
2  Prof. Dr. Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ 27/09/2018 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Neslihan ARHUN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır.
3  Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN 27/10/2017 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi olarak atanmıştır.
4  Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 08/02/2017 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Ramazan ARSLAN Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi olarak atanmıştır.
5  Prof. Dr. Ahmet Nedim TOLUNGÜÇ  04/09/2018 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Şebnem PALA GÜZEL İletişim Fakültesi Temsilcisi olarak atanmıştır.
6  Prof. Dr. Emin AKATA  06/05/2018 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Ömer Faruk ELALDI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak atanmıştır.
7  Prof. Dr. Prof. Dr. Doğan TUNCER 27/12/2017 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak atanmıştır.

Üniversite Yönetim Kurulu 

Rektör  Prof. Dr. Ali HABERAL

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ2

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan ARHUN2

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül AKBABA

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret GÜVEN

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. A. Nejat BASIM 

İletişim Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Özcan YAĞCI 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN

Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Nur ALTINÖRS

Profesör Temsilcisi  Prof. Dr. Doğan TUNCER

Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa KURU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Korkut ERSOY

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Tıp Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN

Ticari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Halil SARIASLAN

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Menderes ÇINAR

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Emin AKATA6

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Ömer Faruk ELALDI6

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Rengin ERDAL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan TUNCER7

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İpek KALEMCİ TÜZÜN7

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Özhan ELBAŞ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazmiye ERDOĞAN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM

Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Uğur GÜNGÖR

Öğrenci Konseyi Başkanı  Egemen ULUER
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Senato

Rektör

Yönetim Üst Kurulu

Mütevelli Heyeti

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi
Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi
EKİN Ön Kuluçka Merkezi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma  ve Geliştirme Merkezi
İlk ve Ortaöğretim Kurumları Öğretim Hizmetleri Merkezi
İlk Yardım Eğitim Merkezi
Kariyer Yönlendirme Merkezi
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi
Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi
Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçümbilim (Metroloji) ve Kalibrasyon Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi
Strateji ve Teknoloji Merkezi
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknoloji Geliştirme Merkezi
Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi
Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaratıcı Kültür Edüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

• Yazı İşleri Müdürlüğü
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
• Güvenlik Müdürlüğü
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı
• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

• Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
• Medikososyal Merkez Müdürlüğü
• Spor Hizmetleri Müdürlüğü
• Yurtlar Müdürlüğü

• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
• Satın Alma Müdürlüğü
• Güvenlik Müdürlüğü
• Basım ve Yayın Birimi
• Kurum Ev İdaresi
• Foto Film Ünitesi
• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
• Telekominükasyon
• Sivil Savunma Amirliği
• İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi

Koordinatörlükler
• Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü 
• Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi 
• Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü 
• Kalite Yönetim Temsilciliği
• Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
• Kurumsal Gelişim Karar Destek Koordinatörlüğü
• Sağlıkta Kalite Yönetimi Temsilciliği
• Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

• Erasmus
• Mevlana
• Farabi

• Tanıtım Ofisi      

Eğitim Planlama ve İş Geliştirme BirimleriAkademik Birimler

Yönetim Kurulu
Rektör Yardımcıları

Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen ve Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Ticari Bilimler Fakültesi
• Devlet Konservatuvarı

Yüksek Okullar
• Adana Sağlık Hizmetleri MYO
• Anadolu OSB MYO 
• Kahramankazan MYO
• Konya Sağlık Hizmetleri MYO
• Sağlık Hizmetleri MYO
• Sosyal Bilimler MYO
• Teknik BilimlerMYO
• Yabancı Diller Yüksek Okulu

Enstitüler
• AB ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü
• Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Bilimleri Enstitüsü

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri
• Ankara Hastanesi

• Ayaş Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
• Yapracık Psiko-sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi 
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği    
• Ümitköy Polikliniği ve Diyaliz Merkezi
• Yenikent Polikliniği ve Diyaliz Merkezi
• Çiğdem Diyaliz Merkezi
• Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi
• Zile Diyaliz Merkezi
• Zonguldak Diyaliz Merkezi

• Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Çukurova Poliklinikleri
• İskenderun Diyaliz Merkezi
• Şanlıurfa Diyaliz Merkezi

• Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Oba Polikliniği ve Diyaliz Merkezi

• İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Çekmeköy Diyaliz Merkezi
• Yalova Diyaliz Merkezi

• İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Çiğli Diyaliz Merkezi
• Mavişehir Polikliniği

• Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim ve Örgüt Şeması

Hukuk Müşavirliği

Kalite Komisyonu

Genel Sekreter YardımcılarıGenel Sekreterlik



Kurumsal Faaliyetler

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 8 Eylül 1980 yılında 

Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 

1985’te ilk hastaneyi ve 10 Eylül 1986 yılında Haberal Eğitim Vakfını kur-

masının ardından; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşıla-

mak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacı ile 14 Eylül 1993 tarihli 515 

sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayalı olarak 13 Ocak 1994 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanan 3961 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemizin amacı, 
bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma be-
cerileri gelişkin;  sağlık,  eğitim,  beşeri bilimler,  hukuk,  iletişim,  sa-
nat,  çevre,  endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; 
araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  mesleklerinde ve iş dün-
yasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; 
sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı 
insanlar yetiştirmektir.

1994-1995 eğitim-öğretim yılında,  Tıp Fakültesi  (Tıpta Uz-
manlık Eğitimi), Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında eğitim-öğretim 
faaliyetlerini Bahçelievler semtinde sürdürürken, aynı dönemde 
Ankara-Eskişehir Yolu 20. km’de, Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsünün yapımına başlanmış ve 1995-1996 eğitim–öğretim 
yılı itibariyle hizmete açılmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık eğitimi-
nin ülkemizin farklı bölgelerindeki sağlık sorunlarının çözümünü 
de içerecek şekilde geliştirilmesi amacı ile Üniversitemize bağlı 

olarak kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ilki 1994’te 
İzmir’de açılmıştır.

1998-1999 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bün-
yesinde Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı ile Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği doktora programı açılarak üniversite 
bünyesinde lisansüstü eğitime geçilmiştir. Ayrıca, bu eğitim-öğ-
retim yılının sonunda, Ankara’da Ayşeabla Koleji, Başkent Üni-
versitesi Kolej Ayşeabla Okulları adı ile bünyemize katılmıştır. 
Böylece anaokulundan, doktora derecesine kadar eğitim zinciri-
nin tüm halkaları tamamlanmıştır.

1994 yılında başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri Başkent Üni-
versitesinde; 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 7 Meslek Yük-
sekokulu, 7 Enstitü ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile yürütül-
mektedir.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Üniversitemiz bünyesin-
de araştırma ve uygulamaya yönelik aşağıdaki merkezler bu-
lunmaktadır. 2017-2018 akademik yılında üniversitemizde, Ana-
dolu OSB Meslek Yüksekokulumuz kurulmuş,  Seramik Sanat ve 
Uygulama Merkezi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve 
Geliştirme Merkezimiz faaliyete geçmiştir.
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2018 Başkent Üniversitesi Mezuniyet Törenleri'nin Birinci ve İkinci Günlerinden Görüntüler, Bağlıca Kampüsü



Kurumsal Faaliyetler
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2018 Mezuniyet Töreni Birinci Gün Fakülte ve Bölüm Birincileri Ödül Töreni, Bağlıca Kampüsü



Kurumsal Faaliyetler

• Afet Eğitim ve Müdahale Merkezi
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Merkezi
• Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi
• Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi
• Kadın, Çocuk ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama 

Merkezi
• Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
• Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi
• Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

• Ölçübilim ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi
• Stratejik Araştırmalar Merkezi
• Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Türk Dili, Edebiyat ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi
• Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Üretim ve Araştırma Merkezi
• Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizin sağlık araştırma ve uygulama merkezleri ise:
• Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
• Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
• İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
• İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi
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• Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
destekleyen diğer birimler:

• Kalite Yönetim Temsilciliği
• Kariyer Yönlendirme Merkezi
• Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü
• Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
• Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
• Ekin Ön Kuluçka Merkezi
• Orkestra Akademik Başkent
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi

• İlk Yardım Merkezi
• Kurumsal Veri Koordinatörlüğü
• Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
• Kurumsal Gelişim ve Karar Destek Koordinatörlüğü
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere üç 
kampüste eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüt-
mektedir.  Üniversitenin uygulama otelleri  olan; Kızılcahamam 
Patalya Termal Resort ve Gölbaşı Patalya Lakeside Resort üni-
versitemiz  öğrencilerinin  eğitim  faaliyetleri  çerçevesindeki  

uygulamalarına  yönelik hizmet vermektedir.

Sağlık  ve  eğitim  faaliyetlerinde  ISO  Kalite  Belgesi  alan  ilk  
Vakıf  Üniversitesi  olan Üniversitemiz,  New  York  2013  Ulus-
lararası  Kalite  Zirvesinde  Altın  Kalite,  Paris  2015 Uluslararası 
Kalite Zirvesi Platin Kalite Ödülü, 2016 Frankfurt Avrupa Toplan-
tısında Kalite ve Teknoloji ödüllerini almıştır.

Üniversitemiz sağlık ve eğitim faaliyetleri, kuruluşundan bu yana 
uluslararası ISO 9001 standartları çerçevesinde yürütülmekte-
dir. 2017 yılında gerekli değerlendirmeler sonucunda TS-EN-I-
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21 Mart 2018, Silivri Belediye Başkanının Üniversitemizi ziyareti

1 Şubat 2018, ODTÜ ile İş Birliği Protokol Töreni, Bağlıca Kampüsü

10-12 Mayıs 2018, Amerikan Kollejler Derneği Bölge Toplantısı, Bağlıca Kampüsü 21 Mart 2018, Silivri Belediye Başkanının Üniversitemizi ziyareti, Bağlıca Kampüsü



Kurumsal Faaliyetler

SO-9001 Kalite Sistem Belgesi:2015 Versiyonuna geçilmiştir.

Akademik Programlarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları (Bo-
logna Süreci) kapsamında Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi (AKTS) Etiketine sahip olan Üniversitemiz, 2017 
yılında Tıp Fakültesinde UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditas-
yon Kurulu) reakreditasyonu, Adana Erişkin Kök Hücre Nakli ve 
Hücresel Tedavi Merkezi JACIE (Joint Accreditation Committee 
ISCT-EBMT) reakreditasyonu, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı 
ve İleri Evre Over Cerrahisi Merkezi ESGO (European Society of 
Gynecological Oncology) tarafından akredite edilmiştir. Önceki 

yıl iki bölümde sahip olunan EUR-ACE Etiketi ve MÜDEK (Mü-
hendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği) akreditasyonu Mühendislik Fakültesi tüm programları 
için alınmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünün Türk 
Psikologlar Derneği akreditasyonu bulunmaktadır.

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında Diploma Eki ça-
lışmaları tamamlanarak, Yükseköğretim    Kurulu    Başkanlığı    
onayı    ile    2005 - 2006    yılından    itibaren    tüm mezunları-
mıza   Diploma   Eki   verilmeye   başlanmıştır.   
2012-2013 akademik yılından itibaren de mezunlarımıza verilen 

diploma eklerinde Europass Etiketi kullanılmaktadır. Üniversite-
miz, Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi ile Avrupa Yükseköğre-
tim Alanının içindeki yerini almıştır.

2017-2018 akademik yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde 
toplam 14.539 öğrenci eğitim almış olup; bunların 11.029 lisans, 
1944 ön lisansta, 1220 lisansüstü düzeydedir. 2018 yılı itibari 
ile mezun sayısı 30.004’tür. 2018 yılında Üniversitemizde 1448 
akademik, 8221 idari olmak üzere toplam 9669 personel görev 
yapmıştır.   
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Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak, fiziki kapasitesinin iyi-
leştirilme çalışmaları da sürdürülmektedir.

Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri; 11 Fakülte, 1 Devlet 
Konservatuvarı, 7 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü ve Yabancı Dil-
ler Yüksekokulunda;  37 ön lisans, 67 lisans, 95 yüksek lisans ve 
27 doktora programı ile yürütülmektedir. Üniversitemizin eğitim 
dili Türkçe’dir; %30 ve %100 İngilizce bölümler de bulunmaktadır.

2017-2018 akademik yılında Üniversitemizde 1 Meslek Yükse-
kokulu kurulmuş, 3 Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3 bölümde 

ikinci öğretim, 1 Meslek Yüksekokulunda 1 bölüm, fakülteler bün-
yesinde 5 bölüm ve enstitülerde 4 doktora, 7 tezli ve 2 tezsiz 
yüksek lisans programı açılmıştır. Bununla birlikte 1 Meslek Yük-
sekokulu programı ve 2 lisans programı Yükseköğretim Kurulu-
nun onayı ile kapatılmıştır. 

İngilizce başta olmak üzere Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, 
Arapça, Azerice, Fransızca ve Rusça dil eğitimi Yabancı Diller Yük-
sekokulu, Modern Diller Birimi tarafından verilmektedir. Öğrencile-
rin akademik gelişmelerini kültürel ve sanatsal açılardan destekle-
mek amacı ile açılan zorunlu Güzel Sanatlar derslerine, 2018 yılında 

YAKE100 “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” dersi eklenmiştir. 
 
Çift ana dal ve yan dal lisans programları ile ilgili olarak Tıp, Diş 
ve GSTM Fakültelerinde güncellemeler yapılmıştır.

Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim/araştırma ve geliştirme-
ye yönelik faaliyetler 27 merkez tarafından yürütülmektedir. 
2017-2018 akademik yılında Seramik Sanat ve Uygulama Mer-
kezi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Mer-
kezlerimiz hizmete girmiştir.
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Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu, Bağlıca Kampüsü

YÖK Kalite Komisyonu'nun Üniversitemizi Ziyareti, Bağlıca Kampüsü13 Aralık 2018, VI Vernadsky Taurida Ulusal Üniversitesi Röktörü'nün Ziyareti

18 Mart 2018, AOSB MYO Temel Atma Töreni 23 Ocak 2018, Stajyer Mühendislik Programı Protokol İmza Töreni29 Aralık 2017, Elektrikli Araç Teslim Töreni, Bağlıca Kampüsü



Yerleşme Düzeni

Bağlıca Kampüsü
Bağlıca Kampüsü; Ankara-Eskişehir Karayolu 20. km, 
Bağlıca Köyü mücavir alanında, ağaçlandırma ve yeşil 
kuşak dışında, 650 dönümlük yapılaşma arazisi üze-
rinde kurulmuş olup yeni yapılaşma çalışmalarıyla 
büyümesine devam etmektedir.Tüm Fakülteler, Yük-
sekokullar ve Enstitüler eğitim-öğretimlerini Bağlıca 
Kampüsünda sürdürmektedir. Tıp, Diş Hekimliği ve 
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin öğrencileri  temel eği-

tim-öğretimlerini burada, sağlık uygulamaları ile ilgili 
eğitim-öğretimlerini ise Sağlık Uygulama ve Araş-
tırma Merkezlerinden almaktadırlar. Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi Başkent TEKMER yine Bağlıca Kam-
püsü'nde yer almaktadır. Yıllık yapılaşma programı, 
öğretim programları ve öğrenci kontenjanlarına göre 
belirlenmektedir. 

Üniversitemizin yönetim birimlerinin yanı sıra, Merkez 

Kütüphane, amfi tiyatro, öğrenci yurdu sosyal tesisler 
kompleksi, öğrenci lokali, açık ve  kapalı spor tesisle-
ri, çamaşırhane, demir atölyesi, araç bakım atölyesi, 
marangozhane, terzihane ve teknik destek birimleri 
kampus alanı içerisinde yer almaktadır.

Bahçelievler Kampüsü 
Bahçelievler Kampüsü; Bahçelievler ve Maltepe semt-
lerinde yerleşik olup, Ankara Hastanesi, Diş Hekimliği 
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Fakültesi Birimleri, Tıp Fakültesi Dekanlık ofisleri, Ka-
dın-Çocuk, Aile Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ve idari birimleri kapsamaktadır.

Kazan Kampüsü 
Kazan Kampüsü; Ankara'nın Kazan İlçesindedir. 2013 
yılında yeni binasına taşınarak eğitime devam eden 
Kazan Meslek Yüksekokulu ile Transplantasyon ve 
Gen Bilimleri Enstitüsü bu kampüste yer almaktadır.

Ankara Dışı
2008-2009  Eğitim –Öğretim yılında Eğitim faaliyet-
lerine başlayan Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Adana’da, Konya Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulumuz ise Konya’da  hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Ankara, Adana ve Konya'da sunduğu 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında; Alanya, İsken-
derun, İstanbul, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat, Ya-

lova ve Zonguldak illerinde hizmet sunmaktadır. Üni-
versitemizin eğitim ve sağlık hizmetleri sunduğu iller 
ve merkezler; 
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Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Genel Görünüm

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Binası

Rektörlük Binası Kütüphane

Hukuk Fakültesi Binası

Ankara Hastanesi

Ankara Hastanesi 5. Sokak Poliklinik Binası Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinik Binası



Yerleşme Düzeni
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Ankara
• Bağlıca Kampüsü

• Bahçelievler Kampüsü
•  Kahramankazan Kampüsü

• Kahramankazan Kampüsü
• Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
• Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

• Ankara Hastanesi
• Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
• Çiğdem Diyaliz Merkezi 
• Ümitköy Polikliniği
• Ümitköy Diyaliz Merkezi
• Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
• Yenikent Polikliniği
• Yenikent Diyaliz Merkezi 

• Gölbaşı Patalya Lakeside Uygulama Oteli
• Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Uygulama Oteli
• Ankara Özel Ayşeabla Okulları

Adana 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Yüreğir Uygulama ve Araştırma Merkezi  
• Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi  
• Kışla Yerleşkesi
• Çukurova Polikliniği
• Özel Başkent İlk ve Ortaöğretim Okulları  

Alanya 
• Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi 
• Oba Diyaliz Merkezi ve Polikliniği

İskenderun 
• İskenderun Diyaliz Merkezi 

İstanbul 
• İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi 
• İstanbul Çekmeköy Diyaliz Merkezi
• İstanbul Çekmeköy Polikliniği

İzmir 
• Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi  
• Çiğli Polikliniği
• Mavişehir Polikliniği

Konya 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sakarya
• Kocaali Eğitim ve Dinlenme Tesisi

Şanlıurfa
• Şanlıurfa Diyaliz Merkezi

Tokat
• Zile Diyaliz Merkezi

Yalova
• Yalova Diyaliz Merkezi

Zonguldak
• Zonguldak Diyaliz Merkezi
• Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi

Bağlı Kuruluşlar 
Üniversitemizin bağlı kuruluşları Ankara’da ve Adana’da 
yerleşmiş olup aşağıdaki gibidir:

Ankara
• Açkar Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
• Aküm Reklamcılık Danışmanlık ve Yayıncılık Ajansı 

San. ve Tic. A.Ş.
• Alaf Konfeksiyon, Tasarım, Mobilya, San. ve Tic. Ltd. Şti.
• Anıt Ltd. Şti.
• Başkent Haber Ajansı
• Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi
• BUTO Turizm ve Organizasyon
• Özel İlk ve Ortaöğretim Kurumları Tic. ve San. A.Ş.
• Oditaş A.Ş.
• Kalif Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Nakliye Turizm 

Ltd. Şti.
• Mol Petrol Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. San. 

A.Ş.
• Pag Ltd. Şti.
• Per Tarım Hayvancılık Ürünleri A.Ş.
• Vaksan A.Ş.
• Vakur Ltd. Şti.

Adana
• Kanal B
• Alaf Konfeksiyon
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II. Akademik Faaliyetler
•  Bilimsel Faaliyetler
•  Fakülteler 
•  Yüksekokullar 
•  Enstitüler
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13 Eylül 2018, Üniversitemizin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Anıtkabir Ziyareti
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Tablo 1. Üniversite Öğretim Elemanlarının Makalelerinin Birimlere Göre Dağılımı
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YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili 
olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde 
yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

3 1 34 0 12 18 5 0 11 3 1 0 49 52 4 19 0 2 679 10 0 903

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili 
olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası 
alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya 
yayım için kabul edilmiş tam makale

2 1 3 0 49 25 22 0 33 22 13 0 31 45 4 5 24 2 137 27 5 450

İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş veya 
topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde yayım-
lanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

0 0 0 0 2 7 2 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 10 4 0 33

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul 
edilmiş tam makale

0 0 11 0 12 11 12 12 9 5 2 0 16 47 6 2 1 0 158 6 1 311

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili 
olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde 
yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar 

3 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 0 170 0 0 210

YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili 
olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası 
alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya 
yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar 

1 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0 4 0 0 105 0 0 131

İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş 
veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde 
yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 14

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul 
edilmiş diğer çalışmalar 

0 0 17 0 0 3 4 0 2 0 0 0 2 15 0 2 0 0 68 0 0 113

GENEL TOPLAM 9 2 79 0 77 68 46 13 56 33 17 0 102 194 15 35 25 4 1337 47 6 2165
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Yayınlar
Üniversitemiz, Tıp Fakültesi'nin "Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık Dergisi", İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi'nin "Yönetim Araştırmaları Dergisi", Eğitim Fakültesi'nin "Baş-
kent University Journal of Education" ve Hukuk Fakültesi "Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi" ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi” hakemli bilimsel yayın organları ile yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkent 
Üniversitesi ayrıca Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT)’nin yayın organı olan Experi-
mental and Clinical Transplantation dergisini yayınlamaktadır. Experimental and Clinical 

Transplantation dergisi MEDLINE/PubMed, EBSCO, EMBASE, Excerpta Medica kapsamın-
da taranmaktadır.

1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yayınla-
dığı makalelerin akademik birimlere göre dağılımları Tablo 1’de, kitap ve kitap bölümleri-
nin akademik birimlere göre dağılımları Tablo 2’de; son altı yıla göre ulusal ve uluslararası 
makale sayıları Şekil 1’de verilmiştir.
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Farklı disiplinler veya birimlerin ortak çalışmalarının birden 
fazla sayılmaması ve yayınların gerçek sayılarının belirlenme-
si için ilk isim olarak yapılan yayınların sayısı verilmektedir.

Şekil 1. Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Makale Sayıları

Son altı yıla göre öğretim üyesi başına düşen makale 
sayıları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Yıllara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale 
Sayıları

Science Citation Index Expanded, Social Science Citation 
Index ve Arts and Humanities Citation Index'te taranan ya-
yınların sayısı:

2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle, 2018 yılında yayınlanan ve 
Web of Science’da yer alan üniversitemiz kaynaklı; article 
(535), meeting abstract (197), letter (37), review (25), editorial 
material (13), proceedings paper (6)*, book review (5), biog-
raphical item (2), correction (2), data paper (1)** ve retraction 
(1) olmak üzere toplam 817 yayın yapılmıştır.

Bunların indekslere dağılımı, Science Citation Index Expan-
ded’da (SCI-exp) 617, Social Science Citation Index’te (SSCI) 
71, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)’te 5 ve Emer-
ging Sources Citation Index (ESCI)’de 166 yayın olmak üzere 
toplam 859 yayın bulunmaktadır.

Bu yayınların dökümüne bakıldığında; SCI-exp’da 364, SSCI’de 
55, A&HCI’de 3 ve  ESCI’de  140 olmak üzere toplam 562 tam 
makale bulunduğu görülmüştür. Ancak 24 makalenin hem SCI 
hem de SSCI ve 3 makalenin de hem SSCI hem de A&HCI tara-
fından taranmış olması dikkate alınarak net makale sayısı 535 
olarak kabul edilmiştir.

Şekil 3. Yıllara Göre Citation Index’te Yayın SayılarıSon altı yıla göre öğretim üyesi başına düşen makale sayıları Tablo 3'te sunulmuştur. 

Tablo 3. Son Altı Yılda Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

Yıllar
Makale Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası

12-13 311 1378 0,50 2,21

13-14 255 1490 0,38 2,23

14-15 661 2498 0,95 3,58

15-16 528 2478 0,70 3,27

16-17 376 1957 0,48 2,51

17-18 424 1741 0,51 2,10
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Tablo 2. Üniversite Öğretim Elemanlarının Kitaplarının/Kitap Bölümlerinin Birimlere Göre Dağılımı
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Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri 
ile yazılmış ve yurt dışında (KKTC hariç) yayımlanmış kitap 
yazarlığı

0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri 
ile yazılmış ve yurt içinde (veya KKTC'de) yayımlanmış kitap 
yazarlığı

0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden 
biri ile yazılmış yurt dışında (KKTC hariç) yayımlanmış kitap 
bölümü yazarlığı 

0 0 1 0 3 10 2 0 13 2 0 0 4 14 0 0 2 0 18 1 3 73

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri 
ile yazılmış yurt içinde (veya KKTC'de) yayımlanmış kitap 
bölümü yazarlığı 

0 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 12 26

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri 
ile yazılmış kitap çevirisi veya editörlüğü

0 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 16

Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri 
ile yazılmış kitap bölümü çevirisi 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 40 1 0 55

Türkçe kitap yazarlığı 0 1 0 0 13 0 4 8 2 0 2 0 0 10 2 0 1 0 4 6 1 54

Türkçe kitap yazarlığı (daha önce basımı yapılmış bir kitabın 
genişletilmiş yeni baskısının yapıldığı)

0 0 0 0 4 0 0 6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 16

Türkçe kitap yazarlığı (daha önce basımı yapılmış bir kitabın aynen 
yeni basımının yapıldığı)

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7

Türkçe kitap bölümü yazarlığı 0 0 12 1 31 6 9 3 9 7 2 0 2 35 0 0 1 0 56 4 3 181

GENEL TOPLAM 0 2 13 1 69 22 18 17 25 14 6 0 9 74 2 0 4 0 127 15 42 460
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Atıflar

Şekil 4. Yıllara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Citation 
Index’te Yayın Sayıları

Atıflar
1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihleri arasında, Üniversitemiz 
mensuplarının Citation Index kapsamındaki yayınlarına 
8251 atıf yapılmıştır. Son altı yıla göre atıf sayıları Şekil 5’te 
verilmiştir.

Şekil 5. Yıllara Göre Atıf Sayıları

Şekil 6'da yıllara göre öğretim üyesi başına düşen atıf 
sayısı yer almaktadır.

Şekil 6. Yıllara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf 
Sayıları

Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Toplantılara Katılan Öğretim Elemanı Sayısı
2017-2018 akademik yılında görevlendirme ile katkılı ya da katkısız olarak bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanı sayıları ile katılım sağlanan bilimsel etkinlik sayıları bilimsel 
etkinlik sayıları Tablo 4'te sunulmuştur.  

II. AKADEMİK FAALİYETLER / BİLİMSEL FAALİYETLER54 55

Tablo 4. Öğretim Elemanı ve Etkinlik Sayıları

Yurtiçi toplantılara katkısız katılan öğretim elemanı sayısı 1119

Yurtdışı toplantılara katkısız katılan öğretim elemanı sayısı 425

Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı 375

Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı 312

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının sözel bildiri sayısı 533

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının poster sayısı 142

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının konuşmacı olarak katıldıkları toplantı sayısı 453

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının oturum başkanı olarak katıldıkları toplantı sayısı 126

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının katıldıkları konferans sayısı 398

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının katıldıkları panel sayısı 73

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının katıldıkları çalıştay, kurs, toplantı vb. eğitim/eğiticilik sayısı 349

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının düzenleme kurulu üyesi olarak katıldıkları toplantı sayısı 43

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının Ulusal/uluslararası meslek kuruluşlarının idari toplantılarına katılım sayısı 47

Görevlendirme ile giden öğretim elemanlarının sanatsal faaliyete katılım sayısı 45

Bilimsel Toplantılar
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Bilimsel Toplantılar

Bilimsel toplantılara katılan üniversitemiz öğretim elemanlarının katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, kongre, sempozyum ve paneller Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantıların Birimlere Göre Dağılımı
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Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplan-
tılarda sözlü sunumu yapılarak tam metin olarak yayımlanmış 
bildiri

4 0 1 0 9 3 12 2 25 5 8 0 62 13 0 0 0 7 57 37 5 251

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 
sözlü sunumu yapılarak özet metin olarak yayımlanmış bildiri

1 2 16 0 70 18 19 0 35 29 25 0 59 119 10 9 10 0 171 30 7 633

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 
sözlü sunumu yapılmış bildiri

0 0 3 0 26 12 8 4 16 19 14 0 8 14 3 2 5 0 66 1 2 204

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 
poster sunumu yapılmış bildiri

0 0 29 0 2 2 5 0 1 0 0 0 4 46 7 7 0 0 263 4 0 370

Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 
sunularak tam metin olarak yayımlanmış bildiri

6 0 0 0 0 3 7 3 7 2 1 0 8 6 0 0 0 2 46 4 0 95

Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda 
sunularak özet metin olarak yayımlanmış bildiri

0 0 4 0 4 11 1 1 4 6 0 0 19 53 4 5 2 0 167 2 2 285

Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü 
sunumu yapılmış bildiri

1 0 3 0 7 12 16 7 5 24 1 0 2 21 1 4 0 0 143 3 7 258

Ulusal öğrenci kolokyumunda yapılmış sözlü sunum 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster 
sunumu yapılmış bildiri

0 0 23 0 0 1 3 0 0 1 3 0 2 7 1 21 0 1 182 0 3 248

GENEL TOPLAM 12 2 79 0 118 65 72 17 94 89 52 0 164 279 26 48 17 10 1095 81 26 2352

Üniversitemizde araştırma konusuna özel bir önem verilmekte, öğretim elemanlarının bu tür çalışmaları özendirilmektedir. 2017-2018 akademik yılındaki araştırmalarla ilgili toplu bilgiler Tablo 
6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Araştırma Projelerinin Dağılımı
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Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede yürütücü / yönetici / 
koordinatör olmak

0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 10 2 0 23

Uluslararası kuruluşlarla desteklenen projede proje 
ortağı / katılımcısı olmak 0 0 0 0 5 0 3 0 5 5 0 0 4 7 0 0 0 0 16 0 0 45

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeye başvuru 
yapmak 0 0 0 0 3 2 2 0 10 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 24

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede yürütücü / 
yönetici olmak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5

Diğer projelerde yürütücü / yönetici olmak 0 0 0 0 0 0 8 1 4 2 0 0 2 3 1 0 0 0 3 1 0 25

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede proje ortağı / 
katılımcı olmak 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 1 0 11 4 0 0 0 2 3 0 0 29

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede proje 
ortağı / katılımcı olmak 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Projelerinde proje 
ortağı / katılımcı olmak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3

Diğer projelerde proje ortağı / katılımcı olmak 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 2 1 3 0 21

GENEL TOPLAM 0 0 0 0 19 7 18 1 24 9 2 0 28 24 1 0 0 5 36 6 0 180

Araştırma Projeleri



Tezler
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Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından 2017-2018 akademik yılında danışmanlığı yapılan ve biten bilim uzmanlığı, doktora, uzmanlık (tıp ve diğer) tezi çalışmaları sayıları Tablo 7’de 
sunulmuştur. 

Tablo 7. Üniversitemiz Tarafından Danışmanlık Yapılan Tez Sayıları

NİTELİK ADI
Ad

an
a 

Sa
ğl

ık
 H

iz
m

et
le

ri 
M

es
le

k 
Yü

ks
ek

ok
ul

u

De
vl

et
 K

on
se

rv
at

uv
ar

ı

Di
ş H

ek
im

liğ
i F

ak
ül

te
si

Eğ
iti

m
 B

ili
m

le
ri 

En
st

itü
sü

Eğ
iti

m
 F

ak
ül

te
si

Fe
n 

Ed
eb

iy
at

 F
ak

ül
te

si

Gü
ze

l S
an

at
la

r, 
Ta

sa
rım

 v
e 

M
im

ar
lık

 
Fa

kü
lte

si

Hu
ku

k 
Fa

kü
lte

si

İk
tis

ad
i v

e 
İd

ar
i B

ili
m

le
r F

ak
ül

te
si

İle
tiş

im
 F

ak
ül

te
si

Ka
za

n 
M

es
le

k 
Yü

ks
ek

ok
ul

u

Ko
ny

a 
Sa

ğl
ık

 H
izm

et
le

ri 
M

es
le

k 
Yü

ks
ek

ok
ul

u

M
üh

en
di

sli
k 

Fa
kü

lte
si

Sa
ğl

ık
 B

ili
m

le
ri 

Fa
kü

lte
si

Sa
ğl

ık
 H

izm
et

le
ri 

M
es

le
k 

Yü
ks

ek
ok

ul
u

Sa
ğl

ık
 K

ur
ul

uş
la

rı

So
sy

al
 B

ili
m

le
r M

es
le

k 
Yü

ks
ek

ok
ul

u

Te
kn

ik
 B

ili
m

le
r M

es
le

k 
Yü

ks
ek

ok
ul

u

Tı
p 

Fa
kü

lte
si

Ti
ca

ri 
Bi

lim
le

r F
ak

ül
te

si

Ya
ba

nc
ı D

ill
er

 Y
ük

se
ko

ku
lu

GE
NE

L T
OP

LA
M

Tamamlanmış her yüksek lisans veya uzmanlık tez 
yönetimi 0 0 5 0 11 1 17 0 18 3 0 0 20 24 0 0 0 0 8 16 0 123

Tamamlanmış her doktora, sanatta yeterlik, tıpta ve diş 
hekimliğinde uzmanlık veya tıpta yan dal uzmanlığı tez 
yönetimi

0 0 0 0 1 1 3 0 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 17 2 0 36

Değerlendirme yılında verilmiş her bitirme / dönem 
projesi başına 0 0 0 0 9 6 11 0 5 4 5 0 82 17 0 0 1 0 2 15 0 157

GENEL TOPLAM 0 0 5 0 21 8 31 0 32 7 5 0 103 43 0 0 1 0 27 33 0 316

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının gerek kendi birimlerinde gerek diğer birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde verdikleri dersler ile ilgi bilgiler Tablo 8 ve Tablo 
9'da gösterilmiştir.

Tablo 8.  Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Verdikleri Önlisans ve Lisans Dersleri

Birimler
Teorik Ders (Saat) Lab / Uygulamalar (Saat) Toplam (Saat)

Kendi 
Fakültesi 

 Diğer
 Fakülteler Toplam Kendi 

Fakültesi 
 Diğer

 Fakülteler Toplam Kendi 
Fakültesi 

 Diğer
 Fakülteler Toplam

Diş Hekimliği Fakültesi 102 5 107 1.869 0 1.869 1.971 5 1.976

Eğitim Fakültesi 931 2 933 293 0 293 1.224 2 1.226

Fen-Edebiyat Fakültesi 906 96 1.002 64 0 64 970 96 1.066

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1.315 136 1.451 1.158 2 1.160 2.473 138 2.611

Hukuk Fakültesi 528 63 591 127 0 127 655 63 718

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.046 0 1.046 11 0 11 1.057 0 1.057

İletişim Fakültesi 504 510 1.014 68 0 68 572 510 1.082

Mühendislik Fakültesi 1.165 200 1.365 1.091 200 1.291 2.256 400 2.656

Sağlık Bilimleri Fakültesi 925 56 981 1.826 112 1.938 2.751 168 2.919

Tıp Fakültesi 2.543 984 3.527 4.961 354 5.315 7.504 1.338 8.842

Ticari Bilimler Fakültesi 737 0 737 395 0 395 1.132 0 1.132

Toplam 10.702 2.052 12.754 11.863 668 12.531 22.565 2.720 25.285

Devlet Konservatuarı 228 0 228 499 0 499 727 0 727

Yabancı Diller Yüksekokulu 2.768 2.879 5.647 191 0 191 2.959 2.879 5.838

Toplam 2.996 2.879 5.875 690 0 690 3.686 2.879 6.565

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 141 27 168 196 36 232 337 63 400

Kazan Meslek Yüksekokulu 642 199 841 487 0 487 1.129 199 1.328

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 54 0 54 90 0 90 144 0 144

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 369 0 369 762 150 912 1.131 150 1.281

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 625 0 625 507 56 563 1.132 56 1.188

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 120 0 120 89 0 89 209 0 209

Toplam 1.951 226 2.177 2.131 242 2.373 4.082 468 4.550

Diğer Birimler (Akademik Personeli olan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GENEL TOPLAM 15.649 5.157 20.806 14.684 910 15.594 30.333 6.067 36.400

Dersler
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Ödüller

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının gerek kendi birimlerinde gerek diğer birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde verdikleri dersler ile ilgi bilgiler Tablo 8 ve Tablo 
9'da gösterilmiştir.

Tablo 9.  Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Verdikleri Yüksek Lisans Dersleri

Birimler
Teorik Ders (Saat) Lab / Uygulamalar (Saat) Seminer (Saat) Toplam (Saat)

Kendi 
Fakültesi 

 Diğer
 Fakülteler Toplam Kendi 

Fakültesi 
 Diğer

 Fakülteler Toplam Kendi 
Fakültesi 

 Diğer
 Fakülteler Toplam Kendi 

Fakültesi 
 Diğer

 Fakülteler Toplam

Diş Hekimliği Fakültesi 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116

Eğitim Fakültesi 245 0 245 66 0 66 0 0 0 311 0 311

Fen-Edebiyat Fakültesi 129 62 191 28 0 28 0 2 2 157 64 221

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 49 0 49 3 0 3 0 0 0 52 0 52

Hukuk Fakültesi 174 0 174 0 0 0 0 0 0 174 0 174

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540

İletişim Fakültesi 143 360 503 4 0 4 0 0 0 147 360 507

Mühendislik Fakültesi 309 0 309 0 0 0 0 0 0 309 0 309

Sağlık Bilimleri Fakültesi 311 0 311 110 0 110 0 0 0 421 0 421

Tıp Fakültesi 1171 12 1183 1574 10 1584 91 5 96 2836 27 2863

Ticari Bilimler Fakültesi 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381

Toplam 3568 434 4002 1785 10 1795 91 7 98 5444 451 5895

Devlet Konservatuarı 103 0 103 79 0 79 0 0 0 182 0 182

Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2

Toplam 103 0 103  0 0 0 0  0 0 103 0 103

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0

Kazan Meslek Yüksekokulu 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  0  0 0  0 0 0  0  0 0 0 0 0

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 21 0 21 12 0 12 0 2 2 33 2 35

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toplam 24 0 24 12 0 12 0 2 2 36 2 38

Diğer Birimler (Akademik Personeli olan)  0  0 0  0  0 0  0  0 0 0 0 0

GENEL TOPLAM 3695 434 4129 1797 10 1807 91 9 100 5583 453 6036

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının aldığı ödül sayısı 64'tür. Ödüllerin Fakülteler bazında dağılımı Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10. Ödül Sayıları
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Alanında bilimsel nitelikli, adaylar arasından jüri 
seçimine dayalı uluslararası ödül almak, ödül başına 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 9

Alanında bilimsel nitelikli, adaylar arasından jüri seçimine 
dayalı ulusal ödül almak, ödül başına 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 12

İndekslerce taranan uluslararası bir dergideki yayını için "en 
iyi makale ödülü" almak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel 
toplantılarda "en iyi bildiri ödülü" almak 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 11 0 0 1 0 2 0 0 20

Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel 
toplantılarda "en iyi bildiri ödülü" almak 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 14 0 0 20

GENEL TOPLAM 0 0 5 0 1 0 3 0 1 1 1 0 2 18 0 1 1 0 30 0 0 64

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının patent başvurularına, kaydedilmiş buluş ve ticari hale gelmiş patentlere ilişkin sayıların fakülteler bazında dağılımı Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11. Patent Sayıları

NİTELİK ADI
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Yurt içinde patent için başvuru yapmak (patent başına) 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 10

Yurt içinde patentlenmiş veya faydalı model olarak kayde-
dilmiş bir buluş 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Yurt içinde alınmış patenti ticari hale getirmek 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GENEL TOPLAM 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 14
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2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının alanında aldıkları ulusal ve uluslararası burs sayısı 11’dir. Bursların Fakülteler bazında dağılımı Tablo 12'de sunulmuştur.

Tablo 12 Ulusal ve Uluslararası Burslar

NİTELİK ADI
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Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası 
burs almak 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6

Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs 
almak 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5

GENEL TOPLAM 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 11

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği Sanatsal 
Faaliyetler Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 13. Sanatsal Faaliyetler

NİTELİK ADI
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Uluslararası sergi/ festival/ proje uygulama/ fikir projesi/gösteri 13 0 8 0 21

Ulusal sergi/ festival/ proje uygulama/ fikir projesi/gösteri   35 1 8 0 4

Sanat yapıtı tasarım ve yorum çalışmaları ile uluslararası jürili etkinliklerde 
derece almak 3 0 0 0 3

Sanat yapıtı tasarım ve yorum çalışmaları ile ulusal etkinliklerde sergilenmek 2 0 0 0 2

Ulusal sanat tasarım proje yarışma ve değerlendirme jürilerinde jüri başkanlığı 2 0 1 1 4

Uluslararası sanat tasarım proje yarışma ve değerlendirme jürilerinde üyelik 3 0 0 0 3

Ulusal sanat tasarım proje yarışma ve değerlendirme jürilerinde üyelik 10 0 6 0 16

Bireysel olarak gerçekleştirilmiş sanat yapıtlarının proje ve tasarımların ulusla-
rarası sanat, eğitim kültür araştırma ve geliştirme kurumları ya da kuruluşlarınca 
satın alınmış olması

1 0 0 0 1

Bireysel olarak gerçekleştirilmiş sanat yapıtlarının proje ve tasarımların ulusal 
sanat, eğitim kültür araştırma ve geliştirme kurumları ya da kuruluşlarınca satın 
alınmış olması 

4 0 2 0 6

Ulusal sanat eğitim   ve kültür araştırma ve geliştirme kurumları ya da 
kuruluşlarınca desteklenen projede başkanlık 1 0 0 0 1

Uluslararası sempozyum kongre atölye çalışmaları festival vb. sanatsal ve 
tasarıma yönelik etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı   0 0 1 0 1

Uluslararası sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb. sanatsal ve 
tasarıma yönelik etkinliklerde üyelik 1 0 2 0 3

Ulusal sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb. sanatsal ve tasarıma 
yönelik etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı 6 0 0 3 9

Ulusal sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb.  sanatsal ve tasarıma 
yönelik etkinliklerde üyelik 9 0 3 0 12

GENEL TOPLAM 90 1 31 4 86

2017-2018 akademik yılında üniversitemiz öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği görsel 
ve işitsel etkinliklerin dağılımı Tablo 14’te sunulmuştur.

Tablo 14. Görsel İşitsel Etkinlikler

NİTELİK ADI
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Uluslararası konser, temsil, festival, TV, Radyo / Solo-Şeflik 6 0 0 6

Uluslararası konser, temsil, festival, TV, Radyo / Topluluk Üyeliği 31 0 0 31

Ulusal konser, temsil, festival, TV, Radyo / Solo-Şeflik 82 0 0 82

Ulusal konser, temsil, festival, TV, Radyo / Topluluk Üyeliği 14 0 0 14

Uluslararası kurum ve kuruluşlarca yayımı ve dağıtımı yapılmış görsel ve işitsel 
kayıtlar (CD, DVD) 1 0 0 1

Ulusal kurum ve kuruluşlarca yayımı ve dağıtımı yapılmış görsel ve işitsel 
kayıtlar (CD, DVD) 1 1 0 2

Uluslararası sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb.  sanatsal ve 
tasarıma yönelik etkinliklerde üyelik 5 0 0 5

Ulusal sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb. sanatsal ve tasarıma 
yönelik etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı 3 0 0 3

Ulusal sempozyum, kongre, atölye çalışmaları, festival vb.  sanatsal ve tasarıma 
yönelik etkinliklerde üyelik 1 0 1 2

GENEL TOPLAM 144 1 1 146

Sanatsal, Görsel ve İşitsel Faaliyetler
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Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu Faaliyeti
Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tıp, diş hekimliği ve sağlık 
bilimleri alanlarında, esas olarak Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fa-
kültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından önerilen klinik ve 
deneysel projeleri değerlendirmek üzere her hafta toplanmakta-
dır. İlgili fakülteler ve enstitü, Kurulda kendi yönetimleri tarafın-
dan belirlenen öğretim elemanları tarafından temsil edilmektedir. 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu, araştırma başvurularını 
genel bilimsel kurallar, Başkent Üniversitesi Araştırma İlkeleri ve 
özgünlük bakımından değerlendirmekte ve araştırmada taraf olan 
birimlerin değerlendirmesini alarak maliyet analizi yapmaktadır. 
Etik yönden değerlendirme gerektiren projeler kapsamlarına göre 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu veya Girişimsel Olmayan Araştır-
malar Etik Kuruluna yönlendirilmekte ve bu kurullardaki süreç iz-
lenmektedir. Bilimsel ve etik incelemesi tamamlanan ve maliyet 
değerlendirmesine üst makam oluru alınmış projelere kurumsal 
onay verilmektedir. 

Onaylı projelerden elde edilen bulguların bildiri olarak sunulması 
ve uluslararası indekslerde yer alan süreli yayın organlarında ba-
sılması hedeflenmektedir. Kabul edilmiş projelerin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması Kurul tarafından izlenmektedir. Bu izlemlerin so-
nucu her yıl gelişim bir raporu halinde güncellenmektedir. Ayrıca, 
proje değerlendirme ve onay sürecinin hızlandırılmasına yönelik 
her öneri dikkate alınmaktadır. Kurulumuz 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılı içinde toplam 463 proje değerlendirmiştir. Proje sayıları 
ve maliyeti Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu 2017-2018 dönemi 
projeleri.

Projeler Sayı Bütçe (TL)

Klinik 479 479.898,42

Deneysel   35 414.306,49

 Toplam 514 894.204,91

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Faaliyeti
Deney hayvanı kullanılarak yapılacak araştırmalar, Çevre ve Or-
man Bakanlığının ilgili yönetmeliğine uygun olarak yapılandırılan 
Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Bu 
kurul, Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kuruluna yönetmeliğin ge-
rektirdiği nitelikte üyeler eklenerek oluşturulmuş ve ilgili Bakanlık 
onayını 2008 yılında almıştır.  Hayvan Deneyleri Etik Kurulu değer-
lendirilecek proje olması halinde Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma 
Kurulu ile birlikte ayda birden az olmamak üzere toplanmaktadır. 
Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma 
Kurulu ile eşgüdüm içerisinde toplanması hayvan kullanılacak de-
neysel araştırmaların proje kabul sürecini hızlandırmıştır.  

Avrupa Birliği’nin 2010/63/EC direktifine paralel olarak Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Deneysel ve 
Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Ko-
runmasına Dair Yönetmelik gereğince Üniversitemiz bünyesinde,  
sorumlu veteriner hekim unvanına sahip bir kişi, yerel etik kurulu 
üyesi bir kişi ve hayvan bakımından sorumlu veteriner sağlık tek-
nikeri bir kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan Hayvan Refah 
Birimi kurulmuştur. Birimin amacı, deneyler sırasında kullanılan  
hayvanlara, yaşadıkları süre içinde optimum koşulların sağlanma-
sına yönelik önlemleri önermek ve gözetmektir.

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde 
toplam 35 adet deneysel araştırma projesi değerlendirmiştir. 

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Faaliyeti
Araştırmalara katılan bireylere yalnızca araştırma amacı ile uygu-
lanmayan, kan alma gibi diğer mutad işlemlerle elde edilen örnek-
lerde inceleme gerektiren ya da yalnızca girişimsel olmayan, öl-
çüm veya anket gibi uygulamaları içeren  çalışmalar Mart 2012’de 
oluşturulan Girişimsel Olmayan klinik Araştırmalar Etik Kurulu 
tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu Kurul da 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu gibi Tıp ve Sağlık Bilimleri ve diğer 
araştırma kurulları ile eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve proje ona-

yını hızlandırmaktadır. 

Kurul 2017-2018 eğitim dönemi içinde toplam 8 oturumda 77 
projeyi karara bağlamıştır.  Kurul, değerlendirdiği projeleri girişim-
sel olmayan tanımında bırakabildiği gibi Klinik Araştırmalar Etik 
Kuruluna gönderilmesini de isteyebilmektedir. Bu kurulun daha 
karmaşık ve uzun süreç gerektiren klinik araştırmalar etik kurulu 
değerlendirmesini daha özgül hale getirdiği ve çalışma etkinliğini 
artırdığı gözlenmektedir. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu
Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu, Başkent 
Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yapılan 
bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel et-
kinlikleri, desteklenen ve/veya yürütülen tezleri, bilimsel araştır-
ma-geliştirme projelerini “Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
ve Yayın Etiği Yönergesi” çerçevesinde değerlendirme çalışma-
larını yürütmektedir. İnsanlarla veya insanlar üzerinde yapılması 
planlanan fiziksel müdahale içermeyen araştırma, deney, inceleme 
ve alan çalışmalarıyla ilgili başvurular, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve 
Sanat Araştırma Kurulu başkanına iletilmektedir. Kurul üyelerine 
gönderilen, sosyal ve beşeri bilimler ve sanat dallarındaki çalışma-
larda kullanılması planlanan yöntem ve araçlar incelenerek, onay 
verilmektedir. Kurul, incelenen önerilerde saptanan olası eksiklik-
leri, gerekli görülen düzeltmeleri, görüş ve önerileri de ek olarak 
ilgili birime iletilmek üzere raporlamaktadır. 

Kurul, sosyal ve beşeri bilimler ve sanat alanlarında proje önerileri 
ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin bu alanlardaki araş-
tırma ve tez önerilerini de incelemektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu, 2017-2018 
Akademik Yılında; 27 tez, 17 anket uygulama izni, 14 proje, 5 bi-
limsel çalışma, 2 BAP, 1 bitirme projesi olmak üzere toplam 66 
adet öneriyi incelemiş ve gerekli işlemleri yürütmüştür. Ayrıca, 
“TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı” (ARDEB) 

tarafından belirlenen; sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan 
araştırmalar için talep edilen “Etik Kurul Onay Belgelerinin” temin 
edilebileceği üniversitelerden biri olarak; Üniversitemiz Sosyal ve 
Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu kurum dışından başvuru 
alarak, belge düzenleyebilmektedir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
Kurulu, Fen ve Mühendislik alanındaki bilimsel araştırma faaliyet-
leri için planlama, koordinasyon ve ölçme-izleme-geribildirim ve 
etik incelemesi gibi yönetsel faaliyetleri düzenlemektedir. Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu; Mü-
hendislik Fakültesi dekanın başkanlığında, Mühendislik Fakültesin-
den  5,   Fen-Edebiyat Fakültesinden 2 ve Hukuk Fakültesinden 
1 öğretim üyesinden oluşan  8 kişilik bir kuruldur. Proje önerileri, 
proje öneri formu aracılığı ile ilgili bölüm başkanının onayından 
sonra kurula gelir. Kurulun ön incelemesinden sonra, proje önerile-

ri ilgili alandan seçilen kurum içi ve kurum dışından öğretim üyele-
rine  gönderilen form aracılığı ile hakem ön değerlendirmesinden 
geçer. Raporların olumlu olması durumunda proje Rektörlük Ma-
kamına Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak yürütülmek üzere 
onaya sunulur. Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Kuruluna aşağıda verilen bölümlerden proje önerileri 
yapılabilmektedir. 

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih

Teknik Bilimler M.Y.O.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

2017-2018 akademik yılında devam etmekte olan 5 proje olup, 
başvurusu hakem değerlendirme sürecinde olan 1 proje bulun-
maktadır. 

2017-2018 Akademik Yılı Devam Eden Bap Projeleri

Proje Türü (Proje Numarası) Proje Adı Fakülte/Birim Destekleyen Kurum Proje Tutarı (TL)

Araştırma Projesi 
BA17/FM-18

Akıllı Kompozit Yapıların Hızlı Darbeye Karşı Modellenmesi ve Analizi   
Süresi: 24 Ay  - 01 Nisan 2017 (devam ediyor)

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği 
(Prof. Dr. Ömer Faruk Elaldı)

Başkent Üniversitesi 
(BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri) 40.977.66 

Araştırma Projesi 
BA17/FM-17

Çift Fazlı Çeliklerde Faz Oranlarının Mekanik Özelliklere Etkisi 
Süresi:24 Ay  - 25 Temmuz 2016 (devam ediyor)

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği 
(Yrd.Doç.Dr. Ebru Saraloğlu Güler)

Başkent Üniversitesi 
(BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri) 14.471

Araştırma Projesi 
BA13/FM-12

Omurga Disektomi Ameliyatları İçin Plazma Tabanlı Cerrahi Alet Geliştirilmesi
Süresi 24 Ay - 1 Ağustos 2013-1 Ağustos 2015 (Ek süre alındı-devam ediyor)

Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği
(Doç. Dr. İ. Cengiz Koçum)  

Başkent Üniversitesi 
(BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri) 45.513

Araştırma Projesi 
BA14/FM-14

Biyouyumlu (Polyetilenglikol, Polyvinilpirroldone ve Dextran) sentetik ve doğal polimerlerin silikat tabakalı 
nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu, nanoyapı-özellikler ilişkilerinin araştırılması, nanofiberlerin 
üretilmesi ve kullanım alanlarının belirlenmesi
Süresi:24 Ay - Eylül 2014-Eylül 2016  (Ek süre alındı-devam ediyor) 

Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği
(Doç. Dr. İ. Cengiz Koçum)  

Başkent Üniversitesi 
(BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri) 34.730

Araştırma Projesi 
BA18/ FM-16

Küçük Ölçekli Rüzgar ve Hidrokinetik Enerji Türbinleri için Türbin-Kanal Tasarım Optimizasyonu ve Sistemin 
Performans Analizleri
Süresi: 12 Ay,  07.05.2018 - 07.05.2019 

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği
Prof. Dr. Tahir Yavuz Başkent Üniversitesi 

(BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri) 21.366

TOPLAM 157.057,66
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve 
danışman öğretim üyeleri, 2018 Mart ayında Fakültemiz öğrencileri, 
öğretim elemanları ve diğer illerdeki diş hekimliği fakültelerinden 
yaklaşık 500 kişinin katılımı ile Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi 3. Öğrenci Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede, farklı 
fakültelerden öğretim üyelerinin konferansları, kursları ve sosyal 
programları bulunmaktaydı. Fakültemizde her ayın 1. ve 3. cuma 
günleri, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız, Diş ve Çene Rad-
yolojisi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dallarından öğretim 
üyeleri ve araştırma görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen interdisip-

liner toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda makale sunumları, vaka 
tartışmaları ve kurum dışından davetli konuşmacıların konferansları 
bulunmaktaydı. Anabilim dallarındaki öğretim elemanları ve araştır-
ma görevlileri ulusal ve uluslararası kongrelere sözlü sunum, poster 
sunumu veya davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. İlaveten öğre-
tim üyelerimiz çeşitli kongre, sempozyum veya Türk Diş Hekimleri 
Birliğinin organizasyonlarında konuşmacı olarak görev almışlardır. 
Anabilim dallarındaki uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri, 
doktora öğrencileri tez sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Öğretim 
elemanlarımız, ulusal ve uluslararası dergilerde basılan makaleler 
hazırlamışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Dönem 4 ve 5 öğrencilerimiz, her anabilim dalından öğretim ele-
manlarının rehberliğinde seminerler hazırlamışlar ve sunmuşlardır. 
Yine Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencilerimiz, 8 anabilim dalındaki öğ-
retim elemanlarımız ile ‘olgu sunumları’ dersinde anamnez, klinik 
muayene bulguları, radyografları ve tedavi planlamaları hazırlanmış 
olan vakaları, tanı, ayırıcı tanı, tedavi planlamaları ve alternatif te-
daviler açısından tartışmışlardır. Her anabilim dalında literatür sa-
atleri, vaka sunumları, seminerler ve akademik kurullar yapılmıştır. 
Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencileri danışman öğretim elemanlarının 
gözetiminde hasta takibi yaparak arşiv oluşturmaktadır. Bu sayede 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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öğrenciler, kısa ve uzun dönemde hasta prognozunu takip etme 
olanağı bulmakta ve hasta kayıtları tutma konusunda eğitim al-
maktadır. Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencileri klinik uygulamaları 
boyunca hasta başında görsel ve işitsel olarak mesleki eğitimle-
rini sürdürmektedir. Ayrıca klinik uygulamaların sonucunda yapı-
lan sınavlarında da görseller, radyograflar ve intraoral görüntüler 
verilerek sınavlarda ezberden kaçınılması, bilgi ölçen, yorum yap-
mayı sağlayan sınavlar olması sağlanmıştır. Anabilim dallarındaki 
Dönem 5 öğrencilerimize yabancı dilde makaleler verilerek bu 
makalelerin çevirisini yapmaları ve görseller eşliğinde öğretim ele-
manlarına sunmaları sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
Tanıtım Ofisi ve Fakültemizin tanıtımdan sorumlu öğretim eleman-
ları her yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilere diş hekimliği 
mesleğinin tanıtımı konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır. Bu 
bağlamda liselere, dershanelere gidilerek öğrencilere diş hekimliği 
mesleği, çalışma alanları gibi konularda bilgilendirmeler yapılmakta 
ve öğrencilerin meslekle ilgili soruları cevaplanmaktadır. Öğretim 
elemanlarımız, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Türk Diş Hekimleri 
Birliği eğitim faaliyetlerinde, mesleki eğitime destek olmak ama-
cıyla konferanslar vermekte ve kurslar düzenlemektedir. Öğretim 
elemanlarımız, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendi-

rilmesi amacıyla Kanal B sağlık programlarına katılarak branşlarıyla 
ilgili konularda söyleşiler yapmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalı öğ-
retim elemanları ve Dönem 5 öğrencilerimiz her sene olduğu gibi 
bu sene de Kolej Ayşe Abla Okulları’na giderek öğrencilerin ağız 
sağlığı taramasını yapmışlar ve ağız sağlığı ile ilgili olarak bilgiler 
vermişlerdir. Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci 
Topluluğu, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nde Üniversitemiz kam-
püsü ve Bahçelievler’de hastanede stant kurarak üniversite per-
sonelimize, hasta ve hasta yakınlarına ağız-diş sağlığı konularında 
bilgi vermiş, toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmıştır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Gösterge Sayı / Oran

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0.22

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

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.13

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0.5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 13.32

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 12.74

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 10.92

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 83.33

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 17.75

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.87

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 58.6

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 3.03

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 3.03

Programa kabul edilenler için LYS puanları 440.21

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 15



Eğitim Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Eğitim Fakültesi öğretim elemanları, 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında da ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ma-
kale, bilimsel kitap, kitap bölümü, çeviri gibi akademik ya-
yınların yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 
(sempozyum, panel, kongre vb.) sundukları bildirilerle bilim-
sel üretime katkı sağlamışlardır. Sunulan bildirilerin bildiri ki-
taplarında, uluslararası indekslerce taranan dergilerde ya da 
kitap bölümü olarak yayınlanması yoluna gidilmiştir. 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında uluslararası indekslerce taranan 
dergilerde 34, ulusal dergilerde ise 24 olmak üzere toplam 

58 makale yayımlanmıştır. Yine 12 Türkçe kitap, 21 Türkçe ve 
yabancı dilde kitap bölümü, 4 çeviri kitap (yazar veya edi-
tör olarak) da bilimsel yayın olarak üretilmiştir. 25 ulusal, 73 
uluslararası bilimsel toplantıya (sempozyum, panel, kongre 
vb.) sözlü bildiri ile katılım gösterilmiş ve sözlü bildirilerin 
bildiri kitabı metni, özet metin, makale, kitap bölümü vb. ola-
rak yayınlanması öncelenmiştir. Temel Eğitim Bölümümüzce 
yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı çerçevesin-
de desteklenen 2016-1-TR01-KA203-034905 numaralı ‘Let's 
Fathers, Come Preschools (Haydi Babalar Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarına!)’ başlıklı proje tamamlanmış ve kapanış etkin-

liği olarak bir panel düzenlenmiştir. Yine Temel Eğitim Bö-
lümümüzün Hacettepe Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü 
‘Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik 
Pedagojik Dökümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları’ başlık-
lı TÜBİTAK 4005 projesi devam ettirilmiştir. Bu kapsamda 
Ağustos 2018'de bir öğretmen eğitimi gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim Bilimleri Bölümünce ‘İlk Adım: Kız Çocukların Destek-
lenmesi Projesi’ adlı BAP projesi gerçekleştirilmiştir. Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Eğitimi Bölümümüzce yürütülen ve Üniversitemiz ile 
ATAA işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bright Future’ projesine 

devam edilmiştir. Fakültemizce çıkarılan Başkent Üniversite-
si Eğitim Fakültesi Dergisi (BUJE) 2014 yılında yayın hayatına 
başlamıştır. Yılda iki sayı olarak çıkartılan dergi uluslarara-
sı, hakemli, elektronik ve basılı dergi olarak yayın hayatına 
devam etmiştir. Ayrıca 'Başlık' isimli edebiyat dergisi de çı-
karılmaya devam edilmiştir. Öğretim elemanlarımız çeşitli 
bilimsel vakıf ve derneklerin yönetim ve danışma kurulların-
da görev almışlar, lisansüstü tez danışmanlıkları, tez izleme 
komitesi üyelikleri ve tez jürisi üyelikleri ile bilimsel üretime 
katkıda bulunmuşlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Fakültesi’nin, eğitimin kalitesini ve öğrenmenin niteli-
ğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalardan baş-
lıcası, bölüm programlarında yer alan ders içeriklerini sürekli 
bir biçimde güncellemek, güncellemeleri ders izlencelerine 
yansıtmak ve ihtiyaca, güncel gelişmelere bağlı olarak seç-
meli ders havuzundaki seçmeli ders sayısını artırmaktır. Bu fa-
aliyetlere 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da yer verilmiştir. 
Ayrıca Fakültemiz öğrencilerinden oluşan mesleki toplulukla-
rın gerçekleştirdiği sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve edebi 
faaliyetlerle öğrencilerin eğitimin farklı alanları ile doğrudan 

veya dolaylı ilişkisi olan akademik, kültürel, sosyal, sanatsal 
konularda farkındalık yaşamaları, anlama ve anlatma beceri-
lerini geliştirmeleri ve bilim, kültür ve sanat insanlarıyla bu-
luşmaları sağlanmıştır. Eğitim-öğretim sürecinde süreci etkin 
ve işlevsel kılmaya yönelik yaparak yaşayarak öğrenme, etkin 
öğrenme, işbirliğiyle öğrenme gibi öğrenme modelleri ve bu 
modelleri hayata geçiren öğretim yöntemleri esas alınmış, bi-
reysel farklılıklar göz önünde bulundurulmuş, uygulama ağır-
lıklı zengin yaşantılar oluşturulmuştur. Öğrencilerin yıl içeri-
sindeki ürün yaratma potansiyellerini artırmak ve ürünlerini 
paylaşabilecekleri, sunabilecekleri ortamlar yaratmak adına 
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Eğitim Fakültesi

geleneksel olarak düzenlediğimiz ‘Eğitimde Yaratıcı Etkinlik-
ler Öğrenci Çalıştayı’nın bu yıl sekizincisi düzenlenmiştir. Bu 
çalıştayda öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde çeşitli dersler-
de ürettikleri ürünleri, materyalleri paylaşma imkânı bulmuş-
lardır. Ayrıca Fakültemizin farklı bölümlerinde ders olarak yer 
alan "Alan Eğitiminde Araştırma Projesi" dersi kapsamındaki 
çalışmalar da öğrencilerin akademik ve araştırmacı yönlerini 
geliştirirken çalıştay için de önemli bir içerik oluşturmuştur. 
Öğrencilerimiz öğretim elemanlarının rehberliğinde ve des-
teğiyle alanlarına yönelik bilimsel toplantılara, seminerlere 
katılım göstermişlerdir. Bu bağlamda Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı öğrencileri ve öğretim elemanlarından oluşan 
bir grup, Afyonkarahisar'da düzenlenen ‘13. Okul Öncesi Eğiti-
mi Kongresi’ne katılmışlardır. Eğitim Bilimleri Bölümümüzce 2 
Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve Ankara'daki üniversite-
lerden PDR öğrencilerinin katılım gösterdiği buluştay da yine 
öğrencilerimiz için zengin akademik yaşantılar sunmuştur. 
Öğrencilerimiz, ‘Okul Deneyimi’ ve ‘Okul Uygulamaları’ gibi 
dersler ve diğer uygulamalı dersler kapsamında MEB'e bağlı 
okullarda, hastanelerde ve özel kurum ve kuruluşlarda gözlem 
ve uygulamalar yapma imkanı bulmuşlar, mesleki gelişimleri-
ne katkı sunan ders içi faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Fakültesi, toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye 
yönelik faaliyetlerini ağırlıklı olarak bölüm programlarında 
yer alan 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında 
gerçekleştirmiştir. Bu ders kapsamında toplumun güncel 
meselelerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını belirleme ve çözüm 
üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, 
seminer, kongre gibi bilimsel etkinliklere dinleyici, konuşmacı 
ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk 
projelerinde görev alma; topluma hizmet çalışmalarını 
okullarda uygulama yönünde bir içerik hayata geçirilmiştir. 
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Bu çerçevede Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin 'Mavi 
Kapak Toplama ve Tekerlekli Sandalye Edinme' başlıklı projesi, 
10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlikler, 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bağlıca 
İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak 'Atatürk Evi Ziyareti ve 
Pınar Ayhan'la Söyleşi' etkinliği düzenlenmiştir. Türkçe ve 
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim elamanlarının görev 
aldığı '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u 
Anma Günü' etkinliği, Türkçe eğitimi ve edebiyat alanlarıyla 
ilgili konularda konuşmak üzere radyo programlarına katılım, 
bilim şenliklerinde ve proje yarışmalarında seçici kurulda 
görevler vb. gerçekleştirilmiştir. Matematik ve Fen Eğitimi 
Bölümü öğrencileri, Başkent Hastanesi'nde yatan lösemili 
çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemiş, çocuklarla 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmıştır. Altındağ ve 
Etimesgut ilçelerindeki ilk ve ortaokullarda bilimsel, kültürel, 
sosyal etkinlikler düzenlenmiş, çocukların etkin katılımı 
sağlanmıştır. Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından bu yıl, 20 
Nisan 2018'de yedincisi düzenlenen 'Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Günleri' etkinliğinde 'madde bağımlılığı' ele alınmış, 
Ankara'daki rehberlik öğretmenlerinin katılım gösterdiği 
bu toplantıda alanın paydaşları arasında bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. Ayrıca LÖSEV, SERÇEV, TEGEV, TDK, Yunus 
Emre Enstitüsü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde pek çok sosyal, 
kültürel, eğitsel etkinlikler düzenlenmiş, sosyal sorumluluk 
projelerine katkıda bulunulmuştur. Bununla birlikte 'Topluma 
Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında, topluma hizmet 
amacı ile okullar tarafından belirtilen ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Bünyesinde öğrencilere ve personele yönelik eğitimler, semi-
nerler düzenlenmiştir. 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, Üniversitemizin 
stratejik hedefleri doğrultusunda 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılında da Bölümümüz öğretim elemanlarının ulusal ve ulus-
lararası bilimsel etkinliklere katılım göstermeleri, ulusal ve 
uluslararası yayınlar gerçekleştirmeleri, bilimsel projelerde 
yer almaları teşvik edilmiştir. Yayınlar makale, kitap, kitap 
bölümü, bildiri vb. şeklinde olmuştur. Makalelerin özellikle 
uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayınlan-
masına özen gösterilmiştir. Öğretim elemanlarının bilimsel 
toplantılara (sempozyum, konferans, kongre, panel vb.) ka-
tılımı teşvik edilmiş, bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bil-
dirilerin bildiri kitabı metni, özet metin, makale, kitap bölümü 
vb. olarak yayınlanmasına öncelik verilmiştir. Bu bağlamda, 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim elemanları 
tarafından 5 Türkçe kitap, 3 Türkçe kitap bölümü, 7 ulus-
lararası alan indekslerince taranan dergide makale yayını 
gerçekleştirilmiş; uluslararası bilimsel toplantılarda 14, ulusal 
bilimsel toplantılarda ise 2 sözlü bildiri sunulmuştur. Öğre-
tim elemanlarımızın yayınları pek çok atıf almıştır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da Üniversitemiz ile ATAA'nın işbirli-
ği le gerçekleştirilen ve Amerika'daki Türklere Türkçe öğre-
timi için destekleyici içeriğe sahip 'Bright Future' projesinin 
yürütülmesi faaliyetlerine devam edilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Bölümümüz prog-
ramlarında yer alan derslerin izlenceleri güncel gelişmeler, 
meseleler ve alanın ihtiyaçlarına bağlı olarak ve öğren-
ci-merkezli öğretim ilke ve yöntemlerine uygun olarak gün-
cellenmiştir. Derslerde kuram-uygulama bütünlüğüne dikkat 
edilerek teorik birikimin yanı sıra uygulamalara da ağırlık ve-
rilmiştir. Derslerde öğrencilerin ürün odaklı çalışmalar yap-
ması ve öğrendiklerini uygulamaya dökerek yaratıcı süreçler 
yaşaması öncelenmiştir. Bölümümüz öğrencilerinin sosyal, 
kültürel, sanatsal ve yazınsal faaliyetlere katılımları sağlan-
mış, akademik birikimlerinin yanında kültürel ve entelektüel 
birikimlerini de geliştirmeleri desteklenmiştir. Bu bağlamda 
öğrencilerin özellikle alanlarıyla ilgili panel, seminer, konfe-

rans vb. toplantılara katılımları teşvik edilmiş; bu tür sosyal, 
kültürel, akademik etkinliklerde görev almaları sağlanmıştır. 
Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme, etkin öğren-
me, işbirliği ile öğrenme gibi öğrenme modelleri içerisinde 
öğrenme yaşantıları edinmeleri amaçlanmış, bireysel farklı-
lıkları da dikkate alan öğrenme süreçleri esas alınmıştır. Öğ-
rencilerimizin etkin katılımları ve faaliyetleri sayesinde edebi 
ve sanatsal içerikli 'BAŞLIK' dergisinin çıkarılmasına devam 
edilmiş, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Er-
soy'u Anma Günü'nde bir şiir dinletisi düzenlenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da toplumun gereksinim-
lerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler sürdürülmüştür. Bu 
kapsamda bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Üm-
mühan Bilgin Topçu, Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları 
Akademik Danışma Kurulu'nda üye olarak bulunmuş, belir-
lenen zümre çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca 'Bilim Şenliği' 
çerçevesinde düzenlenen proje yarışmasında Türkçe ile Türk 
Dili ve Edebiyatı alanları ile ilgili projelerin değerlendirme 
kurulunda görev almış, sergi ve ödül törenine katılmıştır. 
Doktor Öğretim Üyesi Nihal Yavuz tarafından yürütülen 
'GNK302 Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamın-
da Yunus Emre Enstitüsü, TDK, SERÇEV, TEGEV, LÖSEV ve 
Türk-Amerikan Derneği gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılmış; öğrencilerin sosyal, eğitsel, akademik faaliyetlerde 
görevler almaları sağlanmıştır. Doç. Dr. Ahmet Demir, 22-23 
Eylül 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi'nde gerçek-
leştirilen 'Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında 
Lisansüstü Eğitim Çalıştayı'na, 11 Mayıs 2018 tarihinde TED 
Ankara Koleji Radyosu'nda yayınlanan 'Genç Sesler' prog-
ramına katılım göstermiştir. Ar. Gör. H. İlteriş Kutlu, Radyo 
Ses'te 'Hasbihal' programına katılmış, Fakültemizde edebi-
yat alanında bir seminer vermiştir. Ayrıca Bölümümüz öğ-
retim üyeleri yıl içerisinde Üniversitemizde ve Ankara'daki 
diğer üniversitelerde tez jüri üyeliği, tez izleme komitesi 



üyeliği gibi faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, her yıl olduğu gibi, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğre-
tim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikle-
re katılmaları teşvik edilmiş, katılımın katkısını yayabilmek 
için katılım sonrasında öğretim elemanına deneyimlerini 
paylaşmaları için ortam sağlanmıştır. Bu bağlamda öğretim 
elemanlarının çalışmaları (kitap, kitap bölümü, makale vb.), 
katıldıkları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin duyu-
ru ve sonuç paylaşımlarına yönelik ortamlar desteklenmiştir 
(web, bülten, dergi vb. aracılığı ile). Öğretim elemanlarının 
üniversite dışı etkinlik-proje vb. çalışmalarının Bölümümü-
ze ve Üniversitemize katkısının-geri dönüşünün sağlanması 
doğrultusunda ilgili öğretim elemanının seminer, çalıştay, 
konferans vb. paylaşımları gerçekleştirebilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmış; bu yönde bilimsel toplantılar gerçekleş-
tirilmiştir. Öğretim elemanlarının bilimsel projelerde yer al-
maları ve proje teklifi oluşturmaları desteklenmiş, projelerin 
ABTA vb. veri tabanı girişleri yapılıp proje süreç ve katkıla-
rının farklı birimlerle paylaşılması sağlanmıştır. Bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinin etkinleş-
tirilmesine yönelik yeni teknoloji ve sistemlerin tasarlanması, 
geliştirilmesi ve kullanımı başta Üniversitemiz ve Fakültemiz 
bünyesindeki diğer alanlarla ortaklaşa disiplinlerarası yakla-
şımlar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yenilikçi öğretim teknolojileri ile ilgili olarak üniversite ve 
fakülte içi seminerler dizisi düzenlenmiştir. Bu seminerler-
de, disiplenlerarası çalışmalar bağlamında öğretim tekno-
lojilerinin eğitim süreçlerindeki yeri, önemi ve işlevi hak-
kında değerlendirmeler yapılmıştır. Öğrenmeyi etkileyen 
ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimini artırmaya yönelik 

araştırmalar yapılmış ve ortaya çıkan sorunlar giderilmiştir. 
Üniversitemiz bünyesinde kullanılan 'Öğrenme ve İçerik Yö-
netim Sistemi'nin' kullanımının yaygınlaştırılması ve verimli 
bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli seminerler düzenlen-
miş ve farklı bilgilendirme ortamları üzerinden yardım vide-
oları paylaşılmıştır. Bölüm programında yer alan derslere 
ait izlenceler, dönem başında, güncel gelişmeler, meseleler 
ve ihtiyaçlara paralel olarak güncellenmiş ve öğrenciler ile 
paylaşılmıştır. Öğrencilerin etkin katılımını sağlayıcı öğretim 
yöntem ve tekniklerinin esas alınması öncelenmiştir. Bilgi 
paketi kapsamında oluşturulan, fakülte içinde ders verilen 
programlardaki derslere yönelik bilgiler güncel tutulmuştur. 
Öğrenme sürecinin değerlendirilmesi kapsamında öğrenci 
anketlerine ek olarak veri toplama araçları kullanılmış, daha 
özel ve ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca ders-
lerin teorik ve uygulamalı biçimde işlenmesine dikkat edil-
miş, öğretim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili uygulamalara 
ağırlık verilmiştir. Özellikle öğretim teknolojileri ve materyal 
tasarımı noktasında öğrencilerin ürün ortaya koyma beceri-
lerini geliştirici etkinliklere yer verilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Yaşam boyu öğrenme kapsamında toplumun farklı kesimle-
rinin erişebileceği uzaktan eğitim programları açılmış veya 
uzaktan eğitim programı açmak isteyen akademik birimle-
re BUZEM ile işbirliği yapılarak destek olunmuştur. Lisans 
programımızdan mezun olan öğrencilerimizle iletişimi sü-
rekli tutup, onların meslek hayatlarında karşılaştıkları so-
run ve talepler belirlenmiş, bu bulgular mümkün olduğunca 
müfredat ve yöntem yenileme çalışmalarında göz önüne 
alınmıştır. Eğitim teknolojileri konusunda ulusal ve ulusla-
rarası etkinliklerde bilimsel bulguların toplumun sorun ve 
taleplerine yönelik paylaşımı sağlanmış, bilgi alışverişi so-
nucu toplum gereksinimlerine yönelik bilimsel araştırma 
politikaları oluşturulmuştur. Bölümümüz öğretim elemanla-
rının eğitmen olarak yer aldıkları etkinlikler aracılığıyla bilgi 

ve birikimlerini toplumla paylaşmalarına yönelik ortamların 
oluşturulması sağlanmıştır. MEB bünyesindeki okullar, üni-
versiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler 
doğrultusunda ya da tarafımızdan geliştirilen ortak organi-
zasyonlar aracılığıyla gerçekleştirilen seminer, çalıştay gibi 
bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerde yer almak 
bu faaliyetlerden bazılarıdır. Ülkemizdeki tüm BÖTE me-
zunları ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği gibi ku-
rumlarla iletişimde olarak düzenlenen seminer, çalıştay gibi 
etkinliklerde öğretmenlerin hizmet içi gelişimlerine destek 
olunmuştur.

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında 4 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğ-
retim görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini 
yürütmüştür. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Bölümümüz 
öğretim elemanlarınca uluslararası alan indekslerince tara-
nan dergilerde 3, ULAKBİM tarafından taranan dergilerde ise 
9 makale yayımlanmıştır. Ayrıca bu dönem içinde 2 makale 
için de yayım kabulü alınmıştır. 2 özgün Türkçe kitap, biri ilk 
ve diğeri güncellenmiş baskı olan 2 çeviri kitap ve 5 Türkçe 
kitap bölümü yayınlamıştır. Basım aşamasında olan Türkçe 
ve İngilizce (uluslararası ve ulusal yayınevlerince) kitap bö-
lümleri de yazılmıştır. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarımız 
tarafından 5'i yurt dışında, 20'si Türkiye'de düzenlenen ulus-
lararası bilimsel toplantılarda sözlü bildiriler sunulmuştur. 
Ayrıca yurt dışında sunumu yapılmış iki poster çalışması da 
gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz öğretim elemanları TÜBİ-
TAK, İngiltere Büyükelçiliği, Sabancı Vakfı, İsveç Bilim Kuru-
mu tarafından açılan projelere da başvuru yapmıştır. Bunlar 
arasında yeniden başvuru çalışmaları yürütülen ve henüz 
sonuçlanmamış olanlar bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından 
yapılan özel çağrıya da (1003) başvurulmuş ve ilk aşamadan 
geçilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz BAP fonuyla desteklenen 
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ve hemen tüm öğretim elemanlarımızın içinde yer aldığı BAP 
projesi gerçekleştirilmiştir. Bölüm öğretim elemanlarımız ül-
kemizin çeşitli üniversitelerinden meslektaşları ile işbirliği 
yapıp araştırmalar gerçekleştirmiştir. Doktor öğretim üyesi 
kadrosunda yer alan öğretim üyelerimizden biri TÜBİTAK 
doktora sonrası araştırma bursuyla yurt dışında araştırma 
faaliyetleri yürütmüştür.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenmeyi mükemmel-
leştirmeye yönelik olarak bölümümüz öğretim elemanı kad-
rosuna yeni öğretim elemanları katılmıştır. Böylece lisans 
derslerinin daha verimli geçirilmesi sağlanmıştır. Öğrencile-
rin kuram-uygulama bütünlüğünü içselleştirmeleri amacıy-
la derslerde uygulamalara ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda 
sınıf içi uygulamaların yanı sıra farklı kurumlarda gözlem 
yapmaları ve deneyimler kazanmaları için öğrencilere uygu-
lama fırsatları sunulmuştur. 'Kurum Deneyimi' ve 'Topluma 
Hizmet Uygulamaları' gibi uygulamalı derslerde öğrencile-
rimiz çok farklı kurumları ziyaret etme şansı yakalamışlar-
dır. Bu ziyaretlere ilişkin gözlemler daha sonra sınıfta ya da 
'Moodle' üzerinden gözlem raporu olarak paylaşılarak daha 
iyi gözlemlerin ve öğrenmelerin nasıl olması gerektiği ko-
nusunda stratejiler geliştirilmiştir. Ayrıca Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Anabilim Dalına ait psikolojik danışma 
odaları öğrenciler tarafından bireysel görüşmelerinde ve 
grup danışmalarında etkili olarak kullanılmıştır. 'Alan Eğiti-
minde Araştırma Projesi' dersi kapsamında gerçekleştirilen 
araştırmalar ve bu araştırmalara ait ürünler, Fakültemiz ta-
rafından her yıl düzenlenen 'Eğitimde Yaratıcı Etkinlikler Ça-
lıştayı'nda bu yıl da sözlü bildiri ve poster olarak sunulmuş; 
sunumlarımız bu çalıştayda çeşitli ödüllere layık görülmüş-
tür. Bölüm öğretim elemanlarımız verdikleri lisans dersleri 
kapsamında, öğrencilerle etkileşimi sağlamak adına moodle 
sistemini etkin kullanmıştır. Ayrıca bahar yarıyılında genel-
likle ayda iki kez olmak üzere bölümümüzden ve üniversite 

dışından öğretim elemanlarının etkin katılımı ile akademik 
'eğitim sohbetleri' düzenlenmiştir. Bu toplantılarda gerçek-
leştirilen sunumlar ve tartışmalar, ülkemizde akademik kül-
türün oluşması adına önemli işlevleri yerine getirmiştir. Bu-
nun yanı sıra bölümümüzce, Fakültemiz bölümlerine yönelik 
disiplinlerarası içerikte iki eğitim programı gerçekleştirilmiş-
tir. 2 Mart 2018'de PDR Topluluğumuz ve bölümümüz işbir-
liğinde Ankara'daki tüm PDR öğrencilerine yönelik olarak 
bir PDR öğrencileri buluşması gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerimize yönelik 
olarak 'meslek andı' töreni düzenlenmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımız öğ-
retim elemanları tarafından Türkiye'nin ve Ankara'nın farklı 
okullarından, özellikle Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle 
ilçelerindeki okullardan ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden 
gelen seminer talepleri karşılanmaya çalışılmış ve bu talepler 
doğrultusunda eğitsel seminerler verilmiştir. Bölüm öğretim 
elemanlarımızca toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye 
yönelik olarak 40 adet seminer verilmiştir. Bu seminerler, 
Ankara'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve KKTC'de çe-
şitli öğretmen, anne-baba, öğrenci ve öğretmenlere dönük 
olarak gerçekleştirilmiştir. Her yıl düzenli olarak Ankara'daki 
rehberlik öğretmenlerine yönelik olarak bir günlük seminer 
biçiminde gerçekleştirilen 'Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Günleri' etkinliğinin VII.'si düzenlenmiştir. VII. Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Günleri etkinliği 'madde bağımlılığı' baş-
lığı altında 20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Reh-
berlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı öğrencileri çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında toplum gereksinimlerine yanıt 
vermeye yönelik faaliyetler içinde yer almışlardır. 'Topluma 
Hizmet Uygulamaları' dersi uygulamaları ve Psikolojik Da-
nışma Topluluğu tarafından MEB'e bağlı okullarda gerçek-
leştirilen yardım kampanyaları bu kapsamdadır. BAP projesi 
olarak yürütülen 'İlk Adım: Kız Çocuklarının Desteklenmesi 

Projesi' topluma hizmet bakımından önemli bir çalışma olur-
ken bilimsel yayınlar için de kaynaklık etmiştir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim ele-
manları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da ulusal ve 
uluslararası bilimsel dergilerde makale, bilimsel kitap, kitap 
bölümü gibi akademik yayınların yanı sıra ulusal ve ulus-
lararası bilimsel toplantılarda (sempozyum, panel, kongre 
vb.) sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkı sağlamıştır. 
Sunulan bildirilerin indeksler tarafından taranan dergiler-
de yayınlanması yoluna gidilmiş, öğretim elemanlarımızın 
çalışma yaptıkları alanlarda kitap ve kitap bölümü yayın-
lamalarına öncelik verilmiştir. Bu bağlamda 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında SCI ve SSCI indekslerince taranan der-
gilerde 5, alan indekslerince taranan uluslararası dergilerde 
8 ve ulusal dergilerde 2 makale yayımlanmıştır. Ayrıca 4 
çeviri kitap bölümü yayınlanmış ve 2 çeviri kitap editörlüğü 
yapılmıştır. Öğretim elemanlarının yayınlarına yapılan atıf 
sayısı, 26'sı SCI olmak üzere 66'dır. Bu atıfların yanında öğ-
retim elemanları kendi alanlarında hazırladıkları çalışmala-
rıyla bilimsel toplantılara da katılmışlardır. Bu bilimsel top-
lantılarda sunulan ve özet kitaplarında basılan bildiri sayısı 
1 ulusal ve 17 uluslararası olmak üzere 18'dir. 1 adet patent 
başvurusunda bulunulmuştur. 1 araştırma görevlimiz dokto-
rasını tamamlamıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında da eğitimin kalitesini ve öğrenmenin ni-
teliğini artırmak amacıyla anabilim dallarında yer alan ders 
içeriklerinin sürekli güncel tutulması, yapılan tüm güncelle-
melerin ders izlencelerine yansıtılması ve öğrenci ihtiyaçları 
ile güncel gelişmeleri takip ederek seçmeli ders havuzundaki 
seçmeli ders sayısının artırılması faaliyetleri gerçekleştiril-



miştir. Öğrenciler, akademik çalışmaları dışında, Matematik 
Topluluğu bünyesinde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere 
katılım göstermiştir. Öğrencilerin akademik çalışmalar yap-
masına ve bunları bilimsel toplantılarda sunmalarına destek 
olunmuştur. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen VIII. Eği-
timde Yaratıcı Etkinlikler Öğrenci Çalıştayı'na öğrencilerimiz 
çeşitli konularda hazırladıkları sözlü ve poster sunumlarıyla 
ve geliştirdikleri öğretim materyalleriyle katılım göstermiş-
lerdir. Eğitim-öğretim sürecinde hem süreci hem de sonucu 
değerlendirmeye yönelik ölçme-değerlendirme yöntemleri-
nin kullanılması aracılığıyla öğrencilerin bireysel farklılıkları 
göz önünde tutulmuş ve yaşam boyu öğrenen bireyler olma 
yolunda alışkanlıklar kazanmalarına çaba gösterilmiştir. Ya-
parak yaşayarak öğrenme ve etkin öğrenme modelleri esas 
alınarak hem kuramsal hem de uygulamalı dersler yapılmış, 
öğrencilerin 'Okul Deneyimi' ve 'Okul Uygulamaları' dersle-
rini MEB'e bağlı okullarda gerçekleştirilmesine imkân sunul-
muştur.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bölümümüzde toplumun 
gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler çoğun-
lukla 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında 
yürütülmüştür. Bu faaliyetler, toplumun güncel sorunlarını 
belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; 
panel, konferans, kongre gibi bilimsel etkinlikler düzenle-
me ya da bu tür etkinliklere dinleyici olarak katılma; sos-
yal sorumluluk çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde gönüllü sosyal etkinlikler gerçekleştirme 
şeklinde olmuştur. Bu tür etkinlikler 'Topluma Hizmet Uygu-
lamaları' dersi ile sınırlı kalmamıştır. Alanda yürütülen diğer 
dersler kapsamında da çeşitli uygulamalara yer verilmiştir. 
'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi çerçevesinde üçüncü 
sınıf öğrencilerimizden bir grup öğrenci tarafından Başkent 
Hastanesi'nde yatmakta olan lösemili öğrencilerle etkinlikler 
düzenlenmiş ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı kutlanmıştır. Diğer bir grup öğrencimiz tarafından ise 
Etimesgut'ta bulunan bir ortaokulun kütüphanesi zenginleş-
tirilip etüt etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Altındağ'da 
bulunan bir ortaokulda çevre ve temizlik bilincini geliştirmek 
için etkinlikler düzenlenmiş ve etüt öğretmenliği yapılmıştır. 
Bağlıca Ortaokulu'nda akıl oyunları ve satranç turnuvaları 
gerçekleştirilmiş, katılım gösterenlere ve dereceye girenlere 
ödüller verilmiştir. Bir grup öğrencimiz LÖSEV'de görev al-
mış; öğrencilerimiz tarafından etkinlikler düzenlenmiş, Üni-
versitemizde LÖSEV standı açılarak LÖSEV ürünlerinin satışı 
yapılmış, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde de sosyal 
faaliyetler yürütülmüştür.

Temel Eğitim Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanları, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında da ulusal ve uluslararası bilimsel der-
gilerde makale, bilimsel kitap, kitap bölümü gibi akademik 
yayınların yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar-
da (sempozyum, panel, konferans vb.) sundukları bildiriler-
le bilimsel üretime katkı sağlamışlardır. Sunulan bildirilerin 
uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayın-
lanması yoluna gidilmiş, ulusal ve uluslararası yayınevlerince 
basılan kitaplar ve/veya kitap bölümleri oluşturulmuştur. Bu 
bağlamda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ulusal dergiler-
de 1, uluslararası indekslerce taranan dergilerde ise 4 maka-
le yayımlanmıştır. Bunun yanında 4 ulusal kitap ve 4 ulusal 
kitap bölümü yayınlanmıştır. Öğretim elemanlarının atıf in-
deksinde (citation index) yer alan yayınlarına yapılan top-
lam atıf sayısı 64'tür. Bu atıfların yanında öğretim eleman-
ları, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel toplantılara da 
katılım göstermişlerdir. Bilimsel toplantılarda sözlü olarak 
sunulan ve özet kitaplarında basılan bildiri sayısı, 2 ulusal ve 
10 uluslararası olmak üzere toplam 12'dir. Ayrıca danışmanlık 
yapılan 2 yüksek lisans tezi de başarıyla sonuçlandırılmış-
tır. Bölümümüz Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Prof. 

Dr. Füsun Eyidoğan tarafından yürütülen, Avrupa Birliği 
Erasmus+ Programı çerçevesinde desteklenen 2016-1-TR01-
KA203-034905 numaralı 'Let's Fathers, Come Preschools 
(Haydi Babalar Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına!)’ başlıklı 
uluslararası proje tamamlanmış ve kapanış etkinliği olarak 
Prof. Dr. Sibel Ç. Güneysu'nun başkanlığını yürüttüğü bir pa-
nel düzenlenmiştir. Aynı zamanda Okul Öncesi Eğitimi Ana-
bilim Dalımız ile Hacettepe Üniversitesi ortaklığında yürütü-
len TÜBİTAK 4005 programı dahilinde 'Eylem Araştırması 
ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dökü-
mantasyon Eğitimi ve Uygulamaları' başlıklı projeye devam 
edilmiştir. Bu proje kapsamında 2018 yılı Ağustos ayında bir 
öğretmen eğitimi de gerçekleştirilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzce, her yıl odluğu gibi, 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında da eğitimin kalitesini ve öğrenmenin niteliğini ar-
tırmak amacıyla anabilim dallarında yer alan ders içerikleri 
sürekli güncellenmiş, yapılan tüm güncellemeler ders izlen-
celerine yansıtılmış, öğrenci ihtiyaçları, güncel gelişmeler, 
alanın beklentileri vb. takip edilerek seçmeli ders havuzun-
daki seçmeli ders sayısı artırılmıştır. Öğrencilerin akade-
mik çalışmalar yapmasına ve bunları bilimsel toplantılarda 
sunmalarına destek olunmuştur. Bu bağlamda Okul Öncesi 
Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ve öğretim elemanlarından 
oluşan bir ekip, Afyonkarahisar'da '13. Okul Öncesi Eğitimi 
Kongresi'ne katılım göstermiştir. Eğitim-öğretim sürecinde 
hem süreci hem de sonucu değerlendirmeye yönelik öğ-
retim ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması 
aracılığıyla öğrencilerin bireysel farklılıkları öncelenmiş ve 
yaşam boyu öğrenen bireyler olma yolunda tutum ve alış-
kanlıkları içselleştirmelerine çaba gösterilmiştir. Yaparak 
yaşayarak öğrenme ve etkin öğrenme prensipleri göz önün-
de bulundurularak hem teorik hem de uygulama dersleri ya-
pılmış olup, öğrencilerin kendi alanlarına uygun olan şekil-
de 'Okul Deneyimi' ve 'Okul Uygulamaları' derslerini MEB'e 
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bağlı okullarda yürütmelerine imkân sunulmuştur. Uzmanlık 
gerektiren alanlarda Üniversitemiz dışından uzmanlar ders-
lere davet edilmiş, bunların yanında Ankara'daki müze, bi-
lim ve teknoloji merkezleri, tarihi ve coğrafi özellikleriyle 
öne çıkan ören yerlerine geziler düzenlenmiştir. Bu şekilde 
öğrenim yaşantılarında zenginlik sağlanması amaçlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da toplumsal yaşama 
katkı sağlama anlamında 'Topluma Hizmet Uygulamala-
rı' dersi en etkin ve işlevsel biçimde hayata geçirilmiştir. 
Toplumun güncel sorunlarını, meselelerini, ihtiyaçlarını 
belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; 
panel, konferans, seminer, kongre gibi bilimsel etkinlikler 
düzenleme ya da dinleyici olarak katılma; sosyal sorumlu-
luk çerçevesinde çeşitli kurum ve projelerde gönüllü olarak 
yer alma faaliyetleri yürütülmüştür. Bu bağlamda özel ola-
rak düzenlenmiş iki etkinlikte toplumun gereksinimlerine 
yanıt vermeye yönelik bir içerik oluşturmak amaçlanmıştır. 
İlk olarak Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin 'Mavi 
Kapak Toplama ve Tekerlekli Sandalye Edinme' başlıklı 
projeleri hayat geçirilmiş ve 10-16 Mayıs Engelliler Hafta-
sı'nda Fiziksel Engelliler Federasyonu ile işbirliği içerisinde 
Engelliler Haftası etkinliği düzenlenmiştir. İkinci olarak Sınıf 
Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin 
ortaklaşa, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı do-
layısıyla Bağlıca İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak dü-
zenledikleri 'Atatürk Evi Ziyareti ve Pınar Ayhan'la Sohbet' 
etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu gibi etkinlikler 'Topluma 
Hizmet Uygulamaları' dersi ile sınırlı bırakılmamıştır. Diğer 
pek çok ders kapsamında da sosyal sorumlulukla ilgili et-
kinliklere yer verilmiştir. Bunların yanında çeşitli okullardan 
gelen hizmet içi eğitim talepleri değerlendirilmiş, öğretim 
elemanlarımız düzenlenen bilimsel eğitimlerde konuşmacı/
eğitmen olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Yükselen 
Koleji, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları ve Baş-

kent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları'na gidilmiştir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim elemanları, her yıl 
olduğu gibi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da ulusal ve 
uluslararası bilimsel dergilerde makale, kitap ve kitap bö-
lümü gibi akademik yayınların yanı sıra ulusal ve uluslara-
rası bilimsel toplantılarda (panel, sempozyum, kongre vb.) 
sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkıda bulunmuş-
lardır. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantılara katılımı teşvik edilmiş; sözlü bildirilerin bildiri 
kitabı metni, özet metin, makale, kitap bölümü vb. şekilde 
yayınlanması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında uluslararası indekslerce taranan der-
gilerde 8, ulusal dergilerde ise 2 makale yayımlanmıştır. Ma-
kalelerin özellikle uluslararası indekslerce taranan dergiler-
de yayımlanmasına özen gösterilmiştir. Uluslararası bilimsel 
toplantılarda 4 sözlü bildiri sunumu gerçekleştirilmiş ve bu 
sunulan sözlü bildirilerden 2'si makale olarak yayımlanmıştır. 
Öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarına yapılan atıf 
sayısı 5'tir. Ayrıca lisansüstü çalışmalardan bilimsel yayın 
yapılması teşvik edilmiş, 3 yüksek lisans tezi başarıyla so-
nuçlandırılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da eğitimin kalitesini ve öğrenmenin niteliğini 
geliştirmek amacıyla bilgi paketinde yer alan derslerin içe-
rikleri güncellenmiş, güncellenen bilgiler ders izlencelerine 
yansıtılmış, seçmeli ders havuzundaki derslerin yenilenmesi 
çalışmaları yürütülmüştür. Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı 
içerisinde dil öğretimi alanında düzenlenen en az 1 bilimsel 
toplantıya (konferans, sempozyum, panel b.) dinleyici veya 
konuşmacı olarak katılım göstermeleri sağlanmıştır. 'Alan 
Eğitiminde Araştırma Projesi' dersi kapsamında öğrenciler, 

danışmanları rehberliğinde lisans bitirme tezlerini hazırlamış 
ve bu tezlerden üretilen bilimsel ürünler Fakültemizce her 
yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Eğitimde Yaratıcı Etkin-
likler Çalıştayı'nda sunulmuştur. Ders izlenceleri üçüncü ve 
dördüncü sınıflarda uygulama ağırlıklı olarak hazırlanmış, 
öğrencilerin ders içi uygulamalar yapmalarına özen göste-
rilmiştir. Öğrencilerin materyal geliştirme, sınıf yönetimi, dil 
becerilerinin geliştirilmesi ve sunum teknikleri alanlarında 
yetkinleşmesi amaçlanmıştır. Mezun adayı öğrencilerimiz, 
'Okul Deneyimi' ve 'Okul Uygulamaları' derslerini MEB'e 
bağlı okullarda tamamlamışlardır. Bölüm öğrencilerimizden 
ikisi Erasmus Programı kapsamında yurt dışında bir dönem 
öğrenim görmüş ve deneyimlerini, düzenlenen seminerde 
öğrencilerimizle paylaşmalarına imkan sunulmuştur. Eğitim 
ve öğretim sürecinde süreci ve sonucu değerlendirmeye yö-
nelik ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ara-
cılığıyla öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınmış 
ve öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler olma yönünde 
alışkanlıklar edinmesine çaba gösterilmiştir. ELT EVENTS 
(İngiliz Dili Öğretimi Seminerleri) kapsamında 4 seminer 
düzenlenmiş ve dil öğretimi alanındaki uzman kişiler öğren-
cilere alanla ilgili sunumlar gerçekleştirmiş ve onlarla dene-
yimlerini paylaşmışlardır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, toplumun gereksinimleri-
ne yanıt vermeye yönelik faaliyetler ağırlıklı olarak 'Topluma 
Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında yürütülmüştür. Bu 
bağlamda, toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye 
yönelik projeler hazırlanmış, konferanslar, seminerler düzen-
lenmiş, düzenlenen toplantılara öğrencilerin dinleyici ya da 
konuşmacı olarak katılmaları sağlanmış, sosyal sorumluluk 
projelerinde gönüllü olarak yer almaları sağlanmıştır.
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Eğitim Fakültesi

Gösterge Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve
Sosyal 

Bilimler
Eğitimi
Bölümü

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 
Bölümü

Eğitim 
Bilimleri
Bölümü

Matematik 
ve Fen 

Bilimleri
Eğitimi
Bölümü

Sertifika 
Programları

Temel 
Eğitim

Bölümü

Yabancı
Diller 

Eğitimi 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.89 0 1 2.75 0 0 0 0

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.89 0 1 2.75 0 0 0 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 3 1 0 2 0 0 0 0

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.06 0 0 0 0 0 0.25 0

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.17 0.5 0 0.5 0 0 0 0

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0.8 0.5 0 1 0 0 1 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 68.71 115 2 56 17.33 0 104.25 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 64.89 115 1 56 17.33 0 104.25 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 7.02 6.09 0 7.59 6.73 0 5.76 10.47

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 12.5 0 0 0 50 0 0 0

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 87.5 50 0 100 50 0 50 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 50 0 0 100 50 0 100 0

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 87.5 50 0 100 50 0 50 100

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.94 0 0 4.46 0 0 0.24 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 69.74 67.39 0 78.26 78.57 0 64.06 70.83

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 18.49 19.13 0 24.11 22.12 0 16.31 14.14

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.04 2.92 0 2.76 2.82 0 2.99 2.76

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.09 0 0 0 0 0 0.24 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 40.28 38.33 0 56 20.8 0 52.13 31.83

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 11.8 8.59 0 20.51 12.5 0 7.37 20

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 11.13 8.59 0 22.54 12.5 0 9.09 5

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 0.22 0 0 1.28 0 0 0 0

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.24 0.22 26.5 0.22 0.48 0 0.12 0.14

Programa kabul edilenler için LYS puanları 288.96 371.6 265.13 348.5 333.94 0 347.15 356.38

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 73 29 1 41 0 0 2 0



Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde ulusal ve uluslararası in-
deksler tarafından taranan dergilerde 26 adet, indeksler dışındaki 
hakemli dergilerde ise 14 adet bilimsel makale yayınlanmıştır. Ayrıca 
bu dönemde bölüm öğretim elemanlarının yazar olarak yer aldığı 9 
adet uluslararası, 10 adet ulusal kitap bölümü yayınlanmıştır. 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında ulusal ve uluslararası kongre ve sem-
pozyumlarda 54 sözel bildiri, 5 poster bildiri sunulmuştur. Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri tarafından uluslararası hakemli 
Tehlikedeki Diller Dergisi ile ulusal hakemli Gazi Türkiyat Dergisi’nin 
yayın kurulunda görev alınmış, 1 kitap editörlüğü yapılmış ve 1 e-ki-
tap yayımlanmıştır. Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi 

tarafından ‘Teachers Traning Programs and Self-Development of 
Instructions in Turkey’ adlı kitap yayınlamıştır. Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları tarafından 1 kitap çevirisi, 7 
bilimsel dergi hakemliği yapılmıştır. Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi 
tarafından ‘Erkeklik ve Sürücü Performansları’ adlı BAP projesi ve 
Psikoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından ‘Baba Katılımının 
Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi: İlişkili Faktörler ve Çocuğun 
Gelişimi Üzerindeki Rolü’ başlıklı BAP projesi gerçekleştirilmiştir. 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesinin araştırma-
cı olarak yer aldığı 1 adet TÜBİTAK 1001 Proje önerisi sunulmuştur. 
Yüksek lisans tez BAP projesi bu faaliyet döneminde kabul edilmiş-
tir. Bir öğretim üyesi Uluslararası Genetiği Tasarlanmış Makineler 

Yarışması’nda (IGEM) gümüş madalya alan ODTÜ Geliştirme Vakfı 
Özel Lisesi takımının danışmanlığını yapmış ve bir öğretim üyesi 
PTES’in yaptığı hibe çağrısına 1 adet proje başvurusu yapmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Fakültemizi tercih edecek öğrenci ve ailelerine yönelik olarak 14 adet 
bölüm tanıtım broşürü Türkçe ve İngilizce olarak yeniden hazırla-
narak tanıtım amaçlı kullanılmıştır. Psikoloji öğrencilerinin uygulama 
tecrübelerini artırmak amacıyla dersler kapsamında öğrenciler kreş, 
hastane, okul gibi kuruluşlarda projeler geliştirerek uygulamalar 
yapmışlardır. Öğrencilere ders programında zorunlu olmamakla bir-
likte çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma konusunda destek ve 

danışmanlık verilmiştir. 2017-2018 akademik yılında Psikoloji Bölümü 
laboratuvarları kapsamında çalışmalar sürdürülmüştür. Bunlara ek 
olarak, Bilişsel Sinirbilim (COGLAB), Kriz ve Travma (KRİZTAL) ve 
Sosyal Psikoloji (SPLab) Laboratuvarları'nda, farklı üniversitelerden 
gelen 38 psikoloji bölümü öğrencisinin katılımıyla yaz dönemi staj 
çalışması yürütülmüştür. Ayrıca ELYADAL, PiVOLKA isimli derginin 
26, 27 ve 28. sayılarının basımı gerçekleştirilmiştir. Sosyoloji Bölü-
mü ‘Genç Sosyologlar Tartışıyor’ adlı Sosyoloji Öğrencileri Çalıştayı 
düzenlemiştir. Türk Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Ede-
biyatı Bölümleri tarafından akreditasyon başvurusu için kapsamlı 
bir çalışma yürütülmüş ve hazırlanan öz değerlendirme raporu FE-

DEK tarafından kabul edilmiştir. Kurum ziyaretinin ise Nisan 2019’da 
gerçekleşmesi planlanmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
öğretim üyelerinin katkılarıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı 
açılmıştır. 2017-2018 öğretim yılında, 7 öğrencimiz, güz ve bahar ya-
rıyılları olmak üzere Erasmus Programı ile yurt dışına gönderilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplum gündemini oluş-
turan kadına şiddet, çocuk kaçırılmaları ve istismar, saldırganlık 
ve sınav kaygısı gibi konularda toplam 12 adet TV konuşması ger-
çekleştirilmiştir. Psikoloji Bölümü öğretim elemanları farklı kurum 
ve kuruluşlarda 45 etkinliğe katılmışlardır. Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığı (TBBB) işbirliğinde yürütülen ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk’ eğitimi kapsamında beyin ve zihin, stres ve öfke yö-
netimi, öğrenme ve bellek gibi konularda TBBB’nin eğitim progra-
mı kapsamında çeşitli illerde eğitimlere devam edilmiştir. Başkent 
Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları Eğitim Kurulu’na destek veril-
miş olup, sınav kaygısı gibi çeşitli konularda seminerler düzenlen-
miştir. 01-03 Şubat 2018 tarihlerinde ELYADAL tarafından, Başkent 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 
öğrencilerinin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, TED 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi çok sa-
yıda üniversiteden toplam 37 kişinin katıldığı ‘Kış Okulu VIII: Bilim 
ve Kurgu’ etkinliği gerçekleştirmiştir. 3 Mart 2018 tarihinde, toplu-
mumuzun gündemini oluşturan en önemli konulardan mülteciler 
ve sığınmacılar ile ilgili ‘I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik 
Sağlık Sempozyumu’ düzenlenmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü öğretim üyesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TEDA Proje-
si kapsamında düzenlediği ‘Türkiye’nin Edebi Çeviri Atölyeleri’ne 
katılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Kazakis-
tan’da bulunan L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nin başkan-
lığında yürütülen bir sözlük projesinde katılımcı ve editör olarak 
görev yapmış, bir diğer öğretim üyesi TÜBİTAK’ta gerçekleşen 
proje değerlendirme panellerinde görevlendirilmiştir. 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları 2017-
2018 eğitim-öğretim yılı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel üretime katkıda bulunmuşlardır. Bu katkılar; 4 makale, 1 
kitap bölümü, 1 kitap çevirisi, 2 kitap incelemesi, 10 bilimsel kon-
feranslarda bildiri sunumu, 2 davetli konuşma, 7 bilimsel dergi 
hakemliği, 2 doktora yeterlik jüri üyeliği, 6 doktora tez izleme ko-
mitesi üyeliği, 3 doktora tez jüri üyeliği, 5 yüksek lisans tez jüri 
üyeliği ve 6 yüksek lisans tez danışmanlığı şeklinde olmuştur. Ay-
rıca Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde ‘Thursday Talks’ 
başlığı altında düzenlenen seminerler dizisi uygulamasına devam 
edilmiş, bölümümüz öğretim elemanları ve davetli akademisyen-
ler, öğretim elemanlarına ve öğrencilere seminerler vermişlerdir. 
Öğrenci düzeyinde ise lisans öğrencilerine bilimsel araştırmaya 
dayalı ve gerek Başkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde gerek diğer 
üniversite kütüphanelerindeki yazılı kaynakların kullanımını gerek-
tiren dönem ödevleri ve metin incelemeleri yaptırılmıştır. Böylece 
bir yandan öğretim elemanlarının araştırma ve yayın potansiyeli-
nin verimliliği arttırılmış, bir yandan da öğrencilerin temel araştır-
ma ve bilimsel yaklaşım becerilerini kazanmaları sağlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim-öğretim dili 
tamamen İngilizcedir. Bölümde öğrenim gören öğrencilerin İn-
gilizce dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve artırılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu amaçla, İngilizce hazırlık eğitimini tamamlamış 
olsalar da, öğrenciler bölüm lisans programının birinci yılında güz 
ve bahar dönemlerinde kompozisyon (İngilizce yazma), gramer, 
İngilizce konuşma becerileri ve çeviri (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İn-
gilizce) derslerini almaktadırlar. Ayrıca lisans programında öğren-
cilerin alan bilgilerini kapsamlı ve yeterli derinlikte artırıcı çeşitli 
dersler sunulmaktadır. Bu derslerde Amerikan edebiyatı, kültürü, 
tarihi, toplumsal ve kurumsal yapıları ayrıntılı olarak incelenmekte 
ve Amerikan edebiyatının yazarları ve önemli eserleri, dönemle-
re ve edebiyat akımlarına bağlı olarak kuramsal ve eleştirel yön-
temler çerçevesinde çok yönlü olarak işlenmektedir. Sınıf içi bu 
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tür eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, öğrencilere kaynak 
araştırmasına dayalı dönem ödevleri ve konu incelemeleri yaptırıl-
maktadır. Böylelikle öğrencilerin sağlam alan bilgisi edinmelerinin 
yanı sıra onların akılcı düşünme, eleştirel ve yorumlayıcı bakış açısı 
kazanma, düşüncelerini ve görüşlerini İngilizce olarak düzgün ve 
yeterli anlatabilme, araştırıcı bir yaklaşım edinebilme ve gerek sos-
yal hayatta gerek çalışma hayatında yaratıcılıklarını ortaya koya-
bilme becerilerini kazanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında Bölümümüzün sahip olduğu 35 kontenjan, 
4 tam burslu, 2 %75 burslu, 27 %50 burslu, 2 burssuz öğrenci 
yerleşmesi sonucu doldurulmuştur ancak yerleşen öğrencilerden 
dördü kayıt yaptırmamıştır. Bu kontenjana ek olarak yatay geçişle 

3, dikey geçişle 1 öğrenci bölüme kabul edilmiştir. Ayrıca Erasmus 
Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde kontenjan koşullarına 
uygun olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1 öğrencimiz Po-
lonya Silesia Üniversitesi’ne, 2 öğrencimiz, güz ve bahar yarıyılları 
olmak üzere, İsveç Uppsala Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün sunduğu eğitim-öğre-
tim faaliyetleri sonucunda, toplum içinde bilgili, donanımlı, aydın 
görüşlü, sorgulayıcı ve irdeleyici bireylerin yer alması amaçlan-
maktadır. Bölüm mezunlarının, gerek kültür ve bilgi donanımları, 
gerek yabancı dil (İngilizce) edinimleri ile çalışma hayatına katkı 

sağlayacak bireyler olması yönünde eğitim-öğretim faaliyetle-
rine en verimli şekilde devam edecektir. Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı Bölümü’nün sunduğu yüksek lisans eğitim-öğretimi, 
ülkemizde bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen aday-
ların gelişimine önemli bir katkıdır. Nitelikli, akademik normlara 
uygun bilimsel araştırmaya dayalı yüksek lisans eğitim ve öğre-
timi, Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında akademik düzeyin 
yükselmesi, donanımlı akademik personelin yetişmesi ve ülke-
miz üniversitelerinde Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında 
eğitim-öğretimin yaygınlaşması bakımından önemlidir. Ayrıca, 
akademik kariyer amacını taşımayan ancak bilgi ve düşünce biri-
kimini artırmak isteyen ve mesleki gelişimine önem veren yüksek 
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lisans adaylarının eğitimine de büyük bir katkı sağlanmaktadır. 
Bölümümüz mezunları, yabancı dil (İngilizce) bilgileri, yaratıcı 
düşünme becerileri ve Amerikan kültürü ve edebiyatı bağlamın-
da Batı kültürünü ve uygarlığını tanımaları bakımından, ülkemiz 
iş yaşamının çeşitli sektörlerinde istihdam edilmektedir. Kendile-
riyle yakın iletişim kurularak çalışmalarına ve istihdamlarına ilişkin 
bilgiler alınmaktadır; özellikle sosyal medya üzerinden iletişim 
yoğun olarak yapılmaktadır. Öte yandan genel edebiyat konuları 
başta olmak üzere, özellikle Amerikan kültürü ve edebiyatı ala-
nında ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve diğer bilimsel 
faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilecektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılı faaliyet döneminde, bölümümüz öğre-
tim üyelerinin SCI kapsamında 3 adet bilimsel araştırma makalesi 
yayınlanmıştır. Ulusal kongreler kapsamında 2 adet ve ulusla-
rarası kongreler kapsamında 2 adet sözlü sunumu yapılıp özet 
metin olarak yayımlanmış bildiri de bulunmaktadır. Doç. Dr. Öz-
lem Darcansoy İşeri’nin ulusal ve Dr. Öğr. Üyesi Özge Erdemli’nin 
uluslararası yayınevi tarafından yayımlanmış kitapta birer adet 
kitap bölümü bu faaliyet döneminde yayınlamıştır. Dr. İşeri’nin 
araştırmacı olarak yer aldığı 1 adet TÜBİTAK 1001 proje önerisi 
sunulmuştur. Dr. İşeri’nin tez danışmanlığını yaptığı yüksek lisans 
tez BAP projesi bu faaliyet döneminde kabul edilmiştir. Dr. Ka-
yıhan 1 adet TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev 
almıştır. Bu faaliyet döneminde, Dr. Kayıhan, Uluslararası Gene-
tiği Tasarlanmış Makineler Yarışması’nda (IGEM) gümüş madalya 
alan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi takımının danışmanlığını 
yapmıştır. Ek olarak, Hacettepe Üniversitesi’nden 1 adet lisans öğ-
rencisi bölümümüzde zorunlu staj faaliyetini tamamlamıştır. Dr. 
Öğr. Üyesi Çiğdem Akın Pekşen, PTES’in yaptığı hibe çağrısına 1 
adet proje başvurusu yapmıştır. Bölüm öğretim üyeleri, düzenli 
olarak indeksler tarafından taranan dergilerde hakemlik yapmak-
tadır. Bölümümüz ve Psikoloji Bölümü iş birliği ile 30-31 Mart 2018 
tarihlerinde ‘Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I: Yaşam 
ve Ölüm’ etkinliği düzenlenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bu faaliyet döneminde, bölümümüzün 2018-2019 güz dönemin-
de eğitim-öğretime başlayacak olan İngilizce Lisans Programı’nın 
açılması için başvuru yapılmıştır. Türkçe Programımız da güncel 
gereksinimler ve geribildirimler doğrultusunda revize edilmiştir. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından uygulanan öğrenci anket-
leri fakülte özelinde geribildirime uygun olarak formatlanmıştır. 
Bölümümüze özel olarak ‘Ders Değerlendirme Formu’ hazırlanıp 
öğrencilere uygulanmıştır. 2018-2019 akademik yılı güz döne-
minde açılacak dersler için bahar dönemi sonunda öğrencilerin 
seçmeli ders eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla da anket uygu-
lanmıştır. Bu faaliyet döneminde, bölümümüzde açılan birinci ve 
ikinci sınıf bölüm dersine ek olarak üniversite geneline ‘Temel 
Biyoteknoloji’ seçmeli dersi açılmıştır. Bölümümüzde çift ana dal 
ve yan dal lisans programlarında 5 öğrenci eğitim görmektedir. 
Bu faaliyet döneminde, bölümümüz tarafından toplam 11 öğrenci 
semineri düzenlenmiş ve iç ve dış paydaşlar konuşmacı olarak da-
vet edilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, bir 
öğrencimiz Torino Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji ve Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’nde Erasmus anlaşması kapsamında eğitim 
almıştır. Ek olarak, staj hibesi de alarak yaz döneminde aynı ku-
rumda stajına devam etmiştir. Dr. İşeri, Dr. Kayıhan ve Dr. Erdem-
li’nin katkılarıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sürdürülebilir 
Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 
Bölümümüzün, laboratuvar uygulamalarında kullanılacak çeşitli 
cihaz ve sarf malzemesinin alımları gerçekleştirilmiştir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Ülkemizde, geleceğe dönük kalkınma planlarında, moleküler biyo-
loji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren alanlar, öncelikli alanlar 
olarak tanımlanmış ve günümüzde bu alanlarda yetişmiş insan gü-
cünün önemine dikkat çekilmiştir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan yük-
sek nitelikli, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm 
üretebilen mezunların yetiştirilmesi hedeflenen bölümümüzde 
öncelikli olarak meslek ve bölüm tanıtım faaliyetlerine önem ve-
rilmektedir. Bu faaliyet döneminde, bölümüzün web sitesi güncel-
lenmiş ve broşür ve afiş gibi bölüm tanıtım materyalleri de revize 

edilmiştir. Ek olarak, bölümümüzün Instagram, Twitter ve Facebo-
ok gibi sosyal medya hesaplarından etkinliklerimiz paylaşılmakta-
dır. Meslek tanıtım faaliyetleri kapsamında Kanal B’de yayınlanan 
‘Doğru Seçim’ programı için bölüm çekimi yapılmıştır. Bölüm öğre-
tim elemanlarımız ve öğrencilerimiz, Kanal B’de yayınlanan ‘Genç 
Düşünce’ programına konuk olmuştur. 30 Temmuz-17 Ağustos 
2018 tarihlerinde Üniversitemizin tanıtım fuarında meslek ve bö-
lüm tanıtımı amacıyla 180 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşme ya-
pılan adaylardan 17 kişi bölümümüze kayıt yaptırmıştır. Ek olarak, 
IV. Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Üniversite ve Meslek 
Tanıtım Fuarı etkinliğinde ve ANFA Üniversite Tercih Fuarı’nda bö-
lüm öğretim üyelerimiz tarafından bölüm tanıtımımız yapılmıştır. 

Mütercim Tercümanlık Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılı boyunca, bölümümüz öğretim üyeleri 
tarafından 1 ulusal kitap (İngilizce), 1 ulusal kitap bölümü ve ulus-
lararası hakemli dergilerde 3 makale yayımlanmıştır. Bölümümüz 
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aydan Irgatoğlu’nun ‘Using 
Different Presentations of Pictures as Contextual Supplements to 
Improve Comprehension’ adlı makalesi ‘Turkish Studies Journal: 
International Periodical for Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic’ dergisinde ve ‘The Current System of Teacher 
Training Programs in One-Year Preparatory Schools of Foundati-
on Universities in Ankara’ adlı makalesi ‘Current Research in Edu-
cation’ isimli uluslararası dergide yayınlanmıştır. Ayrıca kendisinin 
‘Avoiding the Use of L1 in Foreign Language Reading Compre-
hension’ adlı makalesi ‘Language Teaching and Educational Rese-
arch’ dergisinde yayınlanmıştır. Bölümümüz öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Gülsev Pakkan, ‘45. Yıl Yazıları’ adlı kitapta Prof. Dr. Işıl 
Özyıldırım ile birlikte ‘Tür Çözümlemesi ve Öğretimi: Gazete Burç 
Yorumları’ adlı kitap bölümünü yazmıştır. Bölümümüz öğretim 
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aydan Irgatoğlu ‘Teachers Traning Programs 
and Self-Development of Instructions in Turkey’ adlı kitabını ya-
yınlamıştır. Akademik yıl süresince bölümümüz öğretim üyeleri, 
uluslararası konferansta toplam 3 bildiri sunmuştur. Bölümümüz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülsev Pakkan İstanbul Aydın Üni-



versitesi’nde gerçekleştirilen ‘18th International INGED Conferen-
ce’ adlı konferansta Dr. Öğr. Üyesi Senem Üstün Kaya ile birlikte 
‘Professional Development of English Language Teachers at Pri-
vate Schools in Ankara’ isimli bildirisini sunmuştur. Bölümümüz 
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aydan Irgatoğlu Akdeniz Üni-
versitesi tarafından düzenlenen ‘5th International Eurasian Educa-
tional Research Congress’ adlı kongrede ‘Innovations in Education 
and Teachers’ başlıklı bildirisini sunmuştur ve bildiri kitabında özet 
olarak yayınlanmıştır. Ayrıca bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. 
Öğr. Üyesi Aydan Irgatoğlu tarafından ‘The Quality of Pre-Service 
Teacher Education Programs and Professional Development of 
Instructors’ adlı bildiri ‘ERTE Congress-İkinci Uluslararası Eğitim 
Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş ve bil-
diri kitabında özet olarak yayınlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
YÖK tarafından onaylanarak 2017-2018 akademik yılında açılmış 
olan İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı tümüyle gözden 
geçirilmiş, diğer devlet ve vakıf üniversitelerindeki benzer prog-
ramlarla yatay geçiş koşulları dikkate alınarak karşılaştırılmış, 
programdaki derslerin veriliş dönemleri, bölümce sunulan seç-
meli dersler ile diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler 
yeniden düzenlenmiştir. Güncellenen Mütercim Tercümanlık (İn-
gilizce) Programı değişiklik gerekçeleriyle birlikte Başkent Üniver-
sitesi Senatosu’na sunulmuş ve Senato tarafından onaylanmıştır. 
Onaylanan program, 2017-2018 akademik yılı bahar döneminden 
itibaren uygulamaya konulmuştur. 2018-2019 akademik yılından 
itibaren kullanılması planlanan ‘Sözlü Çeviri’ laboratuvarının yerle-
şim planı, mobilya, kabin, elektronik bileşenleri, televizyon, tahta, 
projeksiyon, bilgisayar, öğretmen konsolu, öğrenci masası vb. gibi 
materyaller dikkate alınarak projesi hazırlanmış, bu alanda çalış-
malar yapan bir şirketten proforma fatura alınmış ve laboratuvarın 
kurulması için önerimiz Rektörlük makamına iletilmiştir. Erasmus+ 
Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 
2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayat Boyu Öğrenme 
ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni program-
dır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel 

faaliyetleri de içermektedir. ERASMUS+ Değişim Programı kapsa-
mında 2019-2020 akademik yılından itibaren yurt dışında belirli 
üniversitelerle anlaşmalar yapmak üzere yazışmalara başlanmıştır. 
2017-2018 akademik yılı içinde yazışma yapılan üniversitelerden 
University of Craiova (Romanya) ile 2021 yılı için anlaşma yapılmış 
olup diğer üniversitelerle yazışmalarımız devam etmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Koç, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü Programında iki lisansüstü ders ver-
miştir. Prof. Dr. Sabri Koç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 profe-
sörlük jürisinde, Başkent Üniversitesi 4 yardımcı doçentlik jürisinde 
görev alarak jüri raporları yazmış ve Poznan Studies in Contem-
porary Linguistics dergisi için hakemlik yapmıştır. Prof. Dr. Sabri 
Koç, Cezayir, Faculty of Arts and Languages, University of Bejaia 
öğretim üyesi Dr. Nadia Idri’nin başeditörlüğünde, Aralık 2018’te 
ilk sayısı yayımlanan The Journal of Studies in Language, Culture 
and Society (JSLCS) başlıklı open-access derginin editörler kurulu 
üyesi olarak hazırlık çalışmalarını yürütmüştür. Bölümümüz öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Gülsev Pakkan, Başkent Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi’nde 1 öğrenciye tez danışmanlığı yapmış, Anadolu ve Gazi 
Üniversitelerindeki yüksek lisans ve doktora tez jürilerinde görev 
almıştır. Ayrıca doçentlik ataması için başvuru dosyalarını incele-
yerek, bu alanda topluma ve bilime katkı sağlamıştır. Bölümümüz 
öğretim üyesi Dr. Aydan Irgatoğlu üç farklı uluslararası dergide 
beş ayrı makalenin hakemliğini yapmış ve makalelerin değerlendi-
rilmesine katkıda bulunmuştur.

Psikoloji Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası 
indeksler tarafından taranan dergilerde 7 adet, indeksler dışında-
ki hakemli dergilerde ise 10 adet bilimsel makale yayınlanmıştır. 
Ayrıca bu dönemde bölüm öğretim elemanlarının yazar olarak 
yer aldığı 1 adet uluslararası, 3 adet ulusal kitap bölümü yayınlan-
mıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ulusal kongre ve sem-

pozyumlarda 8 sözel bildiri, 3 poster bildiri uluslararası kongre ve 
sempozyumlarda ise 2 sözel bildiri, 1 poster bildiri sunulmuştur. 
Bölümümüzün ev sahipliğinde, dönem boyunca 13 adet ‘Başkent 
Psikoloji ile 42’ Seminerleri’ ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü ile ortak olarak 30-31 Mart 2018’de ‘Hücreden Topluma Yol-
culuk Sempozyumu: Yaşam ve Ölüm’ gerçekleştirilmiştir. Bölüm 
öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir 
TÜBİTAK destekli ‘Türkiye Kültür Ölçeğinin (TKÖ) Geliştirilmesi 
ve Ülke İçi Kültürel Farklılıkların Araştırılması’ başlıklı projede dış 
danışman, AB destekli ‘Türkiye’deki Kamu İletişim Hizmetlerinde 
Sosyal Ortakların Sosyal Diyalog Kapasitesinin Geliştirilmesi’ baş-
lıklı projede eğitmen olarak görev almıştır. Başkent Üniversitesi 
destekli ‘Baba Katılımının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi: 
İlişkili Faktörler ve Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Rolü’ başlıklı pro-
jede D.r Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı yürütücü, Arş. Gör. Bahar 
Bahtiyar Saygan proje koordinatör yardımcısı olarak görev almış-
tır. Arş. Gör. Bahar Bahtiyar Saygan ayrıca ODTÜ’de yürütülen üç 
ayrı projede proje asistanı olarak görev almıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Aday öğrenci ve ailelerine yönelik olarak 7 adet bölüm tanıtım 
broşürü Türkçe ve İngilizce olarak yeniden hazırlanarak tanıtım 
amaçlı kullanılmıştır. Öğrencilerin uygulama tecrübelerini artırmak 
amacıyla PSK372 Psikolojide Toplumsal Proje Geliştirme ve Uy-
gulama dersi kapsamında öğrenciler kreş, hastane, okul gibi ku-
ruluşlarda projeler geliştirerek uygulamalar yapmışlardır. Bunun 
yanı sıra öğrenciler ders programında zorunlu olmamakla birlikte 
çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma konusunda destek ve da-
nışmanlık verilmiştir. Öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşabile-
cekleri durumları tartışmak, lisansüstü eğitim ve çalışma olanakları 
ile ilgili sorularını yanıtlamak amacıyla, bölüm öğretim elemanları-
nın katılımıyla, 25 Mayıs 2018 tarihinde 'Son Ders' ve 13 Ekim 2018 
tarihinde ‘Mezuniyete Doğru’ etkinliği düzenlenmiştir. Psikoloji 
Bölümü lisans öğrencilerine psikoloji alanında ilgilendikleri konu-
larla ilgili dönem içi ve dönem arasında araştırma fırsatı sunmak 
amacıyla 2017-2018 akademik yılında Psikoloji Bölümü laboratu-
varları kapsamında çalışmalar sürdürülmüştür. Bunlara ek olarak, 
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Bilişsel Sinirbilim (COGLAB), Kriz ve Travma (KRİZTAL) ve Sosyal 
Psikoloji (SPLab) Laboratuvarları'nda, farklı üniversitelerden gelen 
38 Psikoloji Bölümü öğrencisinin katılımıyla yaz dönemi staj çalış-
ması yürütülmüştür. Ayrıca ELYADAL, PiVOLKA isimli derginin 26, 
27 ve 28. sayılarının basımı gerçekleştirilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplum gündemini oluş-
turan kadına şiddet, çocuk kaçırılmaları ve istismar, saldırganlık ve 
sınav kaygısı gibi konularda toplam 12 adet TV konuşması gerçek-
leştirilmiştir. Bu dönemde Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarının 
katıldığı akademik etkinlik sayısı, üniversite içi etkinlikler için 24; 
üniversite dışındaki farklı kurum ve kuruluşlar için ise 45'dir. Türki-
ye Barolar Birliği Başkanlığı (TBBB) işbirliğinde yürütülen ‘Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk’ eğitimi kapsamında beyin ve 
zihin, stres ve öfke yönetimi, öğrenme ve bellek gibi konularda, 
TBBB’nin eğitim programı kapsamında çeşitli illerde eğitimlere 
devam edilmiştir. Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları 
Eğitim Kurulu’na destek verilmiş olup, sınav kaygısı gibi çeşitli ko-
nularda seminerler düzenlenmiştir. Başkent Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nün kendi yüksek lisans öğrencileri dışındaki yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin eğitimi için de duyduğu sorumluluk kap-
samında 01-03 Şubat tarihlerinde ELYADAL tarafından, Başkent 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 
öğrencilerinin yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, TED 
Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi çok sa-
yıda üniversiteden toplam 37 kişinin katıldığı ‘Kış Okulu VIII: Bilim 
ve Kurgu’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. 3 Mart 2018 tarihinde, top-
lumumuzun gündemini oluşturan en önemli konulardan mülteciler 
ve sığınmacılar ile ilgili ‘I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik 
Sağlık Sempozyumu’ düzenlenmiştir.

Sosyoloji Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bölümümüz öğretim üyeleri 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerini 

kapsayan dönemde, yurt dışında düzenlenen 14 uluslararası kon-
feransa, yurt içinde düzenlenen 2 ulusal konferansa katılmış ve 16 
bildiri sunmuşlardır. Ayrıca, anılan dönem içerisinde bölümümüz 
öğretim üyeleri, 1 uluslararası indekslerde (SSCI/SCI/AHCI) ta-
ranan dergilerde yayınlanan makale, 4 uluslararası hakemli der-
gilerde yayınlanan makale, 6 uluslararası kitap bölümü, 3 ulusal 
hakemli dergilerde yayınlanan makale, 2 ulusal kitap bölümü, 2 
kitap bölümü çevirisi ve 2 adet mesleki dergi, gazete, blog yazısı 
olmak üzere toplam 20 yayın yapmışlardır. Tilburg Üniversitesi ile 
yapılan ikili anlaşma kapsamında Erasmus+ Programı aracılığıyla 
bölümümüz öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu bir hafta 
sözü edilen üniversitede dersler vermiştir. Dr. Öğr. Üyesi Emek Ba-
rış Kepenek 16 Mart 20182de Samsun’da düzenlenen ‘Fikirden Pa-
zara: Akademik Girişimciliğin ABC’si’ adlı etkinlikte ve 17-20 Mayıs 
2018 tarihinde düzenlenen ‘2nd International Social Sciences and 
Humanities Berlin Conference’ adlı etkinlikte davetli konuşmacı 
olarak yer almıştır. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan ‘Erkeklik ve 
Sürücü Performansları’ adlı BAP projesini başlatmıştır. Ayrıca Dr. 
Karan, ‘TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekle-
me Programı kapsamında yer alan ‘Kentsel Mültecilerin Adaptas-
yon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İn-
şası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi’ projesinin Hatay paketinde 
çalışmaya devam etmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Sosyolojinin geniş ve kapsayıcı bir bilim olması nedeniyle ihtiyaç 
duyulan alt alanlarda ve öğrenciler tarafından talep edilen formas-
yon eğitimi için gerekli alanlarda ders vermek üzere kadroda bu 
alanda uzmanlaşmış öğretim üyeleriyle birlikte genişlemeye gidil-
miştir. Bu durum da programda hem yeni derslerin açılması, hem 
de öğrencilerin taleplerine cevap veren bir yapı oluşmasına vesile 
olmuştur. Üniversitemizin Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari 
Bilimler, Hukuk ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde çeşitli bölümlerin 
programlarında yer alan ve bölüm öğretim elemanlarımızca yürü-
tülen servis derslerinin en verimli şekilde işlenebilmesi için çalış-
malar yapılmış ve bu derslerin sağlıklı yürütülebilmesi için akade-
mik kadroda genişlemeye gidilmiştir. Öğrencilerimizi sosyolojinin 

farklı ve çeşitli alanlarıyla tanıştırmak için farklı alanlarda seçmeli 
dersler açılmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda ‘Sağlık Sos-
yolojisi, Suç Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi’ gibi dersler ilk defa açı-
larak mevcut geniş seçmeli ders yelpazesine eklenmiştir. Bunun 
yanında eğitim hayatlarının devamında ‘öğretmen’ olarak kariyer 
yapmak isteyen öğrencilerimize yönelik formasyon almaları için 
gerekli olan ‘felsefe’, ‘mantık’ ve ‘psikoloji’ dersleri programımızda 
yer bulmuştur. Üniversite genelinde düzenlenen tanıtım günleri ve 
tanıtım faaliyetlerine bölümümüz öğretim elemanlarınca katılım 
gösterilmiş olup bölümümüzün tanıtımı geniş ve ayrıntılı bir şekil-
de yapılmıştır. Buna ek olarak düzenlenen etkinlikler ve seminerler 
aracılığıyla geniş bir kitleye daha ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan 
etkinliklerin duyuruları e-posta ve sosyal medya aracılığıyla payla-
şılıp bölümün tanınırlığı açısından faydalı olmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplam 8 adet ‘Sosyo-
loji Sohbetleri’ etkinliği düzenlenmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: 
26.10.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek tarafın-
dan gerçekleştirilen ‘Teknolojik Değişimlerin Genç İstihdamına 
Etkisi’. 22.11.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun tarafın-
dan gerçekleştirilen ‘Bir Alt-Kültür Ürünü Olarak Arabesk Müzik’. 
06.12.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Eda Acara tarafından gerçek-
leştirilen ‘Türkiye Kırsalında Modernleşmenin Cinsiyeti’. 20.12.2017 
tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan tarafından gerçekleştirilen 
‘Boş Zamanlar ve Toplumsal Sınıflar’. 01.03.2018 tarihinde Dr. Öğr. 
Üyesi Onur Bilginer tarafından gerçekleştirilen ‘Gündelik Direniş-
ten Siyasal Direnişe’. 15.03.2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Türkan 
Fırıncı Orman tarafından gerçekleştirilen ‘Feminizm ve Yeni Ço-
cukluk Sosyolojisi’. 29.03.2018 tarihinde Dr. Emek Can Ecevit tara-
fından gerçekleştirilen ‘Türkiye'de Güncel Sanatın Kurumsallaşma 
Pratikleri’ ve 26.04.2018 tarihinde Murat Girgin tarafından gerçek-
leştirilen ‘Küreselleşme Bağlamında Çocuk Oyunlarının Değişmesi 
ve Kültüre Etkisi’. 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 
adet panel düzenlenmiştir: 8 Kasım 2017 tarihinde ‘Küreselleşme 
Çağında Göç Paneli’ ve 26 Mayıs 2018 tarihinde ‘Dijital Sosyoloji-
ye Disiplinlerarası Yaklaşımlar Paneli’. Ayrıca 24.05.2018 tarihinde 



‘Genç Sosyologlar Tartışıyor’ adlı ‘Sosyoloji Öğrencileri Çalıştayı’ 
düzenlenmiştir. Prof. Dr. Tülay Uğuzman Kanal B’de 16.08.2018 
tarihinde ‘Başkentte Kariyer’, 21.05.2018 tarihinde ‘Doğru Seçim’ 
programı ve 16.06.2018 tarihinde ise ‘Genç Düşünce (Birlik, Be-
raberlik, Dayanışma ve Bayramlar)’ programına katılmıştır. Prof. 
Dr. Mustafa Gündüz ise Kanal B’de yayınlanan ‘Günce’ adlı prog-
rama, 30.08.2018 tarihinde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’, Kurban 
Bayramı süresince yayınlanan ‘Kurban ve Bayram’, 20.02.2018 
tarihinde ise ‘Sosyal Bütünleşme’ konularında konuşmak üzere 
konuk olmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu Kanal B’de ‘Engelli 
Çalıştayı’ temasıyla ‘Günce’ programına çıkmıştır. Böylece toplam-
da 7 programa katılım gösterilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Türkan Fırıncı 
Orman ve Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan 24.02.2018 tarihinde Başkent 
Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü’ 
sertifika programına eğitmen olarak katılmışlardır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında, Bölümümüz öğretim üyeleri tarafın-
dan 1 e-kitap yayımlanmış ve 1 kitap editörlüğü yapılmıştır. Dr. Aslı 
Aytaç’ın doktora tezinden üretilen e-kitap, ‘Aşki ve Heft Peyker 
Mesnevisi’ başlığını taşımaktadır. Prof. Dr. Süer Eker’in editörlerin-
den olduğu çalışma ise Talat Tekin Hatıra Kitabı’dır. Ayrıca öğre-
tim üyelerimiz tarafından 1 uluslararası ve 2 ulusal kitap bölümüne 
imza atılmıştır. Dr. Melike Üzüm, Prof. Dr. Nurettin Demir ile birlikte 
‘Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-speaking Minorities of 
the Peripheries’ adlı çalışmaya katılmış; Prof. Dr. Süer Eker, ‘Bengü 
Belak: Ahmet Bican Ercilasun Armağanı’, Dr. Ayşe Duvarcı ise ‘Kül-
türel Miras ve Kadın’ adlı kitaba birer bölüm yazmışlardır. Ayrıca 
bölümümüz öğretim üyeleri tarafından uluslararası indekslerce ta-
ranan dergilerde 3 makale yayımlanmıştır. Bunlar Dr. Melike Üzüm 
ve Bilge Gökter Gençer’in birlikte hazırladığı ‘Çankırı Poşa Dili Ör-
neğinde Elektronik Sözlük Hazırlama Önerisi’ adlı makale ile Dr. 
Aslı Aytaç’ın ‘Aşki’nin Heft Peyker Mesnevisinde Bulunan Deyimler 
Üzerine’ ve ‘Dört Türkçe Belagat Kitabının Dibace Bölümleri Üze-
rine Bir İnceleme’ adlı makaleleridir. Söz konusu akademik yılda, 
ulusal indekslerce taranan dergilerde ise 1 makale yayımlanmıştır. 

Bu çalışma, Arş. Gör. Kadim Polat’ın ‘Yeni Bir İhtilac-name Metni 
Üzerine Değerlendirmeler’ adlı makalesidir. Ayrıca hakemli dergi-
lerde makale ve kitap tanıtımı gibi 4 yayınımız daha mevcuttur. 
Bu akademik yılda bölümümüz öğretim elemanları, yurt içi ve yurt 
dışındaki bilimsel toplantılarda toplam 14 bildiri sunmuştur. Buna 
ek olarak Prof. Dr. Süer Eker Fransa’da çeşitli bilimsel etkinliklere 
davetli konuşmacı olarak çağrılmış, Dr. Melike Üzüm ise kazandığı 
DAAD bursu kapsamında Almanya’da yaz okuluna katılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında seçimlik derslerimiz gözden geçi-
rilmiş; işlevini yitirdiği düşünülen bazı dersler listeden çıkarılmış, 
daha önce hiç açılmamış olan bazı dersler ise etkin hale getirilmiş-
tir. Bu dönemde öne çıkan bir diğer gelişme, Türk Dili ve Edebiyatı 
Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılmasıdır. Güz 2018 itibarıyla ilk 
öğrencimiz kayıt olmuş ve programımızda eğitim öğretime baş-
lanmıştır. Bu gelişme, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak açısından 
büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, akreditasyon başvuru-
su için kapsamlı bir çalışma yürütülmüş ve hazırlanan özdeğerlen-
dirme raporu FEDEK tarafından kabul edilmiştir. Kurum ziyare-
tinin ise Nisan 2019’da gerçekleşmesi planlanmıştır. Söz konusu 
akademik yılda bölümümüzde bir uluslararası panel (Tehlikedeki 
Türk Dilleri) ve bir ulusal çalıştay (İkinci Yeni Şiiri) düzenlenmiştir. 
Ayrıca 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında ilki gerçekleştirilen 
kutlama, ‘Mehmet Akif Ersoy’ temasıyla yapılmıştır. Bölümümüz-
de yıllardır düzenlenmekte olan seminerler, yeni bir ad ve yakla-
şımla devam etmektedir. ‘Türkoloji Seminerleri’ olarak adlandırılan 
bu etkinliklerimize, yalnızca Türk dili ve edebiyatı alanından aka-
demisyenler değil, kültür ve sanat dünyasında öne çıkan isimler 
de davet edilmektedir. Bu kararın alınmasındaki öncelikli etken 
öğrencilerimizin ufkunu genişletmektir. Bu kazanımın yanı sıra, 
seminerlerin daha kapsayıcı bir anlayışla tasarlanması sonucunda, 
Bölümümüzün daha geniş bir öğrenci ve akademisyen kitlesine 
ulaşması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda akademik yıl 
içerisinde bir dizi seminer gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Güz 
döneminde Prof. Dr. Fatma Kutlar Oğuz ile bölümümüz araştırma 
görevlilerinden Ezgi Yılmaz ve Kadim Polat seminer vermişlerdir. 

Bahar döneminde ise Prof. Dr. Nuran Tezcan, Doç. Dr. İbrahim Ah-
met Aydemir, Prof. Dr. Naciye Yıldız ile bölümümüz öğretim üye-
lerinden Dr. Aslı Aytaç seminer vermiştir. Öğrenmeyi mükemmel-
leştirmeye yönelik bir diğer faaliyetimiz, öğrencilerimizin bölüm 
etkinliklerinde aktif olarak görev almasıdır. Ayrıca öğrencilerimizin 
akademik çalışmalara katılmaları teşvik edilmekte, bu amaçla not 
ortalamalarına göre başarı belgeleri verilmektedir. Son olarak, 
ERASMUS+ Değişim Programı kapsamında yurt dışında belirli üni-
versitelerle yapılan anlaşmalar geçerliliğini korumaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında bölümümüz öğretim üyeleri yurt içi ve 
yurt dışındaki üniversiteler ve kurumlarla işbirliği ve projeler yap-
maya devam etmiştir. Prof. Dr. Süer Eker Kazakistan’da bulunan L. 
N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi’nin başkanlığında yürütülen 
bir sözlük projesinde katılımcı ve editör olarak görev yapmıştır. Dr. 
Leyla Burcu Dündar ise TÜBİTAK’ta gerçekleşen proje değerlen-
dirme panellerinde görevlendirilmiştir. Bölümümüz öğretim üye-
leri, Üniversitemiz aracılığıyla toplumla kurulması beklenen işbirli-
ğini geliştirmek üzere bazı kurumlarda görevlendirilmiş ve çeşitli 
etkinliklere katılmışlardır. Dr. Leyla Burcu Dündar, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın TEDA Projesi kapsamında düzenlediği ‘Tür-
kiye’nin Edebi Çeviri Atölyeleri’ne katılmıştır. Prof. Dr. Süer Eker, 
yurt dışındaki 2 öğrencinin doktora tezinde eş danışman olarak 
görev yapmaktadır. Dr. Leyla Burcu Dündar, Ankara Üniversitesi 
bünyesinde yapılan bir doktora tez izleme komitesinde yer al-
maktadır. Ayrıca Dr. Aslı Aytaç Gazi Üniversitesi’nde doktora ve 
yüksek lisans, Dr. Melike Üzüm ise Hacettepe Üniversitesi’nde yük-
sek lisans tez jürilerine katılmıştır. Prof. Dr. Süer Eker, uluslararası 
hakemli Tehlikedeki Diller Dergisi ile ulusal hakemli Gazi Türkiyat 
Dergisi’nin yayın kurulunda yer almaktadır. Dr. Ayşe Duvarcı çeşitli 
radyo ve televizyon programlarına katılarak bölümümüzün tanıtı-
mına katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzün desteklediği Edebi-
yat Topluluğu bünyesinde çeşitli etkinlikler (söyleşi, film gösterimi, 
yarışma, gezi, sergi ve kitap bağışı kampanyası) yapılmakta, bu 
sayede toplumsal gereksinimlere cevap verilmektedir.
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Fen-Edebiyat Fakültesi

Gösterge Fen
Edebiyat 
Fakültesi

Batı Dilleri
ve

Edebiyatları
Bölümü

İstatistik ve 
Bilgisayar
Bilimleri 
Bölümü

Moleküler
Biyoloji ve  
Geenetik
Bölümü

Mütercim 
Tercümanlık 

Bölümü

Psikoloji 
Bölümü

Sosoyoloji 
Bölümü

Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.64 5 0 0 1 1 8 1

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.64 5 0 0 1 1 8 1

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 45 10 0 12 0 3 10 10

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.09 0 0 0 0 0.5 0 0

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0.09 0 0 0 0 1 0 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 67.91 103 0 59 16 154 140 60.5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 67.91 103 0 59 16 154 140 60.5

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 5.49 5.83 0 11.86 25 4.55 5 2.48

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 71.43 100 0 100 0 100 50 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 85.71 100 0 100 100 100 50 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 1.47 0 0 10.17 0 1.62 0 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 2.68 1.94 0 5.08 0 2.6 5 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 62.96 55.56 0 0 0 74.07 100 29.41

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 12.18 10.68 0 0 0 20.78 0.71 12.4

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  1.81 2.51 0 0 0 2.98 2.72 2.66

Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci oranı 0.13 0 0 0 0 0.32 0 0

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.4 0.97 0 1.69 0 0.32 0 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 2.69 2.4 0 2.68 1.07 3.71 2.59 1.98

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 12.18 10 0 12.82 1.85 15.04 12.21 16

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 17.22 20.41 0 16.67 16.33 15.87 15.45 20.69

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 9.47 0 0 13.64 0 12.5 22.41 0

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.14 0.04 0 0.29 0.06 0.25 0.04 0.02

Programa kabul edilenler için LYS puanları 329.21 335.7 0 337.53 323.09 375.54 302.34 301.05

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 36 0 0 4 0 13 10 9



Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bilimsel üretime ilişkin faaliyetler kapsamında bölümümüz öğre-
tim elemanları tarafından 22 uluslararası makale, 16 ulusal maka-
le, 2 ulusal kitap, 2 ulusal kitap bölümü, 1 ulusal kitap editörlüğü 
olmak üzere bilimsel yayınlar yapılmıştır. 13 uluslararası, 15 ulusal 
bilimsel toplantıda bildiri, ulusal bilimsel toplantılarda 5 poster, 
3 uluslararası bilimsel toplantıda poster sunulmuş, 2 panel yö-
neticiliği yapılmıştır. Bölüm öğretim elemanlarımız 8 ISI atıf in-
dekslerinde taranan dergilerde ve 4 alan indekslerinde taranan 
dergilerde hakemlik, 5 uluslararası konferansta ve 3 ulusal kon-
feransta hakemlik ve 6 TÜBİTAK panelinde panelistlik yapmış, 

16 topluma katkı projesi gerçekleştirilmiş, öğretim elemanlarımız 
tarafından 2 sanatsal çalıştay düzenlenmiştir. 7 ulusal, 2 ulusla-
rarası sanatsal sergiye katılım sağlanmıştır. Ayrıca Fakültemiz 5 
ulusal projede temsil edilmiş, 4 uluslararası proje, 1 adet de ortak 
proje gerçekleştirilmiş; bölümümüz öğretim elemanları 1 ulusal, 
1 uluslararası projede uzman eğitimci olarak ders vermiştir. Öğ-
retim üyelerimiz 5 adet kitap yazarak da bilimsel anlamda Baş-
kent Üniversitesi’ni ve Fakültemizi temsil etmişlerdir. Öğretim 
elemanlarımız 7 adet ulusal, 5 adet ise uluslararası karma sergi-
ye katılmışlardır. Bunların dışında öğretim elemanlarımız 4 adet 
topluma katkı sağlayacak etkinliklerde yer almışlardır. Fakülte 

öğretim elemanlarımızdan bazıları ‘Koç Üniversitesi-VEKAM Kü-
tüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü’ kapsamında çalışmalarını 
tamamlamış, Fullbright bursunu kazanmış, Almanya Technisc-
he Universitat Braunsweig’a Almanya Technische Universitat 
Berlin’de doktora programına kabul edilmiş, ODTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Doktora Programında 2018 yılı ‘Ders Perfor-
mans Ödülü’ kazanmıştır. Öte yandan fakülte öğretim elemanla-
rı tarafından VEKAM işbirliği ile ‘Ankara’da İz Bırakan Mimarlar’ 
paneller dizisi kapsamında 4 panel düzenlenmiş, ‘İyi Bir Komşu’ 
temalı 15. İstanbul Bienali’ne komşu etkinlik olarak ‘Komşuluğun 
Halleri: İncek'te 3 Ev’ adlı atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Fakültemizden öğretim elemanlarının koordinatörlü-
ğünde Kanal B tarafından 16 bölümlük ‘Cumhuriyet’in Müzesi 
Atatürk Bulvarı’ adlı televizyon programı gerçekleştirilmiştir. 
Fakülte öğretim elemanlarının verdikleri dersler kapsamında 4 
öğrenci proje sergisi düzenlenmiştir.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamın-
da fakülte öğrencilerimizin organize ettiği ‘Ulusal İç Mimarlık 
Öğrencileri Buluşması’ yapılmıştır. ‘İyi Bir Komşu’ temalı 15. İs-
tanbul Bienali’ne komşu etkinlik olarak ‘Komşuluğun Halleri: İn-

cek'te 3 Ev’ başlıklı 1 atölye çalışması ve tasarım stüdyosu ders-
leri kapsamında Ankara içinde ve biri İzmir-Basmane ve diğeri 
Paris olmak üzere teknik geziler düzenlenmiştir. TAV Esenboğa 
Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa proje gerçekleştirilmiş, Müze Evli-
yagil’in Bienal kapsamındaki sergisi ‘Ev’ ve ‘Umag Galeri’de ser-
gilenen ‘Yitmek’ sergileri gezilmiştir. Fakülte öğrencilerimiz Türk 
Serbest Mimarlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen ‘Basa-
maklar 2017’ sergisine katılmış, 5 öğrenci proje sergisi gerçek-
leştirilmiştir. Fakülte öğrencilerimizin projeleri, ‘Maltepe Hava-
gazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi’, ‘Doğanın Betondaki 
Sesi’, ‘Akçansa 9. Betonik Fikirler Proje Yarışması’nda ödüller ka-

zanmışlardır. Bölümlerimizin sosyal medya sayfalarında ve web 
ortamında bölümümüzde gerçekleştirilen çalışmalar, etkinlikler 
paylaşılmakta, dersler kapsamında hazırlanan bloglar, özellikle 
stüdyo derslerinin blogları etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ay-
rıca TAV Esenboğa Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştiri-
len proje kapsamında, öğrenciler uçağa biniş kapıları arasında 
yer alan bekleme alanlarını yeniden tasarlanmış, Koleksiyon Mo-
bilya ve TMMOB İç Mimarlar Odası işbirliği ile Dere-Omay Mi-
marlık Ofisi de deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmışladır. 
Bu dönemde ayrıca Sanatsal Yazmacılık, İpek Koza ile Aksesuar 
Tasarımı gibi çalıştaylar düzenlenmiştir.

II. AKADEMİK FAALİYETLER / FAKÜLTELER88 89BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Fakültemizin toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlerine ilişkin, Kanal B işbirliği ile ‘Cumhuriyet’in Müzesi 
Atatürk Bulvarı’ başlıklı 16 bölümlük televizyon programı Cum-
huriyet’in başkenti Ankara’yı, Ankara’nın kültürel mirasını ve de-
ğerlerini tanıtmaya, hatırlatmaya ve değerlerine sahip çıkılmasını 
sağlamaya yönelik bir etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer 
şekilde, fakülte öğretim elemanlarımız tarafından VEKAM işbir-
liği ile düzenlenen ‘Ankara’da İz Bırakan Mimarlar’ panellerinin 
4’ü bu dönemde gerçekleştirilmiştir. ‘Yukarıdan Aşağıya Kentsel 
Tasarım Süreçlerine Alternatif Bir Yaklaşım: 100. Yıl Mahalle-

si’nde Katılımcı Tasarım Simülasyonu (100. Yılı Yeniden Düşün-
mek)’ adlı AB Projesi içeriği gereği toplumsal gereksinimler esas 
alınarak toplum yararına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
Derslerle entegre olarak Meraklı Kedi İlkokulu ile ortaklık gerçek-
leştirilmiş, ‘Kültür Varlığı Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesin-
de İçmekan Tasarım Parametrelerinin İrdelenmesi’ ve ‘Bellekte 
Mekan, Mekandaki Bellek: Ankara’da Genç Cumhuriyetin Eğitim 
Mekanları (1920-1950)’ başlıklı projeler, BAP projeleri olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca fakülte öğretim elemanımız tarafından 
yürütülen Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi 2018 yılı arazi 
çalışmaları (Muğla-Seydikemer-Kumluova) alanın dünya kültür 

mirası listesinde kalması, başlıca toplumsal faaliyetlerdendir. 

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bölümümüz ulusal ve uluslararası nitelik ve yeterliliklere sahip, 
yaratıcı, disiplinlerarası çalışabilen, yenilikçi teknolojilere hakim 
animasyon film tasarımcıları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu 
amaca bağlı olarak bölümümüz sosyal sorumluluk bilinciyle, küre-
sel ve kültürel yaklaşımları dikkate alan yaratıcı bireyler yetiştiril-
mesine önem vermektedir. Öğrencilere, animasyon film ve reklam 
çekimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, e-kitap (etkileşimli 
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elektronik kitap), etkileşimli dijital uygulamalar (applications), di-
jital eğitim uygulamaları, dijital oyunlar gibi konularda bilgi ve be-
ceri kazandırmak, sektör ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik proje 
geliştirme bilgi ve becerileri kazandırmak, teknolojik gelişmelere 
uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, 
çağımızın gereksinimi olan disiplinlerarası tasarım bağıntısını ku-
rabilecek yeterlilikte donanım sağlamak programın özünü oluş-
turmaktadır. Animasyon sineması 1900’lerin başından itibaren 
çeşitli deneysel uygulamalar ve yeni teknolojilerle kendisine çalış-
ma alanları oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde yeni teknolojiler 
ile animasyon reklamlar, animasyon filmler, etkileşimli dijital uy-

gulamalar, dijital oyunlar hazırlanmaktadır. Çizgi Film-Animasyon 
Bölümü ülkemizde sinema, reklam, dijital uygulama alanlarında 
çalışacak nitelikli animasyon film tasarımcıları yetiştirmeyi amaç-
lamaktadır. Teknolojik gelişmelerle akıllı telefon, tablet gibi tek-
nolojik aletler yakın dönemde tüketicilerle buluşmuş ve yaygın bir 
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda teknolojik aletler-
le uyumlu etkileşimli uygulamalar, arayüzler, dijital oyunlar, ders 
anlatım kitapları (e-kitap); etkileşimli hikâye ve eğitim kitapları 
(e-kitap); eğitim oyunları; destekleyici uygulamalar hazırlanması 
gibi hareketli ve etkileşimli dijital ortam uygulamaları (applicati-
ons) yapılmaktadır. Bölümümüz yeterli bilgi düzeyine sahip öğ-

renciler mezun ederek dünyada yeni olan bu alanlara da eleman 
yetiştirmiş olacaktır. Üniversitemiz bünyesindeki Çizgi Film-A-
nimasyon Bölümü ile öğrencilerimize, animasyon programları, 
çizim teknikleri, animasyon prensip ve teknikleri, sinematografi, 
animasyon film ve reklam çekimi, görsel efekt dinamikleri, ani-
masyon film tasarımı, oyun teknolojileri, etkileşimli uygulamalar, 
e-kitap (etkileşimli elektronik kitap) ve dijital eğitim uygulamaları, 
dijital oyun tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak 
hedeflenmektedir. Bölümümüz disiplinlerarası tasarım anlayışı ve 
alanının getirileri doğrultusunda diğer programlarla işbirliği içeri-
sinde ortak dersler yürütülmesine, ortak öğrenci projeleri yapıl-
masına, disiplinlerarası beslenebilecekleri derslerin yürütülmesine 
önem vermekte ve bu yönde olanak sağlamaktadır
.
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Aşağıda listelenen dersler, eğitim programımızı ve öğrenmeyi 
mükemmelleştirme adına donanımlı, bilgili ve tecrübeli öğre-
tim elemanlarımızca yürütülmektedir. Bölüm programımızda 
Perspektif ve Teknik Çizim, Animasyon Tarihi, Fotoğraf, İngiliz-
ce1-2-3-4, Desen 1-2, Temel Tasarım 1-2, Türk Dili 1-2, Animas-
yon Programları 1-2, Görsel Algı ve İletişim, Animasyon Desen, 
Sinematografi, Animasyon Prensip ve Teknikleri, Karakter Tasa-
rımı, Sahne Tasarımı, Sinematik Öykülendirme ve Story board, 
Atatürk İlke ve İnkılapları 1-2, Organik ve Katı Modelleme, Çizgi 
Roman, Ses ve Seslendirme, Video Sanatı,2B Animasyona Giriş, 
Staj 1-2, 2 B Animasyon Atölye 1-2, 3 B Animasyon Atölye 1-2-
3-4, Görsel Efekt Dinamikleri 1-2, Hareketli Grafik, Dijital Oyun 
Tasarımı, TV Reklamcılık, Sentetik Sinema, Animasyon Film 
Ekip Projesi, Animasyon Portfolyo, Yaratıcı Yazarlık ve Hikâye 
Geliştirme, İllüstrasyon, Modelaj, Kukla Yapım Teknikleri, Çizim 
Teknikleri, Animasyonda Oyunculuk, Web Animasyonu, Kültür 
Sanat Animasyon, Stop Motion Stüdyo, Kısa Film, Kinetik Tipog-
rafi, Sinema TV Grafiği, Jenerik Tasarımı, Film Analizi dersleri 
yer almaktadır. Bu derslerin hepsi uygun sınıf koşullarında yapıl-
maktadır. Derslerin dışında film gösterimleri, davetli konuşma-
cılarla söyleşi, konferans ve sunumlar, çalıştaylar düzenlenmesi, 



uzman kişilerin davet edilerek öğrencilerimizle belirli bir konu 
dahilinde yaklaşık 3 gün süren çalışmalar sürdürmeleri, bölüm 
öğretim elemanlarının bir araya gelip sunumlarla kendilerini ta-
nıtması gibi etkinler düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin ayrıca 
okul dışında kültür ve sanat etkinliklerinden faydalanmalarını 
sağlamak adına geziler düzenlenmekte ve onların güncel çalış-
malardan haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bir diğer etkinlik 
ise öğrencilerimizin stajlarıdır. Stajlar mesleklerinde profesyonel 
anlamda tecrübe kazanmalarını sağlamak adına yapılması ge-
reken zorunluluktur. Zorunlu ders statüsünde tutulan staj de-
neyimi ardından öğrencilerimiz kendilerini dışarıda da görme, 
tanıma ve objektif bir gözle performanslarını değerlendirme 
imkânı bulmaktadırlar.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Sosyal sorumluluk; kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun 
bir amaç etrafında toparlanarak ortak yaşama yönlenmeleridir. 
Diğer bir bakış açısından sosyal sorumluluk, kişi ve kurumların 
kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da 
geliştirecek ve koruyacak eylemlerde bulunmasıdır. Bölümü-
müzün sosyal sorumluluk projelerine destek verme potansiyeli 
yüksektir. Çocuklar için okul öncesi ve sonrasında eğitim amaçlı 
uygulama ve çizgi filmler yapılabilir. Büyükler için hemen he-
men yaşamın her alanıyla ilgili eğitici, bilgilendirici uygulamalar, 
animasyonlar yapılabilir.

Film Tasarımı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Kadrolu öğretim elemanlarımız, bölüm kapsamında ‘ses ve 
seslendirme’ üzerine bir panel düzenlemişlerdir. Bölüm öğ-
retim elemanları, alanla ilgili prestijli dergilerde makale ya-
yınlamış, kitap bölüm yazarlığı yapmış, ulusal ve uluslararası 
konferanslarda sözlü sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Üniver-
site içindeki çeşitli etkinliklerde de aktif görev alan öğretim 
elemanlarımız, uluslararası festivallerin düzenleme kurulunda 
da yer almışlardır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilere ders kap-
samında çeşitli projeler verilerek uygulamalar yaptırılmıştır. 
Öğrencilerin yaptıkları projelerin kısa film festivallerine, sanat 
sergilerine ve gösterimlerine katılımları teşvik edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda öğrenciler çeşitli sanat etkinlikleri ve festi-
vallerde gösterimler kazanmıştır. Öğrencilerin sanat ve tasarım 
alanında vizyonlarını genişletmek adına, bölüm öğrencileriyle 
Müze Evliyagil’in Bienal kapsamındaki sergisi ‘Ev’ ve Umag Ga-
leri’de sergilenen ‘Yitmek’ sergileri gezilmiştir. Sektör profesyo-
nellerinin bölüm içinde ders saati ücretli olarak ders vermeleri 
sağlanmış, yine bölümümüze ‘Bir Ses Duydum Sanki! Film, Vi-
deo ve Animasyonda Ses, Seslendirme ve Müzik’ başlıklı panel 
kapsamında çeşitli sanatçılar davet edilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim dönemi içerisinde açılmış olan bö-
lümümüz, Ankara’da alanındaki tek ve öncü bölüm olma ni-
teliğindedir. Sektöre yetkin ve donanımlı elemanlar yetiştir-
mesinin yanı sıra, Ankara’da film üretimini de canlandırmayı 
hedeflemektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Gastronomi bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Tur-
gut dönem içinde 3 ulusal, 2 uluslararası kongreye katılmıştır. 
Katılmış olduğu uluslararası kongrelerden birisinde oturum baş-
kanlığı yapmış, aynı zamanda en iyi bildiri ödülü almıştır. Doç. 
Dr. Hakan Turgut'un 5 uluslararası ve 3 ulusal makalesi yayın-
lanmıştır. Doç. Dr. İsmail Tokmak'ın dönem içerisinde 2 ulusla-
rarası bildirisi ve 2 uluslararası makalesi yayınlanmıştır. Doç. Dr. 
İsmail Tokmak'ın Doç. Dr. Hakan Turgut ile birlikte hazırladığı 
bir uluslararası bildirisi en iyi bildiri ödülünü almıştır. Dr. Öğr. 
Üyesi Tulga Albustanlıoğlu'nun dönem içerisinde 1 uluslararası 
ve 1 ulusal bildirisi bulunmaktadır. Öğr. Gör. Cevdet Sökmen’in 
dönem içerisinde 1 ulusal makalesi bulunmaktadır. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüzce öğrencilerin talepleri de dikkate alınarak farklı 
mutfak kültürlerini tanıyabilmeleri için özellikle seçmeli dersler 
zenginleştirilmiştir. Bu amaçla gerek ülkemizdeki farklı bölgele-
rin yemek kültürleri gerekse uluslararası yemek kültürlerinin ta-
nıtılması maksadıyla ulusal-uluslararası seviyede kabul görmüş 
sektör temsilcilerinin katılımlarıyla konferanslar ve çalıştaylar 
düzenlenmiştir. ‘Türkiye’de Gastronominin Dünü ve Bugünü’nü 
sektör temsilcilerinin katılımlarıyla tartışarak ileriye dönük ne-
lerin yapılabileceği konusuna ışık tutmak, sektör temsilcilerinin 
tecrübelerini öğrencilere aktarabilmeleri ve bilgi paylaşımında 
bulunabilmeleri amacıyla bir panel düzenlenmiştir. Panele mas-
ter şef Deniz Orhun, araştırmacı-yazar Kutsi Akıllı, yazar-işletme 
sahibi Süreyya Üzmez ve bölümümüz öğrenci ve akademis-
yenleri katılmışlardır. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamak, sektör temsilcileriyle irtibatlarını güçlendirebilmek ve 
organizasyon düzenleme yeteneklerine katkıda bulunmak mak-
sadıyla bölümüze bağlı ‘El Gastro’ öğrenci topluluğu kurulmuş-
tur. Öğrencilerin derste almış oldukları teorik bilgilerin mutfakta 
ve sektörde kullanılmasına yönelik ‘sokak lezzetleri’ne ilişkin 
uygulama çalışmaları yaptırılmıştır. Her sene Bolu-Mengen’de 
düzenlenen ve gastronomi alanında ulusal ölçekte kabul gören 
‘Ulusal Aşçılık Kampı’na bölümümüzden bir akademisyen ve iki 
öğrenci ile katılım gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde Afyon-
karahisar’da icra edilen Gastronomi Festivali’ne bölümüzden iki 
öğrenciyle iştirak edilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bölümüzün toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlerine ilişkin, geleneksel Türk mutfağının önemli örnek-
lerinden biri olan, aynı zamanda toplumsal kaynaşmanın da 
sembolü haline gelmiş aşure geleneğinin gençler tarafından da 
kabul görmesi için her sene bölümümüz öğretim elemanları ve 
öğrencileri tarafından ‘Aşure Çalıştayı’ gerçekleştirilmektedir. 
Bölümümüze yeni gelen 1. sınıf öğrencilerimiz için, yaşadıkları 
çevreyi daha iyi anlayıp kavramalarını sağlamak amacıyla her 
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Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

sene güz dönemi başlangıcında Ankara Kültür Turu düzen-
lenmektedir. Gastroarkeoloji çalışmaları başlığı altında 2000 
yıl önce Pompei antik kentinde lavlar altında kalan bir fırında 
bulunmuş olan ekmek, antik dönem reçetesi ve bulunan ekme-
ğin şekline uygun olarak Thermopolium Gastronomi Akademisi 
mutfaklarında tekrar üretilmiştir. Master şef Deniz Orhun tara-
fından, ‘yediklerimizin davranışlarımıza dönüştüğü kaybolma-
yan değerlerimizin arasına unutulmuş lezzetlerin tatlarını da 
katmak ve bunları coğrafi işaretli ürünlerle birleştirmek’ amacıy-
la uygulamalı olarak Gastroshow Konferansı verilmiştir. Çin bü-
yükelçiliği işbirliği ile Çin Gastronomi Federasyonu Başkanı Bian 
Jiang’ın konuşmacı olarak katıldığı ve kültürel kaynaşma açısın-
dan önem arz eden Çin Yemek Kültürü Semineri düzenlenmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Ta-
sarımı Bölümü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni iletişim 
ortamlarına yönelik tasarım becerisine sahip, birbiriyle entegre 
ve dinamik süreçleri yönetebilen mezunlar yetiştirmek misyo-
nuyla öğrenci alımına başlamıştır. 01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 
tarihlerinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesindeki öğ-
retim elemanlarının bilimsel üretimleri anılan tarihlerde kadro-
larının bulunduğu bölümlerin raporlarında belirtilmiştir. Bölüm 
bünyesinde bilimsel üretime yönelik organizasyon çalışmaları 
devam etmektedir. Bir yandan öğrencilerin akademik, sosyal ve 
kültürel gelişimlerini sağlayacak çalıştay, konferans ve seminer 
planlamaları yapılırken, diğer taraftan Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü’nde görevli akademik personelimizin bilimsel üretimle-
rine yönelik sergi, makale, bildiri ve diğer alanlardaki çalışmaları 
devam etmektedir. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün somut amaçları; yeni ileti-
şim ortamları için her türlü tasarım sorununu yaratıcı biçimde 
çözebilen, iletişim stratejileri geliştirip ilgili süreci yönetebilen, 

dijital pazarlama, görsel iletişim kuram ve yöntemleri ile uygula-
ma becerilerini kazanmış ve bu alanda eksikliği hissedilen nite-
likli görsel iletişim tasarımcıların yetiştirilmesidir. Bu hedefe ula-
şabilmek ve alanda ilk olarak tercih edilen üniversiteler arasında 
yer alabilmek için güncel bir müfredat ile eğitim öğretim çalış-
malarına başlanan Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde uygula-
malı ve kolektif çalışma sürecini içeren, öğrencilerin araştırma 
yaparak yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri video prodüksiyon, 
hareketli grafik tasarım, tipografi, fotoğraf, illüstrasyon, internet 
ve arayüz tasarımı, bilgilendirme tasarımı, animasyon, 3 boyut-
lu tasarım, yeni baskı teknikleri, deneyim tasarımı vb. derslerin 
yanında entelektüel birikimlerini artıracak kuramsal dersler de 
yer almaktadır. Tüm eğitim çalışmaları öğrenmeyi fiziksel orta-
mın dışında destekleyecek şekilde kurgulanmış olup, bölümde 
gerçek örnek olaylara dayalı proje temelli eğitim yaklaşımı be-
nimsenmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Yaşadığı bölgenin, şehrin, ülkenin ve büyük çerçevede dünyanın 
toplumsal gereksinimlerinin farkında olma ve üretimlerinde bu 
gereksinimlere yanıt verme duyarlılığına ve dünyanın kıt kaynak-
larının sonsuz olmadığı bilincine sahip tasarımcılar yetiştirmek bö-
lümün ana hedefidir. Fakültemiz her eğitim-öğretim döneminde 
öğrencilerimize, toplumumuzda eksikliğini her geçen gün daha 
da çok hissettiğimiz tutum ve davranışları kazandırmayı hedefle-
mektedir. Duyu eğitimi olan sanat ve tasarım eğitiminin Türk top-
lumu için bir ihtiyaçtan çok kültürünü devam ettirme ve tarihine 
sahip çıkma gibi temel görevlerin de belirleyicisi olduğunun bilin-
cinde olarak programlarımız revize edilmekte ve öğrencilerimiz 
profesyonel hayata hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, kendisine ve 
çevresine saygılı, özeleştiri yeteneği gelişmiş, okuma alışkanlığı 
kazanmış; haklarını ve hukuku bilen, kendini ve başkalarını da 
akademik bir dille savunabilen, çevresine ve doğaya karşı duyarlı 
ve saygılı, farkındalığı yüksek, yaratıcı, araştırmacı, ıraksak düşü-
nebilen, heyecanlı, vatansever ve kültürüne sahip çıkan gençler 
yetiştirmek ana hedefimizdir. Başkent Üniversitesi markası tüm 

çalışmalarımızda ilham kaynağı olmaktadır ve bu markanın halk 
üzerindeki etkisi ile, toplumun arz ve taleplerini tasarım-tasarımcı 
ilişkisi içinde çözme hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bölümümüz bünyesinde gelenekselleşmesi hedeflenen kon-
feranslar dizisi kapsamında toplam 3 ulusal konferans, 1 ulusal 
panel gerçekleştirilmiştir. Dünyaca tanınmış bir tasarımcı tara-
fından gerçekleştirilen konferans ve performans, Türkiye’den 
gelen tasarımcılarla buluşturulmuştur. Özgünbaskı konulu 
konferansın devamı olarak sonuçlarının sergilendiği bir bölüm 
çalıştayı düzenlenmiştir. 4 adet ulusal bölüm öğrenci sergisi 
gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanlarımız 2 ulusal, 6 da ulusla-
rarası makale yayımlamışlardır. Bilimsel üretime ilişkin faaliyet-
lerden panel ve kongre bildirileri ise ulusal alanda 5, uluslara-
rası alanda ise 8’dir. 2 ulusal, 3 uluslararası konferans öğretim 
elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Bölümü, 5 ulusal projede temsil edilmiş; 4 uluslararası 
proje, 1 adet de ortak proje gerçekleştirmiştir. Bölümümüz öğ-
retim elemanları 1 ulusal, 1 uluslararası projede uzman eğitimci 
olarak ders vermiştir. Öğretim üyelerimiz 5 adet kitap yazarak 
da bilimsel anlamda Başkent Üniversitesi’ni ve bölümümüzü 
temsil etmişlerdir. Bölümümüz öğretim elemanları 7 adet ulu-
sal, 5 adet ise uluslararası karma sergiye katılmışlardır. Bunların 
dışında öğretim elemanlarımız 4 adet topluma katkı sağlayacak 
etkinlikte yer almışlardır (Disleksi Derneği Eşleştirme Kart Tasa-
rımları Projesi, Sanata Evet Kampanyası Tasarımları gibi).

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz kurulduğu günden bu güne yaklaşık 15 yıllık za-
man diliminde sürekli büyüyen ve toplum ihtiyaçlarını karşılama 
doğrultusunda kendini yenileyen bir anlayışla yönetilmektedir. 
Bu bağlamda öğretim programları revize edilmekte; öğrencinin 
ihtiyaç duyduğu atölye, derslik, laboratuvar ve sosyalleşmesi-
ni destekleyecek ortamların yaratılması noktasına hassasiyet 



gösterilmektedir. Öğrenmeyi fiziksel ortamın dışında destekle-
yecek ve mükemmelleştirmeye yönelik geliştirecek faaliyetlerin 
başında ise ‘yaşayarak-yaparak’ öğrenme anlayışı gelmektedir. 
Bu bağlamda bölümümüz öğretim elemanları düzenledikleri 
teknik gezilerle öğrencileri gerçek çalışma koşulları ve ortamları 
hakkında bilgilendirmekte, deneyim kazandırmakta ve öğren-
cinin mesleğine ilişkin algısındaki motivasyonu güçlendirmeye 
yönelik çaba göstermektedirler. Gerek sanat ve tasarım müze-
leri, tasarım ajanslarına yapılan geziler, gerekse matbaa ve büro 
staj dersleri bu deneyimleri pekiştirmektedir. ‘Başarı’ öğrenci-
leri güdüleyen en önemli etkendir. Bu nedenle daha 1. sınıftan 
başlayarak öğrencilerin sanatsal yaratım ve tasarımlarının ser-
gilenmesi de bölüm olarak özellikle önemsenen eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin başında gelmektedir. İzlemek, izleme alışkanlığı 
kazanmak, paylaşmak, işbirliği yapmak, yaptığı ve ürettiklerine 
sahip çıkmak ve eleştiriyi kaldırabilmek öğrencilerin meslek ha-
yatlarındaki kimlik donanımlarının önemli unsuru varsaydığımız 
özellikler olduğundan dört yıllık bir süreçte bu aşamaları dene-
yimlemelerini sağlamak da bölümümüz sorumlulukları arasında 
kabul edilmektedir. Bu nedenle proje sergilerimiz her öğretim 
döneminde bölümümüzün vizyonunun göstergesi olarak de-
vam etmektedir. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarış-
malara katılımlarının onların tasarımcı ve sanatçı kimliklerinde 
oldukça önemli bir yer tuttuğu düşüncesinden hareketle ve bu-
güne kadar alınan ödüllerin de motivasyonu ile öğrencilerimiz 
yarışmalara yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile 
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği için eşleştirme kartları pro-
jeleri tasarlanmış, bir sonraki dönemde projelerin sergilenmesi 
hedeflenmiştir. Toplumsal bir sorun olan disleksili öğrencileri 
topluma kazandırma adına önemli bir projeye imza atılmıştır. 4. 
sınıf öğrencileri ile ‘Sanata Evet’ kampanyasına destek verilmiş, 
Proje dersinde üretilen tasarımlar toplumla buluşturulmuştur. 
Müze Sergileme Yöntemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen 

gezilerle sanatın, tasarımın ve kültürün gerekliliği vurgulanmış, 
müzelerin ve sanat yapıtlarının topluma kattıkları öğrencilere 
aktarılmıştır. Bölümümüz, öğretim elemanlarının jüri olarak yer 
aldığı bir afiş yarışmasını geleneksel hale getirmeyi hedeflemiş-
tir ve 2 yıldır Geleneksel Grafik Tasarımı Programı Öğrencileri 
Afiş Yarışması düzenlenmiştir. 2017-2108 eğitim-öğretim yılında 
gerçekleştirilen afiş yarışmasının konusu ‘sürdürülebilirlik’ ola-
rak seçilmiş, her yıl tüm bölüm öğrencilerimize açık, toplumun 
gereksinimleri doğrultusunda farklı başlıklarla afiş yarışması 
geleneği sürdürülecektir. Fakültemiz her eğitim-öğretim dö-
neminde öğrencilerimize, toplumumuzda eksikliğini her geçen 
gün daha da çok hissettiğimiz tutum ve davranışları kazandır-
mayı hedeflemektedir. Duyu eğitimi olan sanat ve tasarım eği-
timinin Türk toplumu için bir ihtiyaçtan çok kültürünü devam 
ettirme ve tarihine sahip çıkma gibi temel görevlerin de belir-
leyicisi olduğunun bilincinde olarak programlarımız revize edil-
mekte ve öğrencilerimiz profesyonel hayata hazırlanmaktadır. 
Bu bağlamda, kendisine ve çevresine saygılı, özeleştiri yeteneği 
gelişmiş, okuma alışkanlığı kazanmış; haklarını ve hukuku bilen, 
kendini ve başkalarını da akademik bir dille savunabilen, çev-
resine ve doğaya karşı duyarlı ve saygılı, farkındalığı yüksek, 
yaratıcı, araştırmacı, ıraksak düşünebilen, heyecanlı, vatansever 
ve kültürüne sahip çıkan gençler yetiştirmek ana hedefimizdir. 
Başkent Üniversitesi markası tüm çalışmalarımızda ilham kay-
nağı olmakta ve bu markanın halk üzerindeki etkisi ile, toplu-
mun arz ve taleplerini tasarım-tasarımcı ilişkisi içinde çözme 
hedeflenmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bilimsel üretime ilişkin faaliyetler kapsamında bölümümüz öğ-
retim elemanları tarafından uluslararası indekslerde taranan 
1 makale, uluslararası hakemli dergilerde 1 makale, ulusal ha-
kemli dergilerde 3 makale, 1 ulusal kitap, 1 ulusal kitap bölümü 
yazılmış; uluslararası bilimsel toplantılarda 6 sözlü bildiri, ulu-
sal toplantılarda 10 bildiri, ulusal bilimsel toplantılarda 5 pos-

ter sunulmuş ve TÜBİTAK panelinde panelistlik yapılmıştır. Öte 
yandan bölümümüz öğretim elemanlarının proje yürütücüsü ve 
araştırmacısı olduğu VEKAM işbirliği ile ‘Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar’ paneller dizisi kapsamında 4 panel düzenlenmiştir. 
Bölümümüz öğretim elemanları Ankara’daki diğer üniversitele-
rin mimarlık bölümlerinde dersler vermiş, proje dersi jürilerine 
ve yüksek lisans tez, doktora yeterlik ve doktora tez jürilerine 
katılmışlardır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
2010 yılından itibaren senede 2 kez olmak üzere, iç mimarlık 
öğrencileri tarafından her sene farklı üniversitelerde ve farklı te-
malarda düzenlenen, Türkiye’deki iç mimarlık öğrencilerini bir 
araya getiren ve tamamıyla iç mimarlık öğrencilerinin organize 
ettiği Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması’nın (UİÖB) 15.’si 
2018 yaz döneminde 11-13 Mayıs tarihlerinde bölümümüz tara-
fından Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Dalsan, Ge-
berit, Arlight ve Nurus, etkinliğimiz içerisinde uzman oldukları 
konularda sunumlar gerçekleştirmiş ve bu sunumlar sonrasın-
da öğrencilere sertifikalar verilmiştir. Yapı dersleri kapsamında 
şantiye gezileri yapılmış, yapı fuarına katılım sağlanmış, yapı 
malzemesi firmalarının sunuşları gerçekleştirilmiştir. Tasarım 
stüdyosu dersleri kapsamında Ankara içinde teknik geziler dü-
zenlenmiştir. Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri ile, 2017-2018 akademik yılı güz döneminde, İÇT 301 
‘Tasarım Stüdyosu III’ dersi kapsamında Esenboğa Havaalanı'na 
ilişkin bir proje çalışması gerçekleştirilmiştir. TAV Esenboğa Ge-
nel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında, 
öğrenciler uçağa biniş kapıları arasında yer alan bekleme alanla-
rını yeniden tasarlamıştır. Ayrıca Koleksiyon Mobilya ve TMMOB 
İç Mimarlar Odası işbirliği ile Dere-Omay Mimarlık Ofisi de dene-
yimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler 
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Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

kapsamında gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri için-
de tasarım stüdyosu derslerinin konuları özellikle önemlidir. 
2017-2018 akademik yılı güz yarıyılı İÇT439 İç Mekânın İşlev-
lendirilmesi dersi kapsamında Meraklı Kedi İlkokulu ile ortaklık 
gerçekleştirilmiştir. Bu ortaklık kapsamında öğrenciler Meraklı 
Kedi İlkokulu öğrenci, öğretmen, çalışan ve kooperatif üyesi 
velilerle birlikte katılımcı tasarım deneyimini paylaşmaktalar. 
Ayrıca ‘Kültür Varlığı Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesinde 
İçmekan Tasarım Parametrelerinin İrdelenmesi’ ve ‘Bellekte 
Mekân, Mekândaki Bellek: Ankara’da Genç Cumhuriyetin Eğitim 
Mekânları (1920-1950)’ başlıklı projeler de BAP projesi olarak 
kabul edilmiştir.

Mimarlık Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bilimsel üretime ilişkin faaliyetler kapsamında bölümümüz öğ-
retim elemanları tarafından 2 uluslararası makale, 5 ulusal ma-
kale, 1 ulusal kitap, 1 ulusal kitap bölümü, 1 ulusal kitap editör-
lüğü olmak üzere bilimsel yayınlar yapılmıştır. 8 uluslararası, 5 
ulusal bilimsel toplantıda bildiri sunulmuş, 1 uluslararası bilimsel 
toplantıda poster sunulmuş, 2 panel yöneticiliği yapılmıştır. Bö-
lüm öğretim elemanlarımız 8 ISI atıf indekslerinde taranan der-
gilerde ve 4 alan indekslerinde taranan dergilerde hakemlik, 5 
uluslararası konferansta ve 3 ulusal konferansta hakemlik ve 6 
TÜBİTAK panelinde panelistlik yapmışlardır. Öğr. Gör. Elif Se-
lena Ayhan Koçyiğit ‘Koç Üniversitesi-VEKAM Kütüphanesi ve 
Arşivi Araştırma Ödülü’ kapsamında çalışmalarını tamamlamış, 
Öğr. Gör. Seçil Özcan 2018-2019 eğitim öğretim yılında dokto-
ra araştırmalarına ABD, Cornell Üniversitesi’nde devam etmek 
üzere Fullbright bursunu kazanmış, Öğr.Gör. Özlem Altun Eras-
mus Değişim Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı 
bahar döneminde doktora çalışmalarına devam etmek üzere 
Almanya Technische Universitat Braunsweig’a kabul edilmiş ve 
Öğr. Gör. Ozan Soya, Almanya Technische Universitat Berlin'de 
doktora programına kabul edilmiştir. Arş. Gör. Melek Pınar Uz 
Baki, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Doktora Progra-

mında 2018 yılı ‘Ders Performans Ödülü’ kazanmıştır. Öte yan-
dan bölümümüz öğretim elemanları tarafından VEKAM işbirliği 
ile ‘Ankara’da İz Bırakan Mimarlar’ paneller dizisi kapsamında 4 
panel düzenlenmiş, ‘İyi Bir Komşu’ temalı 15. İstanbul Bienali’ne 
komşu etkinlik olarak ‘Komşuluğun Halleri: İncek'te 3 Ev’ adlı 
atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölümümüz öğre-
tim elemanlarının koordinatörlüğünde Kanal B TV tarafından 16 
bölümlük ‘Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk Bulvarı’ adlı televizyon 
programı gerçekleştirilmiştir. Arş. Gör. Burcu Ateş’in de yürü-
tücüsü olduğu ‘Yukarıdan Aşağıya Kentsel Tasarım Süreçlerine 
Alternatif Bir Yaklaşım: 100. Yıl Mahallesi’nde Katılımcı Tasarım 
Simülasyonu (100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek)’ adlı AB Projesi 
tamamlanmış ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde ve ODTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde sergileri gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz 
öğretim elemanlarının verdikleri dersler kapsamında 4 öğrenci 
proje sergisi, GSTMF sergi salonunda, 1 öğrenci sergisi Mimarlar 
Derneği 1927’de, Mezuniyet Sergisi ise yine GSTMF sergi ala-
nında düzenlenmiştir. Her yıl yayınlanması planlanan ‘B-Stüdyo’ 
adlı stüdyolar dergisinin ilk sayısı yayınlanmıştır. Bölümümüz 
öğretim elemanları Ankara’daki diğer üniversitelerin mimarlık 
bölümlerinde dersler vermiş, proje dersi jürilerine ve yüksek li-
sans tez, doktora yeterlik ve doktora tez jürilerine katılmışlardır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamın-
da ‘İyi Bir Komşu’ temalı 15. İstanbul Bienali’ne komşu etkinlik 
olarak ‘Komşuluğun Halleri: İncek'te 3 Ev’ başlıklı 1 atölye ça-
lışması düzenlenmiş, Ziya Tanalı tarafından ‘Muasır Medeniyet, 
Tasarım ve Biz’ başlıklı açılış dersi verilmiş ve Prof. Dr. Mehmet 
Tunçer tarafından ‘Ankara Şehri Gelişimi ve Yok Edilen Doğal, 
Tarihi ve Kültürel Mirası’ başlıklı ve Prof. Dr. Seyhan Ersan ta-
rafından ‘Obezite, Diyabette Giden Yolda Fruktoz Şurubu ve 
Sağlığımız’ başlıklı 2 söyleşi gerçekleştirilmiştir. Yapı dersleri 
kapsamında şantiye gezileri yapılmış, yapı fuarına katılım sağ-
lanmış, yapı malzemesi firmalarının sunuşları gerçekleştirilmiş-
tir. Tasarım stüdyosu dersleri kapsamında Ankara içinde ve biri 

İzmir-Basmane ve diğeri Paris olmak üzere teknik geziler dü-
zenlenmiştir. Farklı okulların mimarlık öğrencilerini bir araya ge-
tirerek etkileşimlerini sağlamak amacıyla Türk Serbest Mimarlar 
Derneği tarafından her yıl düzenlenen ‘Basamaklar 2017’ sergi-
sine bölümümüz öğrencileri projeleri ile katılım sağlamışlardır. 
Yıl sonunda mezunlarımız için ‘Mezuniyet Töreni’ gerçekleştiril-
miş ve ‘Mezuniyet Sergisi’ düzenlenmiştir. Biri Mimarlar Derneği 
1927’de olmak üzere 5 öğrenci proje sergisi gerçekleştirilmiş-
tir. Öğrencilerimizin projeleri ‘B-Stüdyo’ adlı stüdyolar dergisi 
ile web ortamında ve basılı olarak diğer mimarlık bölümleri ve 
mimarlık ortamıyla paylaşılmıştır. Öğrencilerimizin projeleri, Mi-
marlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kent Düşleri 
‘10. Maltepe Havagazı Fabrikası Alanı Değerlendirme Projesi Fi-
kir Yarışması’nda ‘mansiyon’ ve ‘jüri özendirme’ ödülüne; ‘Özye-
ğin Üniversitesi Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyu-
mu II’ kapsamında düzenlenen Mimari Tasarım Araştırmaları ve 
Kentlere Katkısı Öğrenci Projeleri Sergisi’nde ‘eşdeğer ödül’e ve 
‘sergilenmeye’ değer bulunmuştur. Öğrencilerimizin ‘Doğanın 
Betondaki Sesi’ adlı projeleri ‘Akçansa 9. Betonik Fikirler Pro-
je Yarışmasında’ final sunuşuna kalan 10 proje arasına girmeye 
hak kazanmıştır. Ayrıca bir öğrencimiz ‘Arkitera Seyahat Bur-
su‘ finalistleri arasına girmiştir. Facebook sayfalarında ve web 
ortamında bölümümüzde gerçekleştirilen çalışmalar, etkinlikler 
paylaşılmaktadır. Dersler kapsamında hazırlanan bloglar, özel-
likle stüdyo derslerinin blogları etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
Proje, uygulama ve yarışma alanlarında başarı kazanmış mimar-
ların özellikle tasarım stüdyosu derslerine katkısı diğer mimarlık 
bölümlerinde olduğu gibi bölümümüzde de önemsenmekte ve 
bu şekilde öğrencilerimize bölümümüz öğretim elemanları ta-
rafından sağlanan teorik altyapının desteklenmesinin koşulları 
yaratılmaktadır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler 
kapsamında gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri içinde 
tasarım stüdyosu derslerinin konuları özellikle önemlidir. Ko-



nular; toplumsal gereksinimler, sosyal sorumluluklar, mekân-
sal sorunlar göz önüne alınarak öğrencilerimizde duyarlılık ve 
farkındalık yaratmak üzere belirlenmektedir. Yapılı çevreye, 
kültürel mirasa ve doğaya saygılı mimarların yetiştirilmesinin 
amaçlandığı bölümümüz müfredatında bu kapsamda zorunlu 
ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öte yandan Kanal B işbirliği 
ile gerçekleştirilen ve bölümümüz öğretim elemanlarından Prof. 
Dr. Nuray Bayraktar’ın yapım koordinatörü olduğu ve öğretim 
elemanlarımızın katılımcı olduğu ‘Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk 
Bulvarı’ başlıklı 16 bölümlük televizyon programı, Cumhuriyet’in 
başkenti Ankara’yı, Ankara’nın kültürel mirasını ve değerlerini 
tanıtmaya, hatırlatmaya ve değerlerinin sahip çıkılmasını sağla-
maya yönelik bir etkinlik olmuştur. Benzer şekilde, bölümümüz 
öğretim elemanları tarafından VEKAM işbirliği ile düzenlenen 
‘Ankara’da İz Bırakan Mimarlar’ panellerinin 4’ü bu dönemde 
gerçekleştirilmiştir. Arş. Gör. Burcu Ateş’in yürütücülerinden 
olduğu ‘Yukarıdan Aşağıya Kentsel Tasarım Süreçlerine Alter-
natif Bir Yaklaşım: 100. Yıl Mahallesi2nde Katılımcı Tasarım Si-
mülasyonu (100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek)’ adlı AB Projesi içeriği 
gereği toplumsal gereksinimler esas alınarak toplum yararına 
yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca 
bölümümüz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Sema Atik Kork-
maz’ın başkanlığında yürütülen Letoon Arkeolojik Araştırma 
Projesi 2018 yılı arazi çalışmaları (Muğla-Seydikemer-Kumluo-
va), alanın dünya kültür mirası listesinde kalmasına neden olan 
temel bir toplumsal faaliyet olarak değerlendirilmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bölümümüz bünyesinde sektörün önemli isimlerini öğrenci-
lerimizle buluşturan 1 konferans, 2 çalıştay, 1 öğrenci sergisi 
düzenlenmiştir. Öğretim yılı sonunda yapılan tüm çalışmaların 
sunulduğu bir yılsonu mezuniyet defilesi ve yılsonu öğrenci kar-
ma sergisi düzenlenmiştir. Bölüm öğretim elemanlarımız tara-
fından 3 ulusal, 11 uluslararası bilimsel yayın yapılmış; 6 topluma 
katkı projesi gerçekleştirilmiş; 1 ulusal, 2 uluslararası konferans 

verilmiştir. Öğretim elemanlarımız tarafından 2 sanatsal çalış-
tay düzenlenmiş; 7 ulusal, 2 uluslararası sanatsal sergiye katılım 
sağlanmıştır. Hocalarımız 9 bilimsel, 1 sanatsal jürilik gerçekleş-
tirmiş, 1 ulusal, 2 uluslararası hakemlik yürütmüşlerdir. Yapılan 
tüm çalışmalar alanımıza bilimsel ve sanatsal katkı sağlayacak 
nitelikte verimli bir şekilde gerçekleşmiştir. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüzün misyonu sürekli değişen ve gelişen sektör ih-
tiyaçlarına cevap verecek genç moda tasarımcıları yetiştir-
mektir. Bu nedenle bölümümüz kurulduğu günden beri sürekli 
değişen ve gelişen dinamik bir yapı sergilemiştir. Bu bağlamda 
ders programları revize edilmekte, öğretim yöntemleri tartı-
şılmakta, kullanılan öğretim materyalleri gözden geçirilmek-
te, dönem sonlarında öğrencilerden gelen geri bildirimlere 
göre yenilik ve değişimler uygulanmaktadır. Öğrencilerin tüm 
günlerini geçirdikleri fiziksel ortamların öğrenmeye elverişli 
olması konusunda hassasiyet gösterilmekte; atölyeler, dona-
nımlar, makine parkuru sektördeki değişim ve gelişimlere ayak 
uydurmak adına yenilenip geliştirilmektedir. Öğrencilerin ye-
rinde yaparak ve uygulayarak öğrenmelerinin önemli olması 
yaklaşımıyla mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmaları 
sağlanmaktadır. Staj dönemlerinde öğrenciler hem mesleki 
beceriler edinmekte hem de geleceğe yönelik kariyer planla-
rı yapabilmektedirler. Başarının öğrenci öğrenmesini en fazla 
güdüleyen araç olması dolayısıyla öğrencilerimizi ulusal ve 
uluslararası mecralarda tasarım güçlerini gösterecekleri ya-
rışmalara katılmaları konusunda desteklemekteyiz. Öğrenci-
lerimizin ulusal ve uluslararası alanlardaki başarıları hem öğ-
rencilerimizin mesleki aidiyetlerini arttırmakta hem de kurum 
imajını güçlendirmektedir. Öğrencilerin sanatsal çalışmaları 
tasarımlarının yılsonlarında sergilenmesini sağlamak önem 
verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu sergileme aşa-
malarında hem öğrencilerin etkileşimli olarak işbirliği içinde 
çalışmaları sağlanmakta hem de yıl boyunca yaptıkları faali-
yetleri izleyicilerin yorumuna sunma ve yorumlar doğrultu-

sunda gelişme fırsatı yakalamaktadırlar. Bu amaçla yılsonunda 
olduğu gibi dönem sonlarında da aldıkları derslerin bir çıktısı 
olarak sergiler düzenlenmektedir. Bölümümüzde öğrenmeyi 
mükemmelleştirme adına sanatsal yazmacılık, ipek koza ile 
aksesuar tasarımı gibi çalıştaylar düzenlenerek öğrencilerin 
bakış açılarının genişlemesi ve farklı meslek dallarında faaliyet 
gösteren, alanlarında uzman kişilerle buluşmaları sağlanmıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz var oluş amacı gereği insan gereksinimlerini kar-
şılamaya yönelik çalışan bir bölümdür. Günümüzde bu moda, 
insan ihtiyaçlarını hem fiziksel hem de psikolojik olarak gider-
mektedir. Bu noktada toplumda unutulmaya yüz tutmuş de-
ğerlerin yeni yetişen genç moda tasarımcıları tarafından bilinip 
uygulanması, etik çalışma ahlakına sahip, toplum değerlerini 
ön planda tutan, çalışma ortamında sosyal adaleti sağlayabi-
len, haklarını bilen ve savunabilen bireyler yetiştirmek amacı-
mızdır. Bölümümüzde her dönem sosyal sorumluluk alanına 
katkı sağlayacak fikir ve projeler uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Moda tasarımcılığı mesleğini tanımak isteyen aday öğrencile-
re; kreşlerden liselere kadar tüm yaş seviyesindeki grupların 
talepleri değerlendirilip bölüm gezi turları düzenlenmektedir. 
Bölüm öğretim elemanlarımız tarafından 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılı içerisinde Ankara’da bulunan birçok meslek lisesi ve 
kolej ziyaret edilerek, bölümümüzün tanıtımı yapılmış; aynı za-
manda meslek liseleri bölümümüzü ziyaret ederek hocalarımız 
tarafından meslek seçimleri hakkında bilgilendirme toplantıla-
rı düzenlenmiş, atölye ve dersliklerimiz gezdirilmiştir. Meslek 
liseleri öğretmenleri ve öğrencilerinden konu ile ilgili olumlu 
dönüşler alınmıştır. Bölümümüz güz döneminde Ankara Tica-
ret Odası’nda düzenlenen 3. Marka Festivali kapsamında çalış-
tay, birkaç defa tekrarlanan defile şov; üretim, drapaj ve çizim 
içerikli canlı performanslar gerçekleştirmiştir. Bölümümüz var 
oluş amacı ve misyonu gereği topluma hizmet etme noktasın-
da bilinçli ve farkındalığı yüksek moda tasarımcıları yetiştirme 
yolunda bir eğitim-öğretim politikası izlemektedir.
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Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gösterge Güzel 
Sanatlar, 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi

Çizgi Film 
Animasyon

Bölümü

Film 
Tasarımı 
Bölümü

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 
Bölümü

Görsel 
İletişim 

Tasarımı 
Bölümü

Görsel 
Sanatlar ve 

Tasarım 
Bölümü

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 
Bölümü

Mimarlık 
Bölümü

Moda ve
Tekstil 

Tasarımı 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.57 0 0 0 0 1.4 0 1.33 0.67

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.64 0 0 0 0 1.4 0 1.33 1

Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil) 5 1 0 0 2 2 0 0 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 52 6 1 7 0 11 13 9 5

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.14 0 0 0 0 0 0 0.67 0

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.57 0 0 0 0 1 0.5 0.67 0

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası destekli proje sayısı  0.07 0 0 0 0 0.2 0 0 0

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0.73 0 0 0 0 0 0.17 0.67 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 69.21 0 0 37 0 24 165 99 28.67

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 69.21 0 0 37 0 24 165 99 28.67

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 7.33 9.52 30.56 8.11 0 1.67 6.06 7.41 8.14

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100 100 100 0 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 114.29 100 100 100 0 100 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.21 0 0 0 0 0 0 0 2.33

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 1.03 0 0 0 0 0 1.21 2.02 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 56.33 81.82 91.67 0 0 64.71 59.32 37.04 60

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 15.58 17.46 36.11 0 0 13.33 16.06 16.84 9.3

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.29 3.45 3.7 0 0 2.88 2.58 2.55 3.13

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.1 0 0 0 0 0 0 0.34 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 3.7 63 0.92 37 0 10.91 3.67 3.3 2.87

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 25.52 16.67 28.33 10 0 28.95 24.05 18.56 62

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 26.72 26.32 38.46 25 0 0 25 25 24.59

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 14.29 15.07 100 8.82 0 0 0.92 4.67 24.44

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.15 0.32 0.56 0.14 0 0.17 0.12 0.13 0

Programa kabul edilenler için LYS puanları 196.42 310.03 0 319.32 0 0 317.06 359.72 265.19

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 28 4 1 7 0 4 4 5 3
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
29 Mart 2018 tarihinde İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 
‘İş Hukukunda Güncel Konular’ konusunda düzenlenen sem-
pozyumda teori ve uygulamadaki yeni görüşler fakültemiz ve 
çeşitli fakültelerin İş ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı öğretim 
üyelerince ve yargı alanındaki değişiklikler yüksek yargıçlarca 
anlatılmış ve sorunların çözüm yolları tartışılmıştır. Sempozyu-
ma Prof. Dr. Berna Dengiz, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı 
Seracettin Göktaş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Şahin Çil, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Arıcı ve 
Doç Dr. Muhittin Astarlı, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Doç. Dr. Ercüment Özkaraca, An-
kara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gaye Baycık ile yargıtay 
üyeleri ve öğrenciler katılmıştır. Prof. Dr. Kadir Arıcı başkanlığın-
daki birinci oturumda Doç Dr. Muhittin Astarlı tarafından ‘Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Sendika Hakkının 
Korunması’, Doç. Dr. Gaye Baycık tarafından ‘Belirli İş Sözleşm-
elerinde Cezai Şartın Geçerliliği’, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılıçoğ-
lu tarafından ‘İş Güvencesine Hakim Olan İlkeler’, Hakim Şahin 
Çil tarafından ‘Faz-la Çalışma’ konulu tebliğler sunulmuştur. 
Prof. Dr. Emine Tuncay Kaplan başkanlığındaki ikinci oturum-
da ise Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından ‘İş Hukukunda 

Zorunlu Arabuluculuk’, Doç Dr. Ercüment Özkaraca tarafından 
‘Ebeveynin Kısmi Süreli Çalışmaya Geçiş Hakkı’, Hakim Seracet-
tin Göktaş tarafından ise ‘İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki Değişik-
likler’ konuları sunulmuştur. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği 
işbirliği ile 24 Mart-28 Mart 2018 tarihlerinde Üniversitemiz 
İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda Türkiye-Kırgızistan 
Hukuk Haftası Kongresi adlı uluslararası sempozyum 
gerçekleştirilmiştir ve Türk-Kırgız hukuklarında özel hukuk ve 

kamu hukukuna ilişkin çeşitli konular tartışılmıştır. Kongreye 
Üniversitemiz Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Prof. Dr. Kudret Güven, 
Öğretim Üyesi Zhakybakunav Erkinbek, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Fikren Eren, Prof. 
Dr. Ramazan Aslan, Prof. Dr. Rıza Ayhan, Prof. Dr. Kadir Arıcı, 
Prof. Dr. Mehmet Ünal, Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk, Doç. Dr. 
Mehmet Emin Akgül, Doç. Dr. Sema Çörtoğlu Koca, Dr. Öğr. 
Üyesi Ahmet Cemil Ünal, Prof. Dr. Gökhan Antalya, Öğretim 
Üyesi Nuraliyeva Saida, Öğretim Üyesi Baygubatova Nadira, 
Öğretim Üyesi İbraev Azat, Öğretim Üyesi Asel Zagiebeva ve 
diğer Kırgız öğretim üyeleri, yargı mensupları, akademisyenler 

ve öğrenciler katılmıştır. Kongre dört gün boyunca toplamda 
dokuz oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
28 Kasım 2017 tarihinden 29 Mayıs 2018 tarihine kadar belirli 
aralıklarla fakültemiz Araştırma Görevlileri Mahkeme Salonu’nda 
herkese açık olan ‘Hukuk Buluşmaları’ etkinliği düzenlenmiş ve 
hukukçuların farklı alanlarda, hukukçu olmayanların da bilgi ka-
zanması amaçlanarak hukukumuzdaki güncel ve önemli konular-
da sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Arş. 
Gör Berna Öztürk, grev hakkı; Arş. Gör. Rasime Eşelioğlu Değir-
menci, kadın insan hakları bağlamında üreme hakkı; Arş. Gör. 

Cansu Cindoruk, anonim şirketlerden pay sahibinin hakları konu-
larında sunumlar gerçekleştirmiş; 2018 yılında ise Arş. Gör. Ümit 
Vefa Özbay, Roma hukuku, Arş. Gör. Bilse Serin Çelik, komün-
lerden günümüze belediyecilik, Arş. Gör. Emre Yolcu, kıymetli 
evrak ve menkul kıymetler kapsamında ürün senetleri, Arş. Gör. 
Aybüke Basım, manevi tazminat talepleri, Arş. Gör. Alican Abut, 
kuvvet kullanma hukuku, Arş. Gör. Esra Demir, varlık vergisi, Arş. 
Gör. Aslıhan Çoban, elektronik tüketici sözleşmesinde yetki, Arş. 
Gör. Bengisu Önder, sponsorluk sözleşmeleri, Arş. Gör. Ceren 
Demirel, Fikrî Mülkiyet Kanunu, Arş Gör. Samet Bilge, iletişimin 
dinlenmesi, Arş Gör. Ceren Doğru, rasyonelleştirilmiş parlamen-
tarizm konularında sunumlar yapmıştır.

Gösterge Hukuk
Fakültesi

Sayı / Oran

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0.17 0.17

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0.17 0.17

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 16 16

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 46.28 46.28

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 46.28 46.28

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 5.64 5.64

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.24 0.24

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 3.72 3.72

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 40.85 40.85

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.4 2.4

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 3.79 3.79

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 36.36 36.36

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 9.09 9.09

Programa kabul edilenler için LYS puanları 411.92 411.92
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Fakültemiz, Üniversitemizin genel stratejik yapısına uygun bir 
biçimde akademik, yönetsel ve genel hizmet personelinin niteli-
ğini yüksek tutmayı, disiplinlerarası çalışmaları yaygınlaştırmayı, 
yaratıcılığı ve yenilikçi çalışmaları özendirmeyi, destekleyecek 
altyapıyı en üst düzeye çıkarmayı, ana dilimizde bilimsel yayın 
yapmayı ve Türkçenin bilim dili olarak zenginleşmesi için katkı-
da bulunmayı, uluslararası indekslere girebilecek makaleler ya-
yınlamayı temel strateji olarak belirlemiştir. Bu amaç ve ilkeler 
doğrultusunda bilimsel üretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde 
izleyebilmek ve değerlendirebilmek için Üniversitemizde geliş-

tirilen ABTA (Akademik Bilgi Toplama Aracı) uygulaması aka-
demik personelimizce güncel tutulmakta ve düzenli bir şekilde 
kontrolü ve takibi yapılmaktadır. Fakültemizde nitelikli insan 
kaynağı oluşturmaya yönelik işe alma yöntemleri uygulanmıştır. 
Özellikle genç bilim insanlarının üniversitemize kazandırılması 
ve ileri eğitimlerinin desteklenmesi konusunda çaba sarf edil-
miştir. Öğretim elemanlarımızın güncel gelişmeleri takip etmesi, 
kendi alanları dışında disiplinler arası alanlarda çalışmalar yap-
ması ve akademik dünya tarafından yoğun olarak takip edilen 
konulara yönelmesi ve böylece bilim dünyasına katkıda bulun-
mak hedeflenmiştir. Öğretim elemanlarının araştırma alanında 

daha verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla araştırma, yayın 
yapma ve proje geliştirme konularına daha geniş zaman ayır-
malarını sağlamaya yönelik önlemler alınmaktadır. Bu çerçeve-
de ders yükleri uluslararası standartlarda tutulmakta, ulusal ve 
uluslararası kongrelere katılım olanakları sağlanmakta, fakülte 
dahilinde seminerler düzenlenmektedir.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Fakültemiz; bölümlerin müfredatlarını sürekli olarak gözden ge-
çirerek, zorunlu derslerin içeriğini yeniden güncelleyerek ve se-
çimlik derslerin sayısını artırarak öğrencilerin hem yenilikçi hem 
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de yaratıcı özelliklerini daha ön plana çıkarmayı hedeflemiştir. 
Bu bağlamda öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faali-
yetler; müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak öğrencilerin 
yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının yolunu açmak, 
öğrencilere gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilecek 
nitelikleri kazandırmak, sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, 
iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış öğrenciler ye-
tiştirmek, düşünce çeşitliliğine önem veren bir öğrenme ortamı 
yaratmak ve öğretim elemanı seçiminde niteliği önde tutmak 
gibi ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Fakültemiz, öğrenci-
nin derse katılımını sağlayacak öğrenci merkezli öğretim prog-

ramları hazırlamayı; bu çizgide müfredata derinlik ve genişlik 
kazandırarak öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı özelliklerini ön 
plana çıkarmalarına olanak vermeyi; öğrenciye sadece bilgiyi 
değil, bilgiye ulaşma yöntemlerini de öğretmeyi; öğrencinin 
gerek özel sektör gerek kamu sektöründe iş yaşantısında ihti-
yaç duyacağı donanımı öğrenciye vermeyi; düşünce çeşitliliğine 
açık olmayı ve öğrenci-öğretim elemanı iletişimi ve etkileşimini 
sürekli canlı tutmayı hedeflemiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Modern anlamda üniversite demek, toplumsal gereksinimlere 

yanıt veren kurum demektir. Üniversite kurumunun, içinde bu-
lunduğu ülkeye ve kente karşı temel sorumlulukları vardır. Bun-
lardan en önemlileri iktisadi gelişmeye ve bunu sağlayabilecek 
insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda 
iyi kurum, iyi bölüm olabilmek; güncel sorunlara duyarlı bir prog-
ram oluşturulmasına, iyi araştırmalar yapılmasına ve toplumsal 
sorunlara duyarlı öğrenciler yetiştirilmesine bağlıdır. Fakülte-
miz, üniversitemiz stratejilerine uyumlu bir biçimde ülkemize ve 
içinde bulunduğu kente karşı temel sorumlulukları olmasından 
hareketle ülkemizin ve Ankara’nın ekonomik gelişmesine, in-
san gücünün yetiştirilmesine katkı yapmayı temel hedef olarak 
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belirlemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirirken, diğer eğitim 
kurumlarıyla, ekonomi ve teknoloji içinde yer alan kesimlerle, 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmak hedeflenmiştir. 
Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Fakültemizde programlar 
ve ders içerikleri toplumsal gereksinimlere yanıt verecek şekil-
de güncellenmekte, kimi dersler programdan çıkarılırken, yeni 
dersler programa sokulmakta ve ders içerikleri değiştirilmek-
tedir. Topluma açık konferans, seminer ve kültürel faaliyetler 
planlanmakta, akademik personelin yayınları ve çalışmalarının 
herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması özendirilmektedir.

İktisat Bölümü
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
İktisat, tüm toplumlarda, hayatın ve sosyal yaşamın temel be-
lirleyicilerinden biridir. Bu nedenle bilim olarak iktisat, toplum-
lardaki değişiklikleri iyi izlemek, zamanla ortaya çıkan sorunları 
analiz ederek bunlara çözüm üretmek, toplumun çeşitli katman-
larında refahın nasıl artırılabileceği konusunda fikir geliştirmek 
durumundadır. Bütün bunların yapılabilmesi, iyi araştırmalar 
yapılabilmesine ve öğretim elemanlarında ve öğrencilerde en-
telektüel merakın geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu da 
öğretim kadrosundaki akademisyenlerin kütüphane, zaman ve 
internetteki kaynaklar itibariyle yeterli imkâna sahip olmasına 
bağlıdır. İktisat Bölümü, bütün bu önemli konuların makul dü-
zeyde gerçekleşmesini sağlamayı hedeflemekte ve faaliyetlerini 
buna göre yönlendirmektedir. Bilimsel üretimin istenen düzeye 
ulaşması, bilimin önderliğinde yaratıcılık ve yenilikçiliğin çalışma 
disipliniyle birleşmesi sonucunda mümkün olabilmektedir. İkti-
sat Bölümü, akademik personelin niteliğini yüksek tutmayı, di-
siplinlerarası çalışmaları yaygınlaştırmayı, yaratıcılığı ve yenilikçi 
çalışmaları özendirmeyi, hem Türkçe hem de dünyadaki bilimsel 
üretime entegre olmak adına İngilizce yayın yapmayı ilke edin-
miştir. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda bilimsel üretim faali-
yetlerini düzenli bir şekilde izleyebilmek ve değerlendirebilmek 
için üniversitemizde geliştirilen ABTA (Akademik Bilgi Toplama 
Aracı) uygulaması akademik personelimizce güncel tutulmakta 

ve düzenli bir şekilde kontrolü ve takibi yapılmaktadır. Öğre-
tim elemanlarının araştırma alanında daha verimli olabilmelerini 
sağlamak amacıyla araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme 
konularına daha geniş zaman ayırmalarını sağlamaya yönelik 
önlemler alınmaktadır. Bu çerçevede ders yükleri uluslararası 
standartlarda tutulmakta, ulusal ve uluslararası kongrelere katı-
lım olanakları sağlanmakta, bölüm dahilinde seminerler düzen-
lenmektedir. Bilimsel üretimi dünya standartlarına çıkarabilmek 
adına üniversitemizin benimsediği insan kaynakları politikaları 
bölüm içerisinde aynı doğrultuda uygulanmakta, periyodik ola-
rak İktisat Bölümünün akademik kadrosunu zenginleştirmeye 
yönelik kadro ilanları verilmekte, dünya standartlarında bilimsel 
ürün üretilmesi amacıyla uluslararası değişim programları ve 
uluslararası araştırma faaliyetleri desteklenmektedir.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmenin önde gelen etmenleri olan 
öğrenci merkezli yöntemleri ve ders içerikleri ve programlarını, 
öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla birlikte geliştirmek ve bun-
ları güncel tutmak İktisat Bölümünün temel amaçları içerisinde 
yer almaktadır. Bu sebeple öğrenmeyi mükemmelleştirmeye 
yönelik faaliyetler; müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak 
öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının 
yolunu açmak, öğrencilere gelecekteki hedeflerine ulaşmaları-
nı sağlayabilecek nitelikleri kazandırmak, sorgulayan, çözüm-
leyen, bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi 
kavramış öğrenciler yetiştirmek, düşünce çeşitliliğine önem 
veren bir öğrenme ortamı yaratmak ve öğretim elemanı seçi-
minde niteliği önde tutmak gibi ilkeler çerçevesinde yürütül-
mektedir. Bu amaç ve ilkeler bağlamında, değişen teknoloji ve 
öğrencilerin büyük bir kısmının üniversite dışında edindikleri 
teknolojik kültür; öğrenme ve öğretme yöntemlerinde de de-
ğişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda İktisat 
Bölümünde öğrencilerin ders materyallerine istedikleri zaman 
ve mekânda ulaşabilmeleri için dersler internet üzerinden hazır 
materyallerle desteklenmekte, öğretim üyeleri derslerinde kla-

sikleşmiş ders anlatım teknikleri yerine, teknolojinin sunduğu 
imkânlarla zenginleştirilmiş yöntemleri uygulayarak ders ver-
mektedirler. Ayrıca bazı temel derslerde, teorik ders saatlerine 
ek olarak problem çözüm saatleri düzenlenmekte, akademik 
personelimizin kapısı ders saatleri dışında da öğrencilere her 
zaman açık bulunmaktadır. İktisat Bölümünde programın ve 
ders içeriklerinin güncel gelişmeler bağlamında değiştirilmesi, 
öğrencilere daha derin bir anlayış kazandırmanın altyapısının 
temini amacıyla sağlam bir kuramsal temel inşası çerçevesin-
de yapılmaktadır. Bölüm; Fakültenin diğer bölümleriyle işbirli-
ği içinde çalışmakta, seçmeli derslerle öğrencilerin kendilerini 
istedikleri yönde geliştirmelerine ve etkili bir kariyer planlama-
sı yapmalarına olanak tanımaktadır. Özellikle deneyime dayalı 
öğrenmeyi de ön plana alarak; öğrencilerin üniversite içi ve 
disiplinler arası programlara ve konferans ve panellere katı-
lımları sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve çalışanların kültürel, 
toplumsal ve sportif faaliyetlere katılımları özendirilmektedir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Modern anlamda üniversite demek, toplumsal gereksinimle-
re yanıt veren kurum demektir. Üniversite kurumunun, içinde 
bulunduğu ülkeye ve kente karşı temel sorumlulukları vardır. 
Bunlardan en önemlileri iktisadi gelişmeye ve bunu sağlaya-
bilecek insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu 
bağlamda iyi kurum, iyi bölüm olabilmek; güncel sorunlara 
duyarlı bir program oluşturulmasına, iyi araştırmalar yapılma-
sına ve toplumsal sorunlara duyarlı öğrenciler yetiştirilmesine 
bağlıdır. İktisat Bölümü; diğer eğitim kurumlarıyla, ekonomi ve 
teknoloji dünyasıyla, sivil toplum örgütleriyle, özel sektörde ve 
kamu kesiminde yer alan kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalış-
mayı desteklemektedir. Ayrıca Bölüm; toplumun bilgilenme ve 
gerçekleri bilimin aydınlığında görerek öğrenme gereksinimine 
yanıt vermek ilkesi bağlamında her türlü basım ve yayın ola-
naklarını kullanarak bilgilendirme çalışmaları yapmaya, yaşam 
boyu öğrenme çabalarını desteklemeye, işletmelerin gelişmesi 
ve ekonomik etkinliklerini artırabilmeleri için gerek duydukları 

bilgi, teknoloji ve insan gücünün sağlanmasına önem vermek-
tedir. Bölümün nihai hedefi, iyi iktisatçılar yetiştirmek ve top-
luma fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kişiler kazandırmaktır. Bu 
amaç ve hedefler doğrultusunda İktisat Bölümünün programı 
ve ders içerikleri toplumsal gereksinimlere yanıt verecek şekil-
de güncellenmekte, kimi dersler programdan çıkarılırken, yeni 
dersler programa sokulmakta ve ders içerikleri değiştirilmek-
tedir. Topluma açık konferans, seminer ve kültürel faaliyetler 
planlanmakta, akademik personelin yayınları ve çalışmalarının 
herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması özendirilmektedir. 
Kamu sektöründe ve özel sektördeki gelişmeler, toplumsal iş-
gücünün niteliksel gelişimine katkı sağlayan sertifika program-
ları ve bu alandaki güncel faaliyetler öğrencilerle paylaşılmakta, 
böylece toplumsal ihtiyaçlar bağlamında bilinçli ve sorumluluk 
sahibi insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Sa-
dece eğitim dönemi boyunca değil, öğrenciler mezun olduktan 
sonra da onlarla yakın ilişkiler sürdürülmeye, istihdam durum-
ları izlenmeye çalışılmakta, bu amaç doğrultusunda üniversi-
tenin mezunlar derneği ile işbirliği içerisinde bulunulmaktadır.

İşletme Bölümü
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bölümümüzde üniversitemizin stratejik yapısına uygun olarak, 
öğretim elemanlarımıza yayın, proje ve araştırma konularında 
destek vermek ve gerekli kaynakları sağlamak amaçlanmıştır. 
Üniversitemizin tanınırlığının artması için, öğretim elemanla-
rımız yurt içinde ve özellikle yurt dışında taranan indekslerde 
yayın yapılması yönünde gerekli teşvikler sağlanmıştır. Diğer 
yandan, ana dilimizde yayınlar yaparak Türkçe literatüre kat-
kıda bulunmak için çaba gösterilmiştir. Bu konularda gerek-
li motivasyonun sağlanabilmesi için çalışma şartlarını dünya 
standartlarına taşımak hedeflenmiştir. Bölümümüzde nitelikli 
insan kaynağı oluşturmaya yönelik işe alma yöntemleri uy-
gulanmıştır. Özellikle genç bilim insanlarının üniversitemize 
kazandırılması ve ileri eğitimlerinin desteklenmesi konusunda 
çaba sarf edilmiştir. Öğretim elemanlarımızın güncel gelişmele-

ri takip etmesi, kendi alanları dışında disiplinler arası alanlarda 
çalışmalar yapması ve akademik dünya tarafından yoğun ola-
rak takip edilen konulara yönelmesi ve böylece bilim dünyasına 
katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bilimsel üretimi ve paylaşımı 
artırmak adına, fakültemizde düzenlenen seminer sayısı artırıl-
mış ve öğretim elemanlarımızın seminerlere hem konuşmacı 
hem dinleyici olarak katılımı en üst seviyede gerçekleşmiştir. 
Üniversitemizde bilimsel alanda gerçekleştirilen faaliyetleri 
izlemek ve takip etmek amacıyla kurulmuş veri tabanı ABTA 
(Akademik Bilgi Toplama Aracı) öğretim elemanlarımız tara-
fından aktif olarak kullanılmış ve gerektikçe güncellenmiştir. 
Bilimsel alanda ülkemizde ve dünya çapında meydana gelen 
gelişmelerden haberdar olunması, alanlar içinde iletişim ve 
koordinasyonun artması için ulusal ve uluslararası bilimsel et-
kinliklere katılımın artması hedeflenmiş; bu konuda öğretim 
elemanlarımıza gerekli katkı ve desteğin sağlanması yönünde 
çaba sarf edilmiştir. Bunun yanı sıra, üniversite kütüphanemiz 
büyütülmüş ve hem fiziksel hem elektronik ortamda kaynak sa-
yısı artırılmıştır. Öğretim elemanlarımıza elektronik kaynaklara 
(makaleler, dergiler vs.) kütüphanenin yanı sıra evlerinden de 
ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüzde öğretim elemanlarının hızla artan bilgi ve dene-
yimleriyle öğretimi hep daha iyiye taşımak amaçlanmıştır. Bu 
hususta, öğrenmeyi mükemmelleştirmek için derslerin güncel 
gelişmeleri takip edecek şekilde yenilenmesi ve teknolojiyle 
zenginleştirilmesine önem verilmiştir. Türkçe ve İngilizce İşlet-
me programlarının öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Ders içe-
rikleri ve ders programları hazırlanırken, öğrencilerimizin ala-
cakları faydayı en üst düzeyde tutacak şekilde tasarlanmasına 
dikkat edilmiştir. Öğrencilerimizin derse ilgileri canlı tutulmakla 
beraber kişisel gelişimlerine destek olacak, takım çalışması-
na yatkınlıklarını artıracak çalışmalara katılımları sağlanmıştır. 
Öğrencilerimiz bölümümüzde eğitim aldıkları süreçte sadece 
bilimsel yöntem ve yaklaşımları öğrenmekle kalmayıp, aynı za-

manda iş hayatının dinamik ve zorlu koşullarına hazırlanmıştır. 
İş dünyasından profesyonellerin katılım gösterdiği seminer ve 
toplantı sayısı artırılmıştır. Bunun yanı sıra, İşletme topluluğu 
aktif hale getirilerek öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeyini 
artırmaya yönelik aktiviteler düzenlemeleri konusunda teşvik 
edilmiştir. Öğrencilerimizin hem kamu sektöründe hem de özel 
sektörde istihdam oranlarını artırmaya yönelik seçmeli dersler 
açılmasına özen gösterilmiştir. Öğrencilerimizin İngilizce bilgi 
ve becerilerini artırmak amacıyla derslerde hem Türkçe hem 
İngilizce kaynaklar kullanılmış, Türkçe terminolojinin yanında 
İngilizce terminolojiye hakim olmaları sağlanmıştır. Ders mater-
yalleri seçilirken anlaşılması kolay ve güncel içerikli kaynaklar 
seçilmesine özen gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz 
okulumuzun yenilenen kütüphanesinden faydalanmaları yö-
nünde teşvik edilmiştir. Kitaplara, dergi ve makalelere gerek 
okuldan gerek evlerinden ulaşmaları konusunda kendilerine yol 
gösterilmiştir. İngilizce İşletme programının hayata geçmesi ile 
yurt dışında eğitim olanakları artırılmıştır. Öğrencilerimize yurt 
dışında üniversitemizin anlaşmalı olduğu birçok iyi üniversite-
de Erasmus olanağı sağlanmıştır. Öğrencilerimiz staj yapmaları 
yönünde teşvik edilmiş ve bu konuda öğretim elemanlarımız ve 
idari personelimiz tarafından gerekli destek sağlanmıştır. Ayrı-
ca, öğrencilerimize İşletme Anabilim Dalı bünyesinde yer alan 
iki yüksek lisans ve üç doktora programıyla zengin bir lisan-
süstü eğitim imkânı sunulmuştur. Öğrencilerimizin lisans eği-
timlerini tamamladıktan sonra çalışmak istedikleri alana uygun 
bir lisansüstü programda eğitimlerine devam etmeleri teşvik 
edilmiştir. Lisansüstü eğitimlerine yurt dışında devam etmek 
isteyen öğrencilerimize okulumuzun anlaşmalı olduğu üniver-
siteler konusunda tam bilgi ve destek sağlanmıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz, hem içinde faaliyet gösterdiğimiz Ankara iline hem 
de ülkemize olan sorumluluğunun bilinciyle toplumun istek ve 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmasını amaç edinmiştir. Bu 
açıdan, üniversitemiz stratejisine uygun olarak toplumsal des-
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tek sağlanması amacıyla, kısmi burslu ya da tam burslu öğrenci 
sayısının artırılması desteklenmiştir. Diğer taraftan, bölümümüz 
hem özel sektör hem kamu sektöründe öğrencilerimize sağ-
lanan staj ve iş imkânlarını artırmak adına girişimlerde bulun-
muştur. Daha nitelikli öğrenciler yetiştirebilmek adına, sadece 
bilimsel yöntem ve becerileri öğrenmekle kalmayıp, aynı za-
manda düşünen, araştıran, girişken ve sosyal nitelikleri gelişmiş 
öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Günümüzün işletmeleri-
nin teknolojik ve dinamik yapısına uygun olarak çalışabilecek, 
bilgiyi doğru yerde ve doğru biçimde kullanma yeteneği olan, 
farklı koşullara adapte olabilen, sürekli kendini geliştirmeye 
açık işletme mezunları vermek hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, 
bilimsel faaliyetlerin paylaşılması adına topluma açık bilimsel 
faaliyetler yapılması ve katılımın en yüksek düzeyde tutulma-
sı sağlanmıştır. Hem akademik dünyadan hem iş dünyasından 
katılımın yüksek olduğu bilimsel aktiviteler düzenlenmiştir. 
Öğrencilerimiz üniversite içi veya dışı bilimsel aktivitelere ka-
tılması yönünde teşvik edilmiştir. Ülkemizde önemi her geçen 
yıl artan sanayi projelerinin bölümümüz tarafından desteklen-
mesine büyük özen gösterilmiş, öğrencilerimiz bu projelerde 
yer alarak katkıda bulunmaları ve tecrübe edinmeleri yönünde 
teşvik edilmiştir. Öğretim elemanlarımızın bu konuda üniver-
sitemiz içinde yer alan teknoloji merkezinden ya da üniversite 
dışından akademik destek almaları desteklenmiştir. Lisans eği-
timlerini tamamladıktan sonra mezun öğrencilerimizle iletişim 
korunmuş, akademik faaliyetleri ya da çalışma hayatlarındaki 
durumları takip edilmiş ve ihtiyaçları olduğu takdirde kendile-
rine gerekli destek sağlanmıştır. Bölümümüz ülkemize önemli 
sayıda insan kaynağı sağladığından, bu sorumluluğun bilinciy-
le, dünyadaki gelişmelerin farkında olan, açık fikirli, düşünsel 
yetenekleri gelişmiş, kendine güvenen, bilgi ve beceri sahibi 
öğrenciler yetiştirerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak 
ve toplumumuza değer katmak birinci amacımız olmuştur.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler

Bölümümüz, üniversitemizin genel stratejik yapısına uygun bir 
biçimde akademik, yönetsel ve genel hizmet personelinin nite-
liğini yüksek tutmayı, disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştır-
mayı, yaratıcılığı ve yenilikçi çalışmaları özendirmeyi, destekle-
yecek altyapıyı en üst düzeye çıkarmayı, ana dilimizde bilimsel 
yayın yapmayı ve Türkçenin bilim dili olarak zenginleşmesi için 
katkıda bulunmayı, uluslararası indekslere girebilecek makale-
ler yayınlamayı temel strateji olarak belirlemiştir. Bölümün bi-
limsel faaliyetler bağlamında bir diğer avantajı; kendi çalışma 
alanlarında nitelikli, öğretmenin yanı sıra araştırma ve bilimsel 
üretime son derece önem veren, bilimsel yenilikleri izleyen, 
bunları öğrencilere aktaran genç bir kadronun varlığıdır. Bö-
lüm öğretim üyeleri, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıy-
la, yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sa-
hip bilim insanları arasından seçilmektedir. Derslerin yanı sıra 
fakülte içi ve dışına açık seminerler, çalıştaylar düzenleyerek 
bilimsel iletişim ve etkileşime katkı sağlamıştır. Akademik per-
sonelimiz yeni, güncel ve disiplinler arası alanlarda çalışmalar 
yapmış ve bilimsel ortama çalışmalarıyla katkıda bulunmayı 
hedeflemiştir. Bilimsel üretimi belirli bir düzeyde tutabilmek 
adına öğretim elemanları arası iletişimi üst düzeyde tutmuş, 
okulumuz kütüphanesinin kaynak gelişimine de katkıda bu-
lunmuştur. Bilimsel üretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde 
izleyebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla üniversitemizde 
geliştirilen ABTA’yı (Akademik Bilgi Toplama Aracı) etkin bir 
şekilde kullanmış ve güncellemiştir. Öğretim elemanları bilim-
sel üretimlerini dünya standartlarına çıkarmak amacıyla ulusal 
ve uluslararası konferansların takipçisi ve katılımcısı olmuştur.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek için öğrenci 
merkezli yöntemlerin, ders içeriklerinin ve programların öne-
minin bilincinde olarak belli stratejiler geliştirmiş ve uygula-
mıştır. Bu doğrultuda, yaparak ve yaşayarak öğrenme olanak-
larını öğrencilerimize sağlamayı amaçlamıştır. Dersler, birden 
fazla şubede ve 35 kişiyi aşmayan sınıflarda yürütülür. Bölüm, 

niteliği gereği; okuma, okunanlar üzerine düşünme, onları ana-
liz etme ve tartışma üzerine kuruludur. Bunların gerçekleşmesi 
ancak kalabalık olmayan sınıflarda mümkündür. Bu verimli ko-
şullar altında, öğrencinin derse katılımını sağlayacak öğrenci 
merkezli öğretim programları hazırlamayı; bu çizgide müfre-
data derinlik ve genişlik kazandırarak, öğrencilerin yenilikçi ve 
yaratıcı özelliklerini ön plana çıkarmalarına olanak vermeyi; 
öğrenciye sadece bilgiyi değil, bilgiye ulaşma yöntemlerini 
de öğretmeyi; öğrencinin gerek özel sektör gerek kamu sek-
töründe iş yaşantısında ihtiyaç duyacağı donanım öğrenciye 
vermeyi; düşünce çeşitliliğine açık olmayı ve öğrenci-öğretim 
elemanı iletişimi ve etkileşimini sürekli canlı tutmayı hedefle-
miştir. Bütün bu hedefleri gerçekleştirebilmek için derslerimiz, 
internet başta olmak üzere güncel teknolojik öğelerle iç içe 
kurgulanmış, ders içerikleri güncel gelişmeleri ve akademik 
çalışmaları takip eden kaynaklarla beslenmiş, hem Türkçe hem 
de İngilizce kaynak kullanımları ile öğrenci hem kendi dilinde, 
hem de uluslararası bilim dilinde eğitilmiş, öğrenciler iş yaşan-
tısına hazırlanabilmeleri için staj olanakları bulmaları yönünde 
teşvik edilmiş, iş yaşantısına uygun bilgi ve becerinin kazan-
dırılmasına yönelik dersler ile müfredat genişletilmiş ve öğ-
renciye seçmeli ders olanaklarıyla beceri ve ilgi alanlarına yö-
nelik seçimler yapma olanağı sunulmuş, öğrenciye sunulacak 
katkının sürekliliği de gözetilerek yüksek lisans programları 
açılmıştır. Bunun yanında Siyaset Bilimi doktora programımız 
da hizmet vermeye başlamıştır. Erasmus Değişim Programı’y-
la yurt dışına öğrenci göndererek bölümümüzün uluslararası 
saygınlığı, kalitesi ve anlaşmalı üniversite sayısı artırılmış, öğ-
rencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bölüm topluluğu ve 
bu toplulukça dergi çalışmaları desteklenmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz, 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 te-

mel hedef olarak belirlemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirir-
ken, diğer eğitim kurumlarıyla, ekonomi ve teknoloji içinde yer 
alan kesimlerle, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmak 
hedeflenmiştir. Bunun ışığında Bölüm mezunlarının çalışma 
alanları oldukça geniş bir yelpazeyi içerir. Kamu ve özel sek-
törden uluslararası örgütlere, medya kuruluşlarından düşünce 
ve araştırma kuruluşlarına, danışmanlık şirketlerine, sivil top-
lum kuruluşlarından bankalara kadar çok değişik sektör ve iş 
kollarında iş bulabilmektedirler. İster kamu sektörü, ister özel 
sektör olsun, günümüz iş piyasası; yereli ve küreseli aynı anda 
düşünebilen, olaylara birden çok pencereden bakabilen, hızlı 
düşünen, çözüm odaklı çalışabilen ve genel sosyal bilim for-
masyonuna sahip insanlara gereksinim duyuyor. Bu bölüm, 
hem iş dünyasının hem akademinin gereksinim duyduğu özel-
liklere sahip insan yetiştiren bir bölümdür. Daha detaylı ola-
rak bölümümüz özel ve kamu sektörlerinde sağladığı staj ve 
istihdam olanaklarını geliştirmeyi, toplumun kalitesini gelişti-
rebilmek için yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için 
öğrencisine bilgiye ulaşma yöntemlerini öğretmeyi ve sorumlu 
bireyler mezun etmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, Bölümümüz, 
toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin artırılması çer-
çevesinde gerekli katkının ve toplumsal hizmetin sağlaması 
için herkese 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 
yapmıştır. Çağın gereksinimi olan sosyal medya olanaklarıyla 
toplum ile iletişimini kuvvetlendirmeyi amaçlamıştır. Mezunlar 
ile ilişkilerini kuvvetlendirmiş, onlara akademik ve iş yaşantı-
sında destek verilmiş, öğrencilerimizin akademik faaliyetleri ve 
istihdam durumları yakından takip edilmiştir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü, vermiş olduğu Teknoloji 

Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Bilişim Hukuku gibi zorunlu derslerin 
yanı sıra AR-GE Yönetimi seçimlik dersleri ile multidisipliner 
bir yapıyı benimsemiş ve işletme yönetimi dersleri ile bilimsel 
bilgi üretmeyi desteklemiştir. Ayrıca, sanayi-üniversite işbir-
liğine oldukça önem veren bölüm, öğrencileri girişimcilik ve 
yenilik yönetimi konusunda KOSGEB belgesiyle sertifikalan-
dırmakta ve bu işbirliğine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin di-
ğer bölümlerden de ders alınması sağlanmış ve birçok alanda 
bilgi sahibi olmaları da ayrıca desteklenmiştir. Teknoloji Yö-
netimi dersleri ile birlikte bilgisayar ve programlama dersleri 
ile birlikte öğrencilerin yetkinlikleri arttırılmıştır. Programlama 
derslerinde çeşitli yazılımlar öğrencilere öğretilmiş ve tekno-
loji yönetiminin süreçleri ile birleştirilmeye çalışılmıştır. Bütün 
bunların yanı sıra, öğretim elemanlarının hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde yayınlamış olduğu makaleler, katılmış ol-
dukları kongre, konferans ve sempozyumlardaki sunumları bi-
limsel/sanat üretime ilişkin faaliyetler olarak örnek verilebilir. 
Bölüm Erasmus, Erasmus+ gibi değişim programlarında idari 
görevler de üstlenerek hem öğrenci hem de öğretim elemanı 
değişimleri konusunda ciddi adımlar atmıştır. En son, Finlandi-
ya’da Turku Üniversitesi ile anlaşma Teknoloji ve Bilgi Yöneti-
mi Bölümü’nün yoğun çabaları sayesinde yapılmıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölüm, kendi müfredatını sürekli olarak gözden geçirmekte, 
zorunlu derslerin içeriğini yeniden gözden geçirerek ve seçim-
lik derslerinin sayısını arttırarak öğrencilerin hem yenilikçi, hem 
de yaratıcı özelliklerini daha ön plana çıkarmaya hedeflemiştir. 
Seçimlik dersler her dönem öğrencilere belirli bir yol izleyerek 
verilmiş, teknoloji yönetimi ve bilgisayar derslerinde eşit ağır-
lıklandırma ile öğrenciler derslerini almışlardır. Seçimlik dersler-
de sektörden uzmanların dersler katılmaları veya dersi bizzat 
kendileri vermeler istenmiştir. Örnek olarak bölümün önemli 
seçimlik derslerinden biri olan AR-GE Yönetimine CMMI belge-
lendirme uzmanı olan Dr. Öcal Fidanboy gelmiştir. Diğer yan-
dan, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi dersinde derse katılan her 

öğrenciye KOSGEB Girişimcilik Sertifikası verilmiştir. Seçimlik 
derslerde izlenen bir başka yöntem ise derslerin bölüm öğren-
cileri ile birlikte tüm üniversiteye de açılmasıdır. Böylelikle di-
ğer fakültelerde okuyan öğrencilerin dersleri alarak vizyonlarını 
geliştirmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin mezun olduklarında 
çalışabilecekleri yerlerden biri olan Hacettepe Teknokent’e bir 
gezi düzenlenmiştir. Böylece öğrencilerin mezun olduklarında 
ne tür işler yapabileceğini görmeleri sağlanarak öğrenmeye 
teşvik amaçlanmıştır. Ayrıca Kamuda Teknoloji Yönetimi ve 
Siber Güvenlikte Farkındalık panelleri ile öğrencilere sektörde 
çalışanların bilgileri iletilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü, Başkent Üniversitesi 
Stratejik Planı’na bağlı kalarak sürekli olarak toplum gerek-
sinimlerini karşılamaya yönelik girişimcilik desteği sağlama-
ya yoğun çaba göstermektedir. Daha önceden de belirtildiği 
gibi Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi dersinde öğrenciler, ser-
tifikalandırılma ve ilerleyen yıllarda kendi işlerini kurmak için 
destek almaları gerektiğinde almış oldukları sertifika ile KOS-
GEB’e başvurma hakkı elde etmişlerdir. Bölüm öğrencileri 
Başkent Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Ofisi (BİTTO) ve 
Ekin Kuluçka Merkezi ile yakın temastadırlar. Öğrenciler yıl 
içerisinde en az iki defa bu yerleri ziyaret ederek derslerde 
elde ettikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme fırsatı 
yakalayabilmektedirler. Yıl içerisinde bölüm tanıtım faaliyet-
leri yoğun bir şekilde yürütülmüştür. Çeşitli radyo ve tele-
vizyon programlarında bölüm yoğun bir şekilde tanıtılarak 
toplumun hangi gereksinimlerine yanıt vermeye çalıştığı ve 
üniversite sanayi iş birliği gereksinimlerinin nasıl karşılanma-
ya çalışıldığı anlatılmıştır. Ayrıca üniversite tercihleri boyunca 
bölümde görev alan öğretim elemanları, üniversite adayları-
na bölüm hakkında bilgiler (hangi puan türünden girileceği, 
başarı sıralamaları, bölüm dersleri, mezun olduklarında çalı-
şabilecekleri muhtemel yerler vb.) vermiş ve tercihlerde yar-
dımcı olmuşlardır.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gösterge İktisadi ve
İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat 
Bölümü

İşletme 
Bölümü

Siyaset Bilimi ve  
Uluslararası

 İlişkiler Bölümü

Teknoloji ve 
Bilgi Yönetimi 

Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0.95 2 0.44 1.14 1

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0.95 2 0.44 1.14 1

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 12 7 5 0 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 79.15 85.33 67.56 85.43 121

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 79.15 85.33 67.56 85.43 121

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 5.05 1.17 6.58 5.85 1.65

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 50 50 33.33 50 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 50 50 33.33 50 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.13 0.39 0.16 0 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.82 1.56 0.66 0.5 1.65

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 35.05 34.21 42.65 27.72 71.43

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 12.19 12.11 12.5 13.21 5.79

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.43 2.42 2.35 2.41 2.52

Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci oranı 0.06 0 0.16 0 0

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.13 0 0.16 0.17 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 4.95 4.65 4.47 5.34 7.12

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 16.09 32.89 14.37 13.09 10.67

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 25.7 28.07 25 24.07 25.49

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 0.44 0 1.06 0 0

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.11 0.2 0.08 0.09 0.21

Programa kabul edilenler için LYS puanları 280.87 296.69 269.59 295.23 261.97

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 7 0 1 3 3
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizin bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik sürekli iyileştirme programları mevcuttur. 2017-2018 
faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımı-
zın bilimsel etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri 
ve araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında program-
lar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nice-
lik yönünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Fakültemizde 
görev yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını ger-
çekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde 
bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebil-

meleri amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları 
desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanlarımız, ulusal 
ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellerde sunumlar 
yapmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempoz-
yum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda katılımcı ya da otu-
rum başkanı olarak yer almışlardır. Aynı şekilde öğretim üye-
lerimiz makalelere, ulusal ve uluslararası bildirilere ve kitap 
bölümlerine imza atmıştır. Öğretim üyelerimizin makaleleri 
uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Bunların yanı 
sıra, İletişim Fakültesi içindeki bilgi paylaşımını arttırmak adı-
na geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen kolokyumlara devam 

edilmiş ve yıl boyunca öğretim elemanlarımız ‘III. Geleneksel 
İletişim Fakültesi Kolokyumu’ kapsamında sunumlar gerçek-
leştirmişlerdir. 2017-2018 akademik yılı içerisinde öğretim 
elemanlarımız yaptıkları bilimsel üretime ilişkin faaliyetler 
nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Bir öğretim üye-
miz yazdığı makale ile ‘Strategic Researches Academy’ tara-
fından ‘Best Researcher Award of 2017’ ödülünü kazanmaya 
hak kazanmıştır. Fakültemiz öğretim üyeleri aynı zamanda 
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Başkent Üniver-
sitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Yaratıcı 
Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 

gibi farklı koordinatörlüklerde aktif olarak görev almışlardır. 
YAKEM kapsamında öğretim elemanlarımız yaratıcı endüst-
riler alanındaki önemli kaynaklardan olan ‘Key Concepts in 
Creative Industries’ adlı eseri ‘Yaratıcı Endüstrilerde Temel 
Kavramlar’ adıyla Türkçeye çevirerek Başkent Üniversitesi 
tarafından yayınlanmasını sağlamışlardır. Fakültemiz öğre-
tim elemanları aynı zamanda sanatsal faaliyetler de gerçek-
leştirmektedirler. Öğretim elemanlarımızın güzel sanatlar ve 
plastik sanatlar alanlarındaki eserleri 2017-2018 akademik yılı 
sonunda gerçekleştirilmiş olan ‘İletişim Fakültesi Karma Ser-
gisi’nde sergilenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2017-2018 akademik yılında profesör, doçent ve öğretim gö-
revlisi kadrolarımızda artış gerçekleşmiştir, fakültemize yeni 
araştırma görevlisi alımları yapılmıştır. Bunun yanı sıra İngiliz-
ce ve Türkçe olmak üzere yeni seçimlik dersler açılmıştır. Fa-
kültemizde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik ders dışı 
faaliyetlere de büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda fakülte-
miz öğrencilerinin iletişim sektörünün ileri gelenleri ile iletişime 
geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün duayenlerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 'Medya Buluşma-
ları' kapsamında çeşitli paneller düzenlenmiş, öğrencilerle söy-

leşi yapmak üzere medya sektörünün önemli isimleri Başkent 
Üniversitesi'nde ağırlanmıştır. Ayrıca Başkent Üniversitesi ve 
Malaga Üniversitesi işbirliğinde, UNESCO ve Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Akdeniz'in İki Ucundan Mersine 
Bakmak' temalı Foto-Safari Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje 
kapsamında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası iletişim fa-
kültesi öğrencileriyle etkileşim içerisinde olmaları ve anılarında 
iz bırakacak bir bilimsel ve sanatsal projede yer almaları sağ-
lanmıştır. 2017-2018 akademik faaliyet döneminde İletişim Fa-
kültesi film festivallerine ev sahipliği yapmıştır. Dünyaca ünlü 
yönetmenlerin katılımları eşliğinde 'Uluslararası Rofife Kısa Film 

II. AKADEMİK FAALİYETLER / FAKÜLTELER108 109BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



İletişim Fakültesi

Festivali' İletişim Fakültesi katkılarıyla Üniversitemizde gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin RTS333 Kısa Film Yapımı 
dersi kapsamında çektiği kısa filmler dönem sonunda gösteri-
me sunulmuştur. Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi tarafından 
hazırlanan 'İletişim Tasarımı Çalıştayı' kapsamında çeşitli çalış-
taylar ve atölyeler gerçekleştirilmiş, öğrencilerimizin derslerin 
yanı sıra iletişim alanında bilimsel ve entelektüel bilgi birikimle-
rinin artması sağlanmaya çalışılmıştır. 2017-2018 akademik yılı 
dönem sonunda gerçekleştirilmiş olan 'İletişim Fakültesi Karma 
Sergisi'nde hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencileri-
mizin çalışmaları yer almıştır. Fakültemiz, öğrencilerinin yürüt-
mekte olduğu topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte 
ve bu etkinlikleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 
kurulmuş olan RESET (Radyo, Televizyon ve Sinema Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 2017-2018 faaliyet döneminde 
toplamda 12 film gösterimi ve film çözümlemesi gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca yine bu kapsamda 2015 yılında kurulmuş olan 
BÜHİT (Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) halkla ilişkiler alanında sektörün duayenle-
rini ağırlayarak öğrencilerin sektörün önemli isimleriyle iletişim-
lerini ve organizasyon yönetebilme yetkinliklerini güçlendirmeyi 
amaçlayan paneller gerçekleştirmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Fakültemiz toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu faaliyet döneminde 
BÜKİK ve Fakültemiz işbirliğiyle öğretim elemanlarımız toplum-
sal cinsiyet eşitliği adına farkındalık yaratan etkinlikler, paneller 
düzenlemeye devam etmişlerdir. Bunlar arasında, 'Hikâyeleri-
mizi Yazmak' paneli, 'Medya Buluşmaları: Kadın ve Sanat Pane-
li', 'Spor ve Kadın Paneli', 'Ezgisi Olan Hikayeler, Hikayesi Olan 
Kadınlar' müzikal belgesel gösterisi, 'Psikolojiye Yön Veren Ka-
dınlar Sergisi' ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde 
kadınların katılımıyla ‘Zumba Master Class' başlıklı kolektif dans 
ve spor aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 
toplumumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan toplumsal cin-

siyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Tüm 
bunların yanı sıra Başkent Üniversitesi'nin öne çıkan değerlerin-
den bir diğeri olan 'Engelsiz Yaşam'a dikkat çekmek, toplum-
sal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nü de içine alacak şekilde ‘Başkent'te Engelsiz 
Yaşam Günleri' temalı etkinlikler düzenlemiştir. BÜKİK tarafın-
dan gerçekleştirilen etkinliklerin yapım ve organizasyonunda 
öğretim elemanlarımız aktif rol oynamışlardır. Bu kapsamda 
'Eğitim ve İstihdam Perspektifinden Toplumsal Hayat ve Engel-
liler Paneli', 'Engelliler İçin Erişilebilirliğin ve Eğitimin Önemi Se-
mineri' ve 'Engelsiz İletişim Çalıştayı' gerçekleştirilmiştir. Bun-
lara ek olarak, `Engelsiz Şampiyonluk' başlıklı panel de Avrupa 
Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı öğrencilerimizle 
buluşmuştur. '8. Geleneksel Sosyal Sorumluluk Projesi Kampan-
yası', HİT430 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi bünyesin-
de öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
öğrencilerimizin kampüsümüzde gerçekleştirdikleri kermesin 
geliri ile Yakacı İsmet Kurtuluş İlköğretim Okulu'na ana sınıfı 
yapılmıştır. Ayrıca, fakültemiz öğretim elemanlarımız sigara ba-
ğımlılığına karşı farkındalık yaratmak amacını taşıyan Başkent 
Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma Poli-
kinliği işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan 'Bağım-sız Kampüs Fikir 
Kampı' farkındalık çalışmasına katkı sağlamışlardır. Tüm bunlara 
ek olarak, fakültemizin kimi öğretim üyeleri Kanal B'de yayınla-
nan üniversite öğrenci adaylarının tercih dönemlerine rehberlik 
etmek için hazırlanan ‘Doğru Seçim’ programının ve üniversite 
mezunlarının lisansüstü çalışmaları ile ilgili bilgilenmesini amaç-
layan ‘Başkentte Kariyer’ programının yapım, organizasyon, ko-
ordinasyon ve sunuş sürecinde rol oynayarak toplumun doğru 
bilgiye ulaşıp rehberlik alması için destek vermişlerdir. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 faaliyet döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü bünyesinde olan öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere 
katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma imkânları-

nın geliştirilmesi konularında programlar yürütülmüş, bilimsel 
etkinlere katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine 
önem verilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde görev 
yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını gerçekleştire-
bilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde bulunmaları 
ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebilmeleri amacıyla 
ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları desteklenmiştir. Bu 
kapsamda öğretim elemanlarımız, ulusal ve uluslararası kong-
re, sempozyum ve panellerde sunumlar yapmış, çok sayıda 
ulusal ve uluslararası akademik yayına imza atmış, ulusal veya 
uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplan-
tılarda katılımcı ya da oturum başkanı olarak yer almıştır. Aynı 
şekilde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim elemanları 
çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiri ve kitap bö-
lümüne imza atmıştır. İki öğretim üyemizin yazdığı makaleler 
hem uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış hem de maka-
lelerine atıflar yapılmıştır. Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi 
içindeki bilgi paylaşımını artırmak adına hazırlanan kolokyum 
programına bölümümüz öğretim üyelerinden de tam katılım 
sağlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim ele-
manlarımız tarafından koordine edilen Başkent Üniversitesi 
bünyesinde etkinlik gösteren YAKEM (Yaratıcı Kültür Endüst-
rileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) bilimsel üretime olduk-
ça fazla katkı sağlamıştır. Bölümümüz öğretim elemanları ve 
YAKEM işbirliğinde gerçekleşen etkinlikler arasında İngiltere ve 
Slovenya'dan da akademisyenlerin katılım gösterdiği 'Uluslara-
rası Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri' yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerimiz, 
3. Ankara Marka Festivali’nde sunuşlar gerçekleştirmişlerdir. 
Bölümümüz ve YAKEM işbirliği ile 'Yaratıcı Endüstrilere Giriş' 
başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretim üyelerimizin 
editörlüğünü yaptığı YAKEM işbirliği ile yaratıcı endüstriler ala-
nındaki önemli kaynaklardan olan, John Hartley, Jason Potts, 
Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks 
tarafından yazılan, ‘Key Concepts in Creative Industries’ kitabı 
'Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar' adıyla Türkçeye çevri-
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lerek Başkent Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 Akademik döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü olarak öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik bilgi-
lerin yanı sıra pratik alanlarda da kendilerini geliştirecek faali-
yetler gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Başkent Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki Öğrenci Topluluğu'nun (BÜ-
HİT) etkinlikleri de yer almaktadır. BÜHİT bünyesinde öğren-
ciler, bölümümüzden öğretim elemanların yönetimi eşliğinde 
her türlü organizasyon, koordinasyon ve tasarımının kendileri 
tarafından yapıldığı etkinlikler düzenlemişlerdir. Bu etkinlikler 
aracılığıyla öğrencilerimizin halkla İlişkiler, tanıtım ve reklam-
cılık sektörünün ileri gelenleri ile iletişime geçip onların de-
neyimlerinden yararlanmaları ve etkinlik yönetimi konusunda 
tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Bu faaliyetler arasında, 'İş'te 
PR', 'İş'te PR, İş'te Reklamcılar', 'Yüksek Lisansa Adım Adım' 
gibi paneller yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin sektörle 
ilgili ders dışı bilgileri edinmeleri amacıyla Medya Buluşmala-
rı kapsamında 'Dijital Yayıncılık ve Reklam Ekosistemi' paneli 
gerçekleştirilen bir diğer faaliyet olmuştur. Bunlara ek olarak 
bölümümüz akademisyenlerinin ve YAKEM'in önderliğinde, 
Amerika'dan San Diego State University, İngiltere'den Aber-
tay University, Meksika'dan Universitat Jaume ortaklığında 
gerçekleştirilen 'Global Board Game' çalıştayı kapsamında 
Amerika, İngiltere, Meksika ve Türkiye'den Başkent Üniversi-
tesi'nden oluşturulan öğrenci çalışma grupları yeni birer masa 
oyunu geliştirmiş, tasarlamış ve satış planlamasını gerçekleş-
tirmişlerdir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz, toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu amaçla 
gerçekleştirilen faaliyetler arasında sosyal sorumluluk kam-
panyaları, bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı paneller bulun-
maktadır. Bölümümüz öğrencileri HİT430 Sosyal Sorumluluk 

Kampanyaları dersi kapsamında bu yıl sekizincisi gerçekleşti-
rilen bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmişlerdir. 'Ço-
cukların Hayallerini Sen de Renklendir' temalı 8. Geleneksel 
Sosyal Sorumluluk Projesi Kampanyası kapsamında öğren-
cilerimiz 14-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Başkent Üniver-
sitesi Bağlıca Kampüsü Çardak Alanı’nda kermes gerçekleş-
tirmişlerdir. Kermeste satılan çeşitli yiyecek ve içeceklerden 
elde edilen gelir ile Yenimahalle Yakacık İsmet Kurtuluş İl-
köğretim Okulu’na ana sınıfı yapılması için gerekli malzeme-
ler temin edilmiş ve miniklerin 'renkli' ana sınıfı hayali gerçek 
olmuştur. Bunların yanı sıra, öğretim elemanlarımız Başkent 
Üniversitesi BÜKİK işbirliğinde gerçekleştirilmiş olan 'Kadın-
lar Haftası' ve 'Engel'siz Yaşam Günleri'nin etkinlik yöneti-
mine aktif katılım sağlamışlardır. Ayrıca Başkent Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki Öğrenci Topluluğu (BÜHİT) 
bünyesinde gerçekleştirilen 'Yüksek Lisansa Adım Adım' pa-
nelinde yükseköğrenimlerine devam etmek isteyen lisans öğ-
rencilerine deneyim aktarımı ve bilgilendirmeler. 

İletişim Tasarımı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
İletişim Tasarımı Bölümü'nün bilimsel ve sanatsal üretim kapa-
sitesinin geliştirilmesine yönelik sürekli iyileştirme programları 
mevcuttur. 2017-2018 faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğ-
retim elemanlarımızın bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımla-
rı, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma imkânlarının gelişti-
rilmesi konularında programlar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere 
katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine önem veril-
miştir. Bölümümüzde görev yapan bilim insanlarının, akademik 
çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir 
alışverişinde bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları 
takip edebilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara 
katılımları desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanları-
mız, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellerde 
sunumlar yapmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik 
yayına imza atmış, ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, 

çalıştay gibi bilimsel toplantılarda katılımcı ya da oturum başka-
nı olarak yer almıştır. Aynı şekilde öğretim üyelerimiz çok sayı-
da makale, ulusal ve uluslararası bildiriye imza atmıştır. İletişim 
Tasarımı Bölümü'nün sanat ve yaratıcılıkla bütünleşmiş doğası 
gereği, akademisyenlerimiz aynı zamanda sanatsal üretimler de 
gerçekleştirmişlerdir. 2017-2018 akademik yılı sonunda gerçek-
leştirilen İletişim Fakültesi Karma Sergisi'nde bölümümüz öğre-
tim elemanlarımızın güzel sanatlar ve plastik sanatlar alanların-
daki eserleri sergilenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında İletişim Tasarımı Bölümü, kadrosunu 
genişleterek alanlarında gelecek vadeden üç araştırma görevlisi 
alımı yapmıştır. Bölümümüz öğrenmeyi mükemmelleştirmeye 
yönelik ders dışı faaliyetlere büyük önem vermektedir. Bu bağ-
lamda öğrencilerimizin iletişim sektörünün duayenleri ile iletişi-
me geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün öncülerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla bölümümüz öğretim elemanları tarafından 
düzenlenen 'İletişim Tasarımı Çalıştayı' kapsamında 2017-2018 
akademik faaliyet dönemi boyunca bir dizi çalıştay gerçekleş-
tirmiştir. Bu çalıştayların başlıkları sırasıyla şöyledir: ‘Bir CV Ya-
ratmak: Yaratıcı CV’, ‘Linol Baskı Tekniğiyle Ex Libris Tasarımı’, 
‘Geçmişi Renklendir', ‘Gestalt ve Algı: Şekil ve Zemin', ‘Türkiye'de 
Siyaset Algısı ve Yapılış Biçimi', ‘Web Tasarımında UI ve UX Kav-
ramları ve Başkent Üniversitesi Kurumsal Web Sitesi Örnekle-
mesi', ‘Cyanotype Baskı Tekniğiyle Fotogram Tasarımında Şekil 
ve Zemin' ve ‘Kamusal Alanın 3S'si: Sokak, Sanat ve Stencil’. Bu 
çalışmalara ek olarak 2017-2018 akademik yılı sonunda İletişim 
Tasarımı Bölümü öğrencilerinin dönem sonu ve mezuniyet pro-
jelerinin de yer aldığı 'İletişim Fakültesi Karma Sergisi' gerçek-
leştirilmiştir. Bu serginin düzenlenme, organizasyon ve yönetim 
aşamasında bölüm öğrencilerimiz etkin katılım göstererek sergi 
hazırlama süreci ile ilgili deneyim kazanmışlardır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İletişim Tasarımı Bölümü, toplumun gereksinimlerine yönelik 
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faaliyetlere Üniversitemiz adına destek vermeye her dönem 
olduğu gibi bu akademik dönemde de devam etmiştir. İletişim 
Tasarımı Bölümü, Başkent Üniversitesi bünyesinde gerçekleş-
tirilen çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarına, farkındalık 
ve bilinç yaratma projelerine destek vermiştir. Bu kapsamda 
İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Başkent Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk amaçlı etkinlik-
lerin her türlü tasarım süreçlerinde aktif destek vermişlerdir. 
Bu etkinlikler arasında 8. Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü 
de içeren toplumsal cinsiyet eşitliği amaçlı 'Kadınlar Haftası' 
kapsamında gerçekleştirilen bir dizi faaliyetin afiş, bildiri ta-
sarım süreçleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü'nü de içeren `Engelsiz Yaşam' temalı bir 
dizi etkinliğin afiş tasarım sürecinde de bölümümüz öğretim 
üyelerimiz aktif destek vermiştir. Ayrıca İletişim Tasarım Bölü-
mü'nden kimi öğretim elemanlarımız Başkent Üniversitesi Ekin 
Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniği iş birliği ile 
gerçekleşmiş olan kampüs içerisinde sigara tüketimini azalt-
mayı amaçlayan projelerin gerçekleştirildiği ‘Bağım-sız Kam-
püs Fikir Kampı’nda kolaylaştırıcı görevi üstlenmişlerdir. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün bilimsel ve sa-
natsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürekli 
iyileştirme programları mevcuttur. 2017-2018 faaliyet döne-
minde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın bilimsel ve 
sanatsal etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve 
araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında programlar 
yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik 
yönünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Bölümümüzde 
görev yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını ger-
çekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde 
bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebil-
meleri amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları 
desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanlarımız, ulusal 

ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellerde sunumlar 
yapmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik yayına 
imza atmış, ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, 
çalıştay gibi bilimsel toplantılarda katılımcı ya da oturum 
başkanı olarak yer almıştır. Aynı şekilde öğretim üyeleri-
miz çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiriye imza 
atmıştır. Bazı öğretim elemanlarımızın yazdıkları makaleler 
uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Bir öğretim 
üyemiz ‘Strategic Research Academy’ (Stratejik Araştırmalar 
Akademisi) tarafından 'Best Researcher Award of 2017' ödü-
lüne (2017'nin En İyi Araştırmacı Ödülü) layık görülmüştür. 
Bunların yanı sıra, öğretim elemanlarımız İletişim Fakültesi 
içindeki akademik bilgi paylaşımını artırmak adına hazırlanan 
geleneksel hale gelmiş olan 'İletişim Fakültesi Kolokyumu’na 
etkin katılım göstermişlerdir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik ders 
dışı faaliyetlere büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda öğ-
rencilerimizin iletişim sektörünün ileri gelenleri ile iletişime 
geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün duayenlerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 'Medya Buluş-
maları' kapsamında çeşitli paneller düzenlenmiş, öğrencilerle 
söyleşi yapmak üzere medya sektörünün önemli isimleri Baş-
kent Üniversitesi'nde ağırlanmıştır. Ayrıca Başkent Üniver-
sitesi ve Malaga Üniversitesi işbirliğinde, UNESCO ve Mersin 
Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Akdeniz'in İki Ucundan 
Mersine Bakmak' temalı Foto-Safari Projesi gerçekleştirilmiş-
tir. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası 
iletişim fakültesi öğrencileriyle etkileşim içerisinde olmaları ve 
anılarında iz bırakacak bir bilimsel ve sanatsal projede yer al-
maları sağlanmıştır. 2017-2018 akademik faaliyet döneminde 
bölümümüz öğretim elemanlarının etkin katılımları aracılığıy-
la film gösterimleri yapılmıştır. Dünyaca ünlü yönetmenlerin 
katılımları eşliğinde 'Uluslararsı Rofife Kısa Film Festivali' Üni-
versitemizde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin Film 

Yapımı dersi kapsamında çektiği kısa filmler dönem sonunda 
gösterime sunulmuştur. 2017-2018 Akademik Yılı Dönem So-
nunda gerçekleştirilmiş olan 'İletişim Fakültesi Karma Sergi-
si'nde hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin 
çalışmaları yer almıştır. Bölümümüz öğrencilerinin yürütmekte 
olduğu topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve 
bu etkinlikleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 
kurulmuş olan RESET (Radyo, Televizyon ve Sinema Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 2017-2018 faaliyet döneminde 
toplamda 12 film gösterimi ve film çözümlemesi gerçekleşti-
rilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü topluma katkı sağlaya-
cak sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyalarına büyük 
önem vermektedir. Bu kapsamda bölümümüz öğretim ele-
manları ve Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordina-
törlüğü (BÜKİK) işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı 
sağlamak amacıyla 'Başkent'te Kadınlar Haftası'nın ve 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Başkent'te 
Engelsiz Yaşam Günleri' etkinliklerinin düzenlenmesinde gö-
rev almışlardır. Bu etkinlikler arasında 'Spor ve Kadın', 'Sanat 
ve Kadın', 'Hikâyelerimizi Yazmak' gibi paneller ve 'Engelsiz 
İletişim Çalıştayı', 'Engelliler İçin Erişilebilirliğin ve Eğitimin 
Önemi', 'Engelsiz Şampiyonluk', 'Engelsiz Sesler', 'Empati Bu-
luşmaları', ve 'Eğitim ve İstihdam Perspektifinden Toplumsal 
Hayat ve Engelliler' gibi etkinlikler yer almaktadır. Bunların 
yanı sıra, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üye-
leri Kanal B'de yayınlanan üniversite öğrenci adaylarının ter-
cih dönemlerine rehberlik etmek için hazırlanan ‘Doğru Seçim’ 
programının ve üniversite mezunlarının lisansüstü çalışmaları 
ile ilgili bilgilenmesini amaçlayan ‘Başkentte Kariyer’ progra-
mının yapım, organizasyon, koordinasyon ve sunuş sürecinde 
aktif rol oynayarak toplumun doğru bilgiye ulaşıp rehberlik 
alması için destek vermişlerdir.
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İletişim Fakültesi

Gösterge İletişim 
Fakültesi

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü

İletişim 
Tasarımı 
Bölümü

Radyo 
Televizyon ve 

Sinema 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.47 1.67 1 1.25

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.47 1.67 1 1.25

Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil) 2 0 2 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 34 11 11 12

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.2 0.11 0.5 0.25

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.6 0.33 1.5 0.75

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 3 1 0 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 39.73 16.22 108 58.5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 39.73 16.22 108 58.5

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 4.19 5.48 4.63 2.99

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 200 200 200 200

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.17 0 0.46 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.5 1.37 0 0.43

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 54.43 63.16 60.71 43.75

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 16.61 17.81 15.28 17.09

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.59 2.56 2.68 2.52

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 2.01 1.72 2.06 2.21

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 97.08 88.6 107.02 95.61

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 41.98 48.15 31.48 46.3

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 0.88 0.88 0.88 0.88

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.24 0.33 0.22 0.21

Programa kabul edilenler için LYS puanları 309.63 300.93 305.41 322.54

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 39 12 14 13
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Mühendislik Fakültesi 

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizde 48'si SCI'da taranan dergilerde olmak üzere top-
lam 67 makale yayımlanmıştır. Fakültemiz öğretim elemanla-
rı 20'si yurt dışında, 30'u yurt içinde olmak üzere toplam 50 
bilimsel toplantıya katılmıştır. Öğretim elemanlarımız üniver-
site-sanayi işbirliği çerçevesinde Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK 
ve Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle 
projeler yürütmüşlerdir. Biyomedikal Mühendisliği öğretim ele-
manlarımız ve bir grup öğrencimiz, Jade Hochschule Wilhel-
mshaven Almanya'da Erasmus kapsamında düzenlenen yaz 
okuluna katılarak ülkemizi ve Üniversitemizi başarıyla temsil 

etmişlerdir. Son sınıf öğrencilerimizin hazırladığı 90 bitirme 
projesi, sanayinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere dü-
zenlenen ‘10. Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergisi’ ile 
tanıtılmıştır. Bazı projelerimiz TÜBİTAK'tan destek almıştır. Tür-
kiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM 
işbirliğiyle düzenlenen Kristal Piksel 2017 Video Oyun Ödülleri 
yarışmasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrenci-
leri Doruk Uğur ve Umut Can Önel'den oluşan Binary Games 
ekibi ‘En İyi Mobil Oyun’ ödülünü kazanmıştır. Siemens Inno-
vation Research Lab Exhibition 2017'de Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği öğrencileri Özgün Can Özsoy, Berk Yıldız, Aysema 

Koskos ve Ebru Aydemir ‘Nav-X’ projesi ile dünya birincisi ol-
muşlardır. Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
yarışmada Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühen-
disliği Bölümü öğrencilerimiz Kaan Kuştepe, Furkan B. Kartal, 
Özge Çimen, Selin Öney, H. Kübra Sözen, Prof. Dr. Tahir Yavuz, 
Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek ve Arş. Gör. Kemal Güven danışman-
lığında ‘İnsansız Sualtı Aracı Geliştirilmesi’ başlıklı projeleri ile 5. 
olmuşlardır. Başkent Üniversitesi EKİN Önkuluçka Merkezi’nin 
düzenlediği Girişimcilik Proje Yarışması’nda Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği öğrencimiz Nihan Elverdi ve Bilgisayar Mühendis-
liği Bölümü öğrencilerimizden Ali Çağatay Yılmaz ve Selinay 

Erdinç ‘DRONIAC’ projeleriyle ikincilik ödülü kazanmıştır. Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Barış 
Onur Erdoğan ve Doğa Yamaç Özgülbaş ise ‘Döner Kapılardan 
Elektrik Enerjisi Üretimi’ projeleriyle mansiyon ödülü almışlar-
dır. Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi 2017-2018 
dönem sonu proje sergisinde radyoloji ünitelerinde çalışanların 
maruz kaldığı radyasyon dozunu minimuma indirmek amacıyla 
kullanılan kişisel dozimetrenin radyasyon önlüğüyle birleştiril-
mesini hedef alan projeyle Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Muntaha Qazi ve Yasemin Türkmen'den oluşan 
ekip birincilik ödülünü almıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Başkent Üniversitesi’nin sürekli iyileştirme politikaları gereği 
Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bölümlerin öğretim programla-
rı, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü 
ölçütler doğrultusunda güncellenmektedir. Fakültemizde, tüm 
çalışanların birlikte oluşturduğu sinerji ve özverili çalışmalar so-
nunda Endüstri ve Makine Mühendisliği Programlarımız Aralık 
2013, Bilgisayar, Biyomedikal ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Programlarımız ise Temmuz 2017 tarihinde akredite edilmiş ve 
MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE etiketini almıştır. Endüst-
ri ve Makine Mühendisliği bölümleri 2018 yılında ikinci kez de-

ğerlendirilerek, 2023 yılına kadar yeniden 5 yıllık akreditasyon 
almışlardır. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası işbirlik-
leri yaparak teorik ve uygulamalı araştırma projelerini TÜBİTAK, 
Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere çeşitli kuruluşlarla yürütmekte ve üniversite-sanayi işbir-
liğine önem vermektedir. Bu deneyim ve birikim, eğitim-öğre-
tim programlarımızda öğrencilerimize aktarılarak onların haya-
ta hazırlanmaları sağlanmaktadır. Ankara’da faaliyet gösteren 
TÜR-EV Elektrikli Araç Dönüşüm, 2011 yılında yaklaşık 450 bin 
TL maliyetle benzinliden elektrikliye dönüştürdüğü otomobili, 
Başkent Üniversitesi'ne hibe etmiştir. Fakültemiz Makine Mü-
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hendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyeleri ve 
öğrencileri için laboratuvar ortamında uygulamalı araştırmalara 
olanak sağlayacak bu otomobil, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirile-
cektir. Tüm bölümlerimiz, yeni Erasmus anlaşmaları ile öğrenci 
ve öğretim elemanı değişimleriyle ilgili çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Biyomedikal Mühendisliğinden 5, Bilgisayar Mühendisliği 
2 ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 2 olmak üzere toplam 
9 öğrencimiz yurtdışında eğitim görmüştür. Yine Erasmus prog-
ramı ile üç öğrencimiz yurtdışında staj yapmıştır. Bölümlerimiz 
farklı tarihlerde mezunlarıyla ve diğer paydaşlarıyla bir araya 
gelerek görüşlerini almış, programlarının iyileştirilmesi çalışma-
larına katkı sağlamak üzere değerlendirmelerde bulunmuşlar-
dır. Verimlilik Topluluğumuz Üniversitemizde "BUSS 18 Başkent 
Üniversitesi Öğrenci Semineri" düzenlemiştir. Bilimsel etkin-
liklerin yanı sıra, sportif faaliyetlere öğrencilerimiz teşvik edil-
mektedir. Fakülte basketbol takımımız 2018 yılı Fakültelerarası 
Basketbol Turnuvası’nda ikinci olmuştur. Fakültemiz Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Orkun Gökbulut, ‘Eskrim Türkiye 
Şampiyonası’ müsabakalarında Türkiye şampiyonu olmuştur. 
Orkun Gökbulut aynı zamanda ‘Büyükler Eskrim Federasyon 
Kupası’ yarışlarında Türkiye 2.’si olmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Fakültemiz; bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benim-
seyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, 
çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı 
ve yenilikçi bireyler yetiştirirken, Başkent Üniversitesinin ‘Bilim 
Bizde Toplanır ve Bizden Yayılır’ temel ilkesi doğrultusunda, 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araştırma-geliştirme ve 
bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sos-
yo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesine ve topluma hizmetin 
yaygınlaşmasına katkıda bulunacak çalışmaları da yürütmekte-
dir. Kampüsümüzde yer alan TEKMER bünyesinde desteklenen 
projelerde öğretim elemanlarımız aktif rol alarak firmaların geli-
şimlerine destek olmaktadırlar. Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. 

sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bitirme Pro-
jesi dersi kapsamında çalışmalarını, önceki yıllarda olduğu gibi, 
Anadolu OSB, MAN Türkiye, TAI-TUSAŞ, FNSS gibi Ankara'nın 
önde gelen kuruluşlarında yapmıştır. Bu tür işbirlikleri sonunda 
öğrencilerimiz mezun olduklarında ilgili firmalarda istihdam edi-
lebilmektedir. Ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılında TAI-TU-
SAŞ ile imzalanan ‘Stajyer Mühendislik Programı’ ile fakültemiz-
den seçilen öğrencilerimiz haftanın bir günü firmada çalışarak, 
hem iş hayatına adaptasyon sürecini erken çağda geçirmiş 
olurlarken, hem de mezuniyet sonrası istihdam olanağı da ya-
kalamaktadırlar. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde 
İstanbul 3.Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 
TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında Başkent Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Uydu Topluluğu üçüncü olmuştur. Başkent 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Model Uydu Topluluğu üye-
lerinden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri 
Eray Kaplan, Hüseyin Tokar, Ege Görmen, ve takım kaptanı Ma-
kine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kemal Güven’den 
oluşan ParsyCAN takımı Prof. Dr. Berna Dengiz, Doç. Dr. Sedat 
Nazlıbilek danışmanlığı ve TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri 
Derneği desteğiyle çalışmalarını tamamlayarak, Türkiye gene-
linde yarışmaya katılan 40 takım arasında ilk üçe giren tek An-
kara takımı olmuştur. ParsyCAN takımı ödüllerini Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'dan almışlardır. Öğrenciler, 
yarışmada, ‘tasarla-yap-uçur’ modeliyle gerçek uydu sistemleri-
nin yapım süreçlerini bire bir uygulama şansı elde etmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak temel hedefimiz, müfre-
datımızda yer alan dersleri tam ve zamanında yerine getirerek 
en iyi şekilde yürütmek ve bilimsel çalışmaları da eş zamanlı 
olarak etkin ve sürekli bir biçimde devam ettirmektir. Bilgisayar 

Mühendisliği Lisans Programı olarak ilgili dönem içerisinde bi-
limsel üretime ilişkin birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar-
dan ilki bölüm öğretim elemanlarının yapmış olduğu yayınlardır. 
Buna göre YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alan-
lar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan der-
gilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş 9 tam ma-
kale, diğer uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş 6 tam makale ve bi-
limsel toplantılarda sunulmuş 14'ü uluslararası, 2'si ulusal olmak 
üzere toplam 16 bildiri mevcuttur. Bilimsel üretim kapsamında 
gerçekleşen bir diğer faaliyet proje çalışmalarıdır. Başkent Üni-
versitesi bünyesinde faaliyet gösteren Proje Koordinatörlüğü 
Birimi değişik kurumların ve fonların sağladığı proje destekleri 
ve başvuru takvimleri hakkında bilgileri öğretim elemanlarına 
düzenli bir biçimde duyurmaktadır. Bu bağlamda Prof. Dr. Ha-
san Oğul'un yürütücü olarak görev aldığı 1 adet tamamlanmış 
uluslararası araştırma projesi ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sert'in 
araştırmacı olarak görev aldığı 1 adet devam etmekte olan ulu-
sal araştırma projesi mevcut olup toplamda 2 araştırma projesi 
ilgili dönem kapsamında yer almaktadır. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Üniversitemizin stratejik planında önemli bir yere sahip olan 
kalite sisteminin güvence altına alınması bağlamında Bilgisa-
yar Mühendisliği lisans programımız, Mühendislik Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) 
gerçekleştirmiş olduğu denetim ve incelemeler neticesinde 30 
Eylül 2019 tarihine kadar akredite edilecektir. MÜDEK Akredi-
tasyonu’nun 5 yıla tamamlanması için gerekli hazırlıklar ilgili 
dönem içerisinde tamamlanmış ve bir ara rapor hazırlanarak 
Temmuz 2018'de MÜDEK'e sunulmuştur. Ara rapora yönelik he-
yet ziyaretinin 2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklen-
mektedir. Öğretim elemanlarımız öğrencilerimize ders saatleri 
dışında da destek verebilmek için tam zamanlı olarak hizmet 
vermektedir. Bu bağlamda, bölümümüzün kuruluşundan beri 
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uygulanmakta olan danışmanlık ve ofis saati uygulamaları de-
vam etmektedir. Ayrıca, eğitim ve öğretim kalitesinin yüksel-
tilmesinde önemli rol oynayacak yeni atama ve kadro terfileri 
yaşanmıştır. Bu bağlamda bölüm başkanlığına Prof. Dr. Mehmet 
Reşit Tolun getirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Emre Sümer ve Dr. Öğr. 
Üyesi Tülin Erçelebi Ayyıldız bölüm başkan yardımcıları ola-
rak görevlendirilmişlerdir. Bir önceki bölüm başkanımız Prof. 
Dr. Hasan Oğul akademik araştırma yapmak üzere bir yıllığına 
Norveç Ostfold Üniversitesi'ne gitmiştir. Öğretim üyelerimizden 
Nizami Gasilov profesör kadrosuna atanmıştır. Ayrıca, bölüm 
araştırma görevlilerimizden Koray Açıcı ve Tunç Aşuroğlu dok-
tora yeterlilik sınavlarında başarılı olarak tez aşamasına geçme-
ye hak kazanmışlardır. Bilgisayar Mühendisliği Lisans Bitirme 
Projeleri kapsamında yer alan bazı projeler için sanayi ile işbirli-
ği yapılarak öğrencilerimizin gerçek hayat problemleri üzerinde 
çalışıp çözüm önerileri getirmeleri yönünde çalışmalara önem 
verilmektedir. Bu kapsamda, ilgili çalışma dönemi içerisinde Dr. 
Öğr. Üyesi Emre Sümer'in danışmanlığında bir grup öğrencimiz 
TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme 
Programına başvurarak destek almaya hak kazanmıştır. Öğren-
me sürecinin başarılı bir biçimde yürütülebilmesinde rol oyna-
yan en önemli etkenlerden biri de kütüphane olanaklarıdır. Öğ-
rencilerimizin alanlarındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilecekleri, 
ders kitaplarına elektronik ya da basılı olarak erişebilecekleri ve 
kişisel çalışma karellerinde çalışabilecekleri Başkent Üniversitesi 
Kütüphanesi, yenilen binası ve çağdaş yapısı ile hizmet vermeye 
devam etmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bilgisayar Mühendisliği, bilgi teknolojilerinden iletişime, savun-
ma sanayiinden bankacılık ve sağlık sektörüne kadar uzanan 
birçok alanda kendine uygulama alanı bulabilen genç bir disip-
lindir. Bu açıdan bakıldığında toplumun gereksinim duyduğu 
birçok alanda çözüm üretebilen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizin bu bi-
linç içerisinde olmalarını sağlamak ve alanlarında uygulamalı 

çalışmalar yapabilmelerine olanak sunmak için Bitirme Projesi 
I-II derslerinde proje çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan bu ça-
lışmalar ile karmaşık bir problemi tüm gereklilikleri yerine geti-
rerek tanımlama, analiz etme ve çözme becerilerinin kazandırıl-
ması hedeflenmektedir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar 
dönemi bitiminde sonuçlanan projeler Mühendislik Fakültesi 
tarafından organize edilen ve bu yıl 10.’su düzenlenen Bitirme 
Projeleri Sergisi’nde sergilenerek, basın, sektör temsilcileri ve 
diğer üniversitelerden gelen akademisyenlerle paylaşılmıştır. 
İlgili çalışma döneminde tamamlanan ve sergilenen proje baş-
lıklarından bazıları: ‘Kişiselleştirilmiş ve Bağlam Duyarlı Reklam-
cılık’, ‘Görüntü İşleme Tabanlı İnsan Sınama Testi Oluşturma ve 
Çözümleme’ ve ‘Akıllı Tasma’ olarak sıralanabilir. Bu projelerin 
toplum gereksinimlerine önemli ölçüde cevap verebilecek ya-
pıda oldukları aşikârdır. Öğrencilerimizin dışında öğretim ele-
manlarımızın da toplum gereksinimlerine hitap eden önemli 
çalışmaları mevcuttur. Bölüm öğretim elemanlarımızdan Prof. 
Dr. Hasan Oğul'un uluslararası ikili işbirliği kapsamında bölüm 
araştırma görevlimiz Duygu Dede Şener ile birlikte yürüttüğü 
‘Tüm Metagenom Dizinleme Örneklerinin Geri-getirimi’ başlıklı 
proje bu çalışma dönemi içerisinde başarıyla tamamlanmış olup, 
bu projenin toplumsal gereksinimleri karşılayabilecek önemli bir 
potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde 
2017-2018 akademik yılında bilimsel dergilerde yayınlar, ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlar, yürütülen yüksek 
lisans ve doktora tezleri, çeşitli kuruluşlar tarafından destekle-
nen araştırma projeleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar 
yürütülmüştür. 2017-2018 akademik yılında bilimsel üretime 
dönük tüm çalışmalarımız sonunda, bölüm öğretim elemanla-
rımızca sekiz tanesi SCI tarafından taranan dergilerde olmak 
üzere, toplam on beş adet makale uluslararası indekslerce ta-
ranan dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimizin yüksek 

lisans tezlerinden ya da öğretim elemanlarının yürüttüğü diğer 
projelerden üretilen 16 adet bildiri, uluslararası kongre, sempoz-
yum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda, 1 adet bildiri ise ulusal 
kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunul-
muştur. İlgili çalışma döneminde doktoraya kayıtlı 7 öğrencimiz 
bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı 26 öğ-
renciden 10'u tez aşamasında çalışmalarını sürdürmüş, bunlar-
dan 2 tanesi tez çalışmalarını tamamlayarak yüksek mühendis 
unvanını almıştır. Tezsiz yüksek lisans programımız da 3 öğrenci 
bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 1'i dönem projesini tamamla-
yarak mezun olmuştur. Bölümümüz öğretim elemanları; 1 adet 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı, EU-FP7- KONNECT- nCEL-
CONST, 1 adet TÜBİTAK 1001, 1 adet TÜBİTAK 1005, 1 adet TÜ-
BİTAK 1003 ve 4 adet Başkent Üniversitesi BAP Projesinde yü-
rütücü veya araştırmacı olarak görev almışlardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümüzde eğitim öğretim faaliyetlerine başladığından beri; eği-
timde kaliteyi hedefleyen, sürekli yenilenen ve değişime açık bir 
yapı ile öğrencilerine, ‘öğrenmesini öğreten’ bir eğitim anlayışını 
hedefleyerek TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygula-
maktadır. Biyomedikal Mühendisliği alanındaki ulusal ve uluslara-
rası güncel gelişmeler takip edilerek derslerimizin içerikleri sürekli 
yenilenmektedir. Buna ilave olarak 2017 yılında MÜDEK (Mühen-
dislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derne-
ği) akreditasyonu alınmıştır. Böylece Bölümümüz Türkiye'nin ilk 
lisans düzeyindeki biyomedikal mühendisliği olma unvanına, ilk 
ve tek akredite edilmiş biyomedikal mühendisliği olma unvanını 
da eklemiştir. MÜDEK kapsamındaki çalışmalar bir defaya mah-
sus olmayıp sürekli olarak her dönem tekrarlanan faaliyetler olup, 
eğitim kalitemizi sürekli daha iyiye götürmeyi amaçlamaktadır. 
Ulusal ve uluslararası şirketlerde gerçekleştirilen şirket stajları ile 
birlikte öğrencilerimizin tıbbi cihaz sanayi ile entegre olmasını ve 
güncel ihtiyaçları görmeleri sağlanarak, hastanede yaptıkları staj 
ile de biyomedikal mühendislerinin kliniklerdeki görevlerini ye-
rinde görerek kendilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Biyomedikal 
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sanayinin temsilcileri, biyomedikal sektörünü düzenleyen resmi 
kuruluşlar ve çeşitli araştırmacılar davet edilerek 13 adet seminer 
düzenlenmiş ve öğrencilerimizin sektörü daha iyi tanıması sap-
tanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerimizin uluslararası alanda dene-
yim kazanması için; ERASMUS kapsamındaki faaliyetler özendi-
rilmiş, mevcut anlaşmalarımıza yenileri eklenmiştir. 5 öğrencimiz 
bu kapsamda yurt dışındaki üniversitelerde dersler almıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Mezunlarımız tıbbi cihazların tasarım, üretim, geliştirme, bakım-o-
narım, kalibrasyon ve resmi mevzuat düzenlemelerinde özel sek-
tör, sağlık kuruluşları ve kamu alanında istihdam edilmektedir. Bu 
şekilde toplumun gereksinimlerine katkıda bulunulmaktadır. Bu-
nun dışında; Bölümümüz, meslek odaları (TMMOB, Elektrik Mü-
hendisleri Odası) ve sanayi medikal kümelenmeleri (OSTİM Me-
dikal Kümelenme) ilişkileri ile biyomedikal mühendislik faaliyet 
ve hizmetlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalara katkı sunmaya 
devam etmiştir. Bölümümüz öğretim elemanları Üniversitemiz iş-
birliği ile kampüsümüzde kurulan TEKMER kapsamında projeler-
de, TÜBİTAK panelleri ve projelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı projelerinde hakemlik, izleyicilik yaparak ve değerlen-
dirme kurullarında bulunarak sadece kendi bünyesinde gerçek-
leştirdiği projeleri değil ulusal birçok projenin de gerçekleştiril-
mesinde ve değerlendirilmesinde aktif görev almışlardır. Öğretim 
elemanlarımız çok sayıda uluslararası bilimsel dergiye hakemlik 
yapmışlar, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda düzenleme 
ve bilim kurullarında yer almışlar böylece ülkemiz ve dünya bili-
mine de çeşitli katkılar sunmuşlardır. Başkent Üniversitesi klinik 
araştırmalar etik kuruluna bir üye ile destek vermeye devam edil-
miştir. Öğretim elemanlarımız, tıbbi teknoloji ve biyomedikal mü-
hendislik alanlarında Ankara ili mahkemelerinde bilirkişilikler ger-
çekleştirmişler, 10’un üzerinde mesleki ve sosyal kuruluşta çeşitli 
görevler almıştır. Bölümümüz, ülkemizde ilk kurulan biyomedikal 
mühendislik bölümü ve ilk anabilim dallarından olması sebebiyle 
biyomedikal mühendis unvanına sahip mezunların öğretim ele-
manı olarak yetişmesine katkıda bulunmuştur. Bölümümüz bün-

yesinde yetişen biyomedikal mühendisleri kendi üniversitemiz ve 
başka üniversitelerde öğretim elemanı olarak görevler almaya 
başlamıştır. Öğretim elemanlarımız ülkemizde yeni eğitime baş-
layan birçok biyomedikal mühendisliği bölümlerine davetli-çağrılı 
konuşmacı olarak katılmışlar tecrübelerini paylaşmışlardır. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize temel 
bilimler, genel mühendislik, elektrik-elektronik mühendisliği dal-
larında güçlü bir temel sağlayıp uygulama bilgi ve becerisi kazan-
dırmayı hedeflemektedir. Öğretim üyelerimizin yaptığı çalımalar 
kapsamında bu dönemde, 10 adet SCI/SCI-E indeksinde taranan 
makale, 8 adet uluslararası, 2 adet ulusal konferans bildirisi yayım-
lanmıştır. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ 
TEKNOKENT ATOM işbirliğiyle düzenlenen Kristal Piksel 2017 
Video Oyun Ödülleri Yarışması’nda Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği öğrencisi ve Başkent IEEE topluluğu üyesi Doruk Uğur ve 
ekip arkadaşı Umut Can Önel'den oluşan Binary Games ekibi ta-
rafından geliştirilen ‘Newton-Gravity Puzzle’ oyunu, ‘En İyi Mobil 
Oyun’ ödülünü kazanmıştır. Ödüller, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası içerisin-
de, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde İstanbul 
Kongre Merkezi'nde; oyun geliştiricilerinin, sektör temsilcilerinin 
ve medyanın katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerine veril-
miştir. Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi tarafından 
düzenlenen Girişimcilik Proje Yarışması-2018'de, Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği öğrencisi Nihan ELVERDİ ve ekibi tarafından 
önerilen DRONIAC projesi ikincilik ödülüne layık görülmüştür. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Barış Onur Erdoğan 
ve Doğa Yamaç Özgülbaş'tan oluşan EL&EM Enerji ekibi tarafın-
dan önerilen ‘Döner Kapılardan Elektrik Enerjisi Üretimi’ projesi 
de mansiyon ödülü almıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümüz programı 215 AKTS oluşturan zorunlu ve 25 AKTS 

oluşturan teknik seçmeli derslerden oluşmaktadır. Programda 
yer alan derslerin belirlenmesinde, eğitim komisyonu ve bölüm 
danışma kurulu kararları göz önüne alınmaktadır. Bu amaçlarla 
sürekli güncellenen programımızda, öğrencilerimizin alanların-
daki bilgi ve deneyimlerine ayrıcalık katacak derslerin açılması 
sağlanmaktadır. Ayrıca bölümümüze yeni katılan öğretim üye-
lerimizin de bu amaçlara uygun yeni ders içerikleri oluşturarak, 
bu dersleri vermek üzere hazırlanmaları teşvik edilmekte ve 
desteklenmeye devam edilmektedir. Tüm derslerimizin içerik-
leri, öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz bilgi ve becerilere 
uygun olarak, kullanılan materyaller ve sınavlar dışındaki des-
tekleyici diğer ölçme ve değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, 
sunum) bakımından, her yıl öğretim elemanlarımız tarafından 
dersin gerektirdiği şekilde güncellenmekte ve dersi alan/almak 
isteyen öğrencilerle de paylaşılmaktadır. Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜ-
DEK), Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Lisans Programı'na 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren iki yıl süre 
ile akreditasyon vermiş ve akreditasyon listesinde yayınlamıştır. 
Başkent Üniversitesi ile TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. arasında öğrencilerin çokdisiplinli takımlarda çalışma fırsatı 
bulacağı işbirlikleri yapılmış ve bu programlara öğrenciler yön-
lendirilmeye başlanmıştır. 2017-2018 akademik yılı bahar yarı-
yılından itibaren öğrencilerimiz bu programdan yararlanmaya 
başlamışlardır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplini, bilginin teknolojiye, 
teknolojinin ürün ve uygulamaya dönüşümünde etkin katkılar-
da bulunarak, haberleşme, savunma sanayi, sağlık ve bankacılık 
gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veren bir disiplindir. Bu açıdan 
bakıldığında toplumun gereksinimlerinin karşılandığı neredeyse 
tüm alanlarda faaliyet gösteren bir bilim dalıdır. Bölümümüzde 
yürütülen ‘Türkçe Konuşmayı İşaret Diline Dönüştüren Yazılım 
Geliştirme’ başlıklı çalışmada, toplumunun ihtiyacı olan Türkçe 
bir yazılım hayata geçirilecektir. Yürütülmekte olan, "Dudak 
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Okumaya Dayalı Konuşma Tanıma’ başlıklı projede ise toplum 
gereksinimlerini karşılayacak sonuçlar elde edilmek istenmek-
tedir. Sanayi işbirlikleriyle proje çalışmalarını geliştirmek için 
öğrencilerimiz, Anadolu Organize Sanayi bölgesinde faaliyet 
gösteren firmalarla 28 Nisan 2018 tarihinde buluşturularak, fir-
malarla tanışma, firmaların tanıtılması ve firmaların ziyaretleri ile 
firma faaliyetlerinin görülmesi sağlanmıştır. Organize edilen bu 
toplantı çokdisiplinli takımlarda çalışmaya fırsat yaratarak, fir-
malarla ortak proje çalışmalarının ilk aşamasını teşkil etmekte-
dir. Öğretim elemanlarımız, çeşitli bilimsel toplantılarda davetli 
konuşmacı olarak katılarak toplumsal teknolojik sorunlara ilişkin 
görüş ve önerilerini paylaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra kam-
püsümüzde kurulan TEKMER kapsamında projeleri, TÜBİTAK 
panelleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri, KOSGEB 
projelerinde hakemlik ve değerlendirme kurullarında bulunarak 
ulusal birçok projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak-
tadırlar. Öğretim elemanlarımız sanayi ve diğer üniversitelerle 
işbirliği halinde çeşitli projelere katkı sağlamaktadırlar. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Endüstri Mühendisliği öğretim 
elemanları tarafından SCI-SSCI/CPCI-S indekslerinde taranan 
dergilerde toplam 12 adet makale yayımlanmıştır. Öğretim ele-
manlarımızın katkısının bulunduğu 16'sı uluslararası, 29'u ulu-
sal olmak üzere toplam 45 bildiri çeşitli akademik etkinliklerde 
sunulmuştur. Bölümümüz öğretim elemanları uluslararası ha-
kemli dergilerde toplam 33 adet hakemlik faaliyeti gerçekleş-
tirmiştir. Ayrıca, öğretim elemanlarımızın 3 kitap bölümünde 
çalışmaları yayımlanmıştır. ‘Rota Esnekliğinin Üretim Hücresi 
Performansına Etkisinin İncelemesi’ adlı projesiyle Doç. Dr. Yu-
suf Tansel İç, ‘İstatistiksel Güvenilirliği Yüksek Doğru Rasgele 
Sayı Üretecinin (TRNGTRUE Random Number Generator) Ge-
liştirilmesi’ projesiyle Doç. Dr. Kumru Didem Atalay ve ‘Gezgin 
Satıcı Probleminin Matematiksel Modelinin Çözümünde Ek Kı-
sıtlar ile Yazılım ve Donanım Etkileri’ projesiyle Dr. Öğr. Üyesi 

Barış Keçeci'nin çalışmaları BAP kapsamında desteklenmiş, 
‘Omurga Diskektomi Ameliyatları için Plazma Tabanlı Cerra-
hi Alet Tasarımı ve Gerçeklemesi’ projesinde Prof. Dr. Berna 
Dengiz ve Doç. Dr. Kumru Didem Atalay, TÜBİTAK 1001 kap-
samında araştırmacı olarak görev almışlardır. Bölümümüz öğ-
retim elemanlarının danışmanlığında öğrencilerimiz tarafından 
gerçekleştirilen bitirme projelerinden üretilen 2 adet çalışma 
ise AHFE 2018 adlı uluslararası konferansta bildiri olarak su-
nulmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans bitirme projelerinde sana-
yi ile işbirliği yapılarak öğrencilerimizin mezun olmadan sanayi 
ile temas kurmaları ve oradaki gerçek hayat problemleri üze-
rinde çalışıp çözüm önerileri getirmeleri yönünde çalışmalara 
önem verilmektedir. Öğrencilerimizin yapmış oldukları bitirme 
projelerine ilişkin posterler, ‘13. Poster Yarışması’ ile 29 Mayıs 
2018 tarihinde değerlendirilmiş ve oylama sonucunda derece-
ye giren ve yarışmaya katılan öğrencilerimize ödülleri ve katı-
lım belgeleri salonda düzenlenen ödül tören ile verilmiştir. 07 
Haziran 2018 tarihinde Başkent Üniversitesi Galeri Başkent'te 
gerçekleştirilen ‘Mühendislik Fakültesi 10. Bitirme Projeleri Ser-
gisi’ne bölümümüz 15 poster ile katılmıştır. Öğrencilerimiz Av-
rupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini sağlayan ERASMUS programından, dönem 
içinde veya yaz okulunda yararlanabilmekte ve üniversite eği-
timleri sırasında yurtdışı deneyimi kazanmaktadırlar. 2018 yılın-
da Endüstri Mühendisliği programı MÜDEK (Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafın-
dan gerçekleştirilen yeniden genel değerlendirme sonucun-
da 2023 yılına kadar 5 yıl süreyle yeniden akredite edilmiştir. 
Ayrıca, 2017-2018 akademik yılında bölümümüz tarafından, 12 
adet seminer gerçekleştirilmiş olup alanında uzman kişiler ta-
rafından verilen seminerler ile hem öğrencilerin hem de akade-
mik personelin endüstri mühendisliğine ilişkin farklı konularda 
bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Endüstri Mühendisliği Bölümü üretim ve hizmet sektörlerindeki 
işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında, mev-
cut sistemleri geliştiren, yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı 
kimliği ön planda olan mühendisler yetiştirmeyi hedeflemekte-
dir. Bu niteliklere sahip mühendisler elde ettikleri beceriler ile 
hem sanayide hem de hizmet sektörlerinde toplumun refahını 
artıracak ve yaşam kalitesini iyileştirecek faaliyetler gerçekleş-
tirerek ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacını azaltmaya yönelik kat-
kılar sağlamaktadır. Bitirme projelerinde, toplumda ve kuruluş-
larda bilimsel üretimin ve teknoloji bilincinin gelişmesine destek 
olacak, ürün, hizmet veya süreçlerle ilgili teknoloji ve mühendis-
lik düzeyinin iyileştirilmesine olumlu katkılar yapabilecek proje 
konularının verilmesine çalışılmaktadır. 2017-2018 döneminde 
gerçekleştirilen projelerin tamamı gerçek hayat problemleri 
üzerinde sanayi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilmiştir. Ça-
ğın gerektirdiği inovatif fikirlerin ticari değere dönüştürülmesi 
amacıyla girişimciliği desteklemek; geniş araştırma olanakları 
ve bilgi gücüne sahip üniversite yapısı ile sanayiyi bir araya ge-
tirmek; Ar-Ge çalışmalarının ekonomik değere dönüştürülmesi 
ve bu konuda çalışma yapan KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla 
kurulmuş olan Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi 
bünyesindeki faaliyetler kapsamında, KOBİ'lerin Ar-Ge-inovas-
yon projeleri ile ‘KOBİGEL’, ‘Teknoyatırım’ ve ‘Stratejik Ürün’ 
temalı projelerde öğretim üyelerimiz ‘kurul üyesi’ ve ‘izleyicilik’ 
görevleriyle destekte bulunmaktadır. 

Makine Mühendisliği Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kulla-
nılan ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik de-
neylerini yapma konularını içermekte, bu sebeple mühendisliğin 
çok geniş bir alanında hizmet vermektedir. Mesleki ve ahlaki 
sorumlulukla ulusal ve küresel alanlarda, teknolojik gelişmele-
re kolaylıkla ayak uydurabilen ve mühendislik çözümlerinden 
yararlanarak katma değer yaratabilen mühendisler yetiştirmek, 
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bölümün amaçları arasındadır. Ayrıca, mesleki kariyerlerinde 
ilerleme sağlayabilecek, sürekli öğrenme ve kendini yenileme 
alışkanlığı edinmiş, lisansüstü çalışmalar yapabilecek ve mesleki 
konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygu-
lamalarında, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev 
alabilmenin yanında etkili iletişim kurabilecek ve disiplinler arası 
takımlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek de yine bölümün 
hedefleri arasındadır. Bölümümüz, öğrencilerini, mesleki ve si-
vil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, 21. yüzyılda profesyonel 
olarak rol almak için gerekli yeteneklere sahip, bölgesel ve ulu-
sal sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere ulaş-
tırmayı kendine amaç edinmiştir. Makine Mühendisliği bölümü 
2023 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Bilimsel 
çalışmalar için öğretim elemanlarımıza üniversitemiz tarafından, 
bilimsel toplantılara katılmaları için destek sağlanmakta, SCI/
SCI-E indeksli yayınlarında da teşvik verilmektedir. Öğretim ele-
manlarımız SCI/SCI-E indeksli dergilerde toplam 13 adet, diğer 
indekslerde taranan dergilerde ise 4 adet makale yayınlanmış-
tır. Ayrıca, 4 öğretim üyemiz yurt dışında ve 1 öğretim üyemiz 
yurt içinde olmak üzere toplam 5 öğretim üyemize uluslararası 
ve ulusal konferanslarda görevlendirme yapılarak destek sağ-
lanmıştır. Üniversitemiz işbirliği ile kampüsümüzde kurulu olan 
TEKMER kapsamında Projeler, TÜBİTAK Panelleri, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Projelerinde hakemlik ve değerlendirme 
kurullarında öğretim elemanlarımız aktif görev yapmaktadırlar. 
Bu dönemde, öğretim elemanlarımız TÜBİTAK'ta toplam 6 adet 
panelde panelist olarak görev almıştır. Üniversitemiz bünyesin-
de kurulan proje koordinatörlüğü tarafından, değişik kurumların 
ve fonların sağladığı proje destekleri ve proje başvuruları ile ilgili 
bilgiler devamlı olarak e-posta aracılığı ile öğretim elemanları-
mıza duyurulmaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzün eğitim-öğretim programı MÜDEK Akreditas-
yonu’na paralel olarak, dünya ve ülkemizdeki gelişmelere ve 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli iç ve dış paydaşlar-

la sorgulanmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Bu 
dönemde bölümde 6 profesör, 7 dr. öğretim üyesi, 1 öğretim 
görevlisi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümü-
müz kadro zenginliği bakımından, vakıf üniversiteleri arasında, 
önemli bir noktadadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin 
kalitesini yükseltmek için üniversite sınavı sonucuna göre daha 
üst başarı sıralarından öğrenci almak amacıyla, burslu öğren-
ci kontenjanları artırılmıştır. %100 burslu 7, %50 burslu 18, %25 
burslu 35 öğrenci bulunmaktadır ve 10 öğrenci de ücretli olarak 
kayıt yaptırmıştır. Programımız öğrencilerimize mekanik ve ısıl 
tasarım alanında beceri kazandırmak üzere tasarım dersleri ile 
donatılmıştır. Programda yer alan tüm derslerin içerikleri, öğ-
rencilerimize kazandırmak istediğimiz bilgi ve becerilere uygun 
olarak, kullanılan materyaller ve destekleyici ölçme ve değer-
lendirme yöntemleri (ödev, proje, sunum) bakımından, her yıl 
öğretim elemanlarımız tarafından dersin gerektirdiği şekilde 
güncellenmektedir. Derslerde öğretilen bilgi ve becerileri pe-
kiştirmek üzere laboratuvar çalışmaları derslerin bünyesinde 
ve ayrı ders olarak verilmekte ve öğrencilerimizin bireysel ça-
lışma becerileri artırılmaya çalışılmaktadır. Programımızda yer 
alan iki dönemlik Bitirme Projesi dersi ile öğrencilerimiz tüm 
öğrendikleri bilgileri; bir sorunu çözmek, istenen gereksinimle-
ri karşılayacak gerçek bir sistemi tasarlamak üzere kullanarak, 
uygulama becerisi kazanmaktadırlar. Öğretim elemanlarımız 
her dönem sonunda ders değerlendirmesi yapmakta ve dersin 
hedef olarak belirlediği niteliklere ulaşma oranını iki yöntem ile, 
‘ders değerlendirme anketi’ ve ‘yazılım(CAP)’ ile, ölçmektedir. 
Ölçüm sonuçlarına göre ders ile ilgili olarak bir sonraki dönem 
ne gibi düzeltici/önleyici faaliyetlerin yapılması gerektiği öneri-
lerinde bulunmaktadırlar. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 
öğrenci değişim programlarından yararlanmaya teşvik edilmek-
tedirler. Öğrencilerimizin farklı alanlarda bilgi sahibi olmaları 
amacı ile seminerler düzenlenmekte ve sektörlerindeki firmalar-
la/çalışanlarla bir araya gelmelerini sağlamak ve deneyimlerini 
öğrencilerimize aktarmak amacı ile mesleki/sosyal seminerler 
düzenlenmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Makine Mühendisliği en yaygın ve geniş uygulama alanı olan 
bir mühendislik dalıdır. Makine Mühendisliği, modern toplu-
mun her kesiminde kullanılan ürünlerin tasarımını, analizini, 
üretimini ve güvenirlik deneylerini yapma konularını içermek-
te, bu sebeple mühendisliğin çok geniş bir alanında hizmet 
vermektedir. Makine mühendisleri başta enerji sistemleri, ısı 
ve akışkan mekaniği, statik mühendislik tasarım ve üretim, 
otomotiv sektörü, dinamik mekanizma tasarımı ve üretim ve 
kimyasal-çevre-biyolojik tasarımlar olmak üzere sanayi iş-
letmelerinde görev almaktadır. Bölümümüz üniversitemizin 
ülkemize ve içinde bulunduğu kente karşı temel sorumluluk-
larından hareketle ülkemizin ekonomik gelişmesine, insan gü-
cünün yetiştirilmesine katkı yapmaya devam edecektir. Ma-
kine mühendisliği toplumun ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
faaliyet gösteren bir mühendislik dalıdır. Bölümümüz, prog-
ram çıktıları olarak MÜDEK ölçütlerinde de yer alan, toplumun 
ve uygarlığın bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlaya-
cak, sanayi, teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabi-
lecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlı-
ğına sahip makine mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Ayrıca, mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal 
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile 
çağın sorunları hakkında bilgi, mühendislik çözümlerinin hu-
kuksal sonuçları konusunda farkındalık, evrensel düşünme 
yetisine sahip, ufku geniş birer makine mühendisi olarak me-
zun olmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklerin kazandırılması 
ile ilgili olarak programımızda bulunan derslerin hedeflerinde 
belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerimize MAK 491/492 kodlu Bi-
tirme Projesi I ve II derslerinde yaptırılan projelerin seçimin-
de; uygulama yapma ve karmaşık bir sistemi tüm gereklilikleri 
yerine getirerek oluşturma/çözme becerilerinin kazandırıl-
ması amaçlarının yanında toplum gereksinimleri, beklentileri, 
sorunları da dikkate alınmaktadır. Makine Mühendisliği Bö-
lümünde yapılan projelerden bazıları TÜBİTAK 2209 A ve B 
kapsamında desteklenmektedir. 
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Mühendislik Fakültesi 

Gösterge Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü

Biyomedikal
 Mühendisliği 

Bölümü

Elektrik
Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü

Endüstri
 Mühendisliği 

Bölümü

Makine 
Mühendisliği 

Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0.6 0.5 1 0 1.25 0.6

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0.64 0.5 1 0 1.25 0.8

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.08 0.33 0 0 0 0

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.08 0 0 0 0.5 0

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası destekli proje sayısı  0.04 0 0 0 0.25 0

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 1 0.5 0 0 3 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 64.48 46.83 66.5 61.5 85.75 70.6

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 64.48 46.83 66.5 61.5 85.75 70.6

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 4.09 3.91 4.14 3.25 5.54 3.68

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 80 100 100 0 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 60 0 100 0 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.06 0 0 0 0 0.28

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.5 0 0 0 1.75 0.57

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 32.19 30.77 47.06 25.45 37.04 23.68

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 12.03 13.88 12.78 12.2 13.41 8.5

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.46 2.49 2.47 2.42 2.55 2.38

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.37 0.71 0.38 0.81 0 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 2.89 3.05 2.15 3.15 2.81 3.46

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 10.89 11.39 8 13.7 12.05 9.57

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 15.49 15.09 16.07 16.07 15.52 14.75

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 1.63 1.89 1.39 1.75 1.67 1.54

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.09 0.18 0.09 0.07 0.07 0.07

Programa kabul edilenler için LYS puanları 328.08 345.15 317 343.54 323.98 310.73
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Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizde 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde 6 kitap 
editörlüğü yapılmış, 1 kitap yayınlanmış, 60 kitap bölümü 
yazılmıştır. Uluslararası İndeksli dergilerde 14 tam makale, 11 
özet makale, indeksli dergiler dışında kalan uluslararası der-
gilerde 15 makale, ulusal hakemli dergilerde ise 35 makale, 
indeksli dergilerde 30 makale yayınlanmıştır. İndeksli dergi-
lerdeki yayınlardan alınan toplam atıf sayısı 175’tir. Ulusla-
rarası bilimsel toplantılarda sunulan sözel ve poster bildiri 
sayısı 92, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısı 
ise 66’dır. Ulusal bilimsel kuruluşlar tarafından yayınlanan 

hakemli dergilerde 19, uluslararası bilimsel kuruluş veya top-
luluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde de 3 olmak 
üzere toplam 22 çalışmada hakemlik yapılmıştır. Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü tarafından Türkiye Beslenme ve Sağlık 
Araştırması (TBSA)-2017 projesine danışmanlık yapılmakta-
dır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri; 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu 
İle Spor Fizyoterapistleri Derneği, Türkiye Fizyoterapistleri 
Derneği, Kardiopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri 
Derneği ve Türkiye Kinezyoteyp Derneği yönetim kurulla-
rında aktif olarak çalışmaktadır. Hemşirelik Bölümü tarafın-

dan Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile 
birlikte '2. Hemşirelik Günleri' düzenlenmiştir. Odyoloji Bö-
lümü tarafından Özel Ayşe Abla Okulları 9. Sınıf Fen Lisesi 
öğrencileri ile birlikte ‘1. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Odyoloji Bölümü Farkındalık Haftası Etkinliği’ ger-
çekleştirilmiştir. Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından Organ 
Bağışı Farkındalık Projesi kapsamında kısa film yarışması 
düzenlenmiş, öğrenciler tarafından çekilen kısa filmler ile 
toplumun organ bağışı konusunda farkındalıkların artırılma-
sı amaçlanmıştır. Sosyal Hizmet Bölümü tarafından ‘Türki-
ye’de Genç Olmak, Europass Cv Hazırlama Eğitimi, Hayatın 

Üç İyisi, Otizm, Üniversiteden İş Yaşamına ve SPSS Uygula-
malı Veri Analizi’ başlıkları altında paneller düzenlenmiştir. 
Spor Bilimleri Bölümü tarafından ‘Terapötik Rekreasyon’ 
dersi kapsamında engelli bireylere yönelik çeşitli oyun ve 
fiziksel aktivite içeren 9 haftalık ‘Spor Engel Tanımaz’ et-
kinlikleri yapılmıştır. Fakültemiz öğretim elemanlarının ve 8 
partnerin katıldığı Training of Informal Caregivers in Elderly 
Care (TRACE) başlıklı Avrupa Birliği Projesi Kongresi 22-23 
Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz der-
gisi BÜSBİD Aralık 2018 ve Haziran 2018 sayıları elektronik 
olarak yayınlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Eğitim ve öğretim süreci içinde lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin bilimsel faaliyetlere aktif katılımı teşvik edilmiş-
tir. Programlarımızda öğrencilerin alanındaki bilimsel bilgiye 
ulaşma, güncel gelişmeleri izleme, değerlendirme ve uygu-
layabilme kapasitelerinin ve bilgi birikimini kullanabilmesinin 
sağlanması, alanlarıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanma-
sı ve uygulaması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik de-
ğerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi için güncel yaklaşımları 
içeren eğitim programları uygulanmıştır. Lisans öğrencilerinin 
etkin biçimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılmasında; 

bilimsel yöntemler uygulanmış, eğitim ve öğretimin seviyesini 
arttırmak için ölçme ve değerlendirmedeki olumsuz yönleri or-
tadan kaldıracak iyileştirmeler yapılmıştır. Fakültemiz bölüm-
leri ders kataloglarında hem pratik uygulamalı hem de teorik 
dersler bulunmaktadır. Özellikle meslekle ilişkili olarak, pratik 
uygulamalı derslerin büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Öğren-
ciler derslerin pratik uygulama gerektiren kısımlarında multidi-
sipliner çalışmaya dahil olmakta, çalışmanın bir parçası olarak 
nasıl çalışılacağını öğrenmek, klinikte kendini ve el becerileri-
nin geliştirip bunu pratik edebilmek konusunda oldukça dene-
yim kazanmaktadırlar. Bu uygulamalar çerçevesinde öğretim 
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üyelerimiz ve elemanlarımız her öğrenci ile ilgili olarak öğren-
ciler ile birebir ilgilenmekte, iletişimde bulunmakta uygulamalı 
olarak öğretime devam etmektedirler. Sosyal medya aracılı-
ğı ile hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerinin interaktif 
bilgi paylaşımının sağlanması için sosyal paylaşım sitelerinde 
gruplar oluşturularak, bu hesaplardan düzenli güncel bilgiler 
paylaşılmaktadır. Sektörde çalışan mezun öğrencilerimizin 
katkılarıyla paneller düzenlenmiş, bu panellere katılan mezun 
öğrencilerimiz öğrencilik dönemlerinden başlayarak yaşadık-
ları deneyimleri öğrencilerimiz ile paylaşmış, sektöre yönelik 
bilgiler vermiş ve başarılı olabilmeleri için öğrencilerimize öne-

rilerde bulunmuşlardır. Öğrenci toplulukları tarafından mesleki 
gelişimleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında 
yer alan faaliyetlerden birisi olan staj konsorsiyumu devam 
etmektedir. Bu kapsamda fakültemizden 12 öğrenci Üniversi-
temizin Erasmus+ hareketliliğinden yararlanarak Hırvatistan, 
Belçika, Almanya, Malta, İspanya ve İtalya’ya giderek stajlarını 
başarı ile tamamlamışlardır. Fakültemiz Spor Bilimleri Bölümü 
öğrencileri tarafından her yıl bahar döneminde düzenlenen ve 
öğrencilerin aktif rol aldıkları Spor ve Rekreasyon Şenliği bu yıl 
da başarı ile düzenlenmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
Fakültemiz bölümleri toplumsal yaşama katkı sağlamak ama-
cıyla her yıl olduğu gibi 2017-2018 akademik yılında da faa-
liyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü tarafından toplu beslenme yapılan kurum ve özel ku-
ruluşlarda çalışan personelin sürekli ve düzenli aralıklarla top-
lam kalite gereği beslenme eğitimi verilmiş, ayrıca toplumun 
beslenme durumubeslenme problemlerinin ve nedenlerinin 
belirlenerek çözüm yollarının aranması sağlanmıştır. Fizyote-
rapi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim elemanları, sivil toplum 
kuruluşlarının organizasyonlarına ve toplumu bilgilendirme 
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faaliyetlerine katılmış, toplum sağlığı ve refahının geliştiril-
mesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale 
getirmek ve fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi 
toplum yararına sunma çalışmalarına devam etmiştir. Hemşi-
relik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları bir ilköğretim 
okulunda toplam 1590 öğrencide göz taraması, boy-kilo öl-
çümü, postür muayenesi, ağız-diş muayenesi gerçekleştirmiş 
ve bire bir eğitimler verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerimiz 
ve öğretim elemanlarımız TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç 
Gönüllüler Platformu tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyü-
müze Geri Dönelim’ projesi kapsamında üç köy ilkokulunda 
öğrencilere sağlık taraması yapmış ve sağlık (diş fırçalama, el 
hijyeni, sağlıklı beslenme) eğitimi vermiştir. Odyoloji Bölümü 
tarafından öğrencilerinin Türk İşaret Dili’nin ders olarak alın-
ması sağlanmıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü öğrenci topluluğu 
önderliğinde, tüm üniversite genelinde çalışan personel ve 
öğrencilerin katkısı ile ‘7. Geleneksel 2. El Eşya Pazarı’ düzen-
lenmiştir. Bu pazardan elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği’ne bağışlanmış ve böylece öğrencilerin bir 
sosyal sorumluluk projesini hem organize etmeleri hem de bu 
projeye katılımları sağlanmıştır. Sosyal Hizmet Bölümü tarafın-
dan 03 Temmuz 2018-04 Ağustos 2018 tarihlerinde Mersin’de 
yoksul bölgelerde yaşayan kadın ve çocukların kapasitelerinin 
arttırılması konusunda halkla ve kurumlarla uygulama çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir. Rekreatif Eğitsel Oyunlar kapsamında 
Fakültemiz Spor Bilimleri Bölümü tarafından TEGV (Türk Eği-
tim Gönüllüleri Vakfı) öğrencilerine yönelik yine üçüncü sınıf 
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan çeşitli oyun ve fiziksel 
aktiviteler ile ‘Oyunlarla Spor’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu 
etkinlik her yıl tekrarlanmakta ve TEGV bünyesinde bulunan 
sosyo-ekonomik düzeyleri düşük ailelerden gelen çocuklara 
farklı ve eğlenceli öğrenme ortamı sunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bölümümüzde bilimsel üretime ilişkin faaliyetler; Beslenme 

ve Diyetetik alanı ile ilgili kitap ve kitap bölümü yazılmasını, 
indeksli dergilerde, indeksli dergiler dışında uluslararası der-
gilerde ve ulusal hakemli dergilerde nitelikli araştırma ve der-
leme makale yazılmasını ve indeksler tarafından taranan der-
gilerdeki yayınlara atıf alınmasını, ulusal kongre, sempozyum 
ve çalıştaylar gibi bilimsel toplantılarda özet veya tam metin 
olarak sözel, poster bildirimlerinin sunulmasını, ayrıca ulusla-
rarası kongre, sempozyum ve çalıştaylar gibi bilimsel toplan-
tılarda özet veya tam metin olarak sözel, poster bildirimlerinin 
sunulmasını, ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesini, 
kongre, sempozyum, atölye çalışması, kurs ve seminerlerin 
düzenlenmesini, patent çalışmalarının yapılmasını, yüksek li-
sans ve doktora tezlerinin yönetilmesini, ulusal ve uluslararası 
nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel kurum ve kuru-
luşların komisyonlarında görev alınmasını kapsamaktadır. Bu 
kapsamda; 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde 14 kitap 
bölümü, uluslararası indeksli dergilerde 8, ulusal hakemli der-
gilerde ise 9 makale yazılmıştır. İndeksli dergilerdeki yayınlar-
dan alınan toplam atıf sayısı 18’dir. Uluslararası kongrelerde 
sunulan sözel ve poster bildiri sayısı 22, ulusal kongrelerde 
sunulan bildiri sayısı ise 21’dir. TÜBİTAK tarafından destek-
lenen araştırma proje sayısı 1’dir. Tamamlanan yüksek lisans 
tez sayısı 6 iken, tamamlanan doktora tez sayısı ise 2’dir. 
Ulusal nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel kurum ve 
kuruluşların komisyonlarında 7 öğretim üyesi görev almıştır. 
Ulusal bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan 
hakemli dergilerde 19, uluslararası bilimsel kuruluş veya top-
luluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde de 3 olmak 
üzere toplam 22 çalışmada hakemlik yapılmıştır. Bölümümüz 
2 öğretim üyesi tarafından ulusal kitap editörlüğü ve 8 öğre-
tim üyesi tarafından kitap bölümü çevirisi yapılmıştır. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dergisi BÜSBİD’in Aralık 2017 ve Haziran 
2018 sayıları elektronik olarak yayınlanmıştır. Avrupa Birliği 
KA-2 Proje kapsamında ‘Yaşlı Bakımı Veren İnformal Bakım 
Vericilerin Eğitimi (TRACE) Kongresi’, 22.03.2018-23.03.2018 
tarihinde yapılmıştır. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 

(TBSA)-2017 projesine danışmanlık devam etmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Beslenme ve Diyetetik lisans, yüksek lisans ve doktora öğren-
cileri için öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler 
kapsamında; öğrenci odaklı eğitim yapılmakta, eğitim araç ve 
gereçleri etkin kullanılmakta, grup ve bireysel çalışmalar ya-
pılmakta ve eğitim-öğretim süreci öğretim üyeleri tarafından 
izlenerek süreç takibi yapılmaktadır. Eğitim ve öğretim süreci 
içinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel 
faaliyetlere (bilimsel makale ve derleme makale yazımı, çeşit-
li ulusal ve uluslararası kongrelerde/sempozyumlarda poster 
bildiri, sözel bildiri ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik edil-
miştir. Sınıf içi etkinlikler kapsamında araştırma ve derleme 
makale tartışması, seminer sunumu, interaktif soru ve cevap 
tartışma yapılmıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim 
programında beslenme ve diyetetik alanındaki bilimsel bilgiye 
ulaşma, güncel gelişmeleri izleme, değerlendirme ve uygula-
yabilme kapasitelerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin beslenme 
ve diyetetik alanıyla ilgili bilgi birikimini kullanabilmesinin sağ-
lanması, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili verilerin toplan-
ması, yorumlanması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel ve etik değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi için 
güncel yaklaşımları içeren eğitim programları uygulanmıştır. 
Sosyal medya aracılığı ile hem öğrencilerin hem de öğretim 
üyelerinin interaktif bilgi paylaşımının sağlanması için sosyal 
paylaşım sitelerinde gruplar oluşturulmuştur. Bölümümüze 
ait bu hesaplardan düzenli güncel bilgiler paylaşılmaktadır. 
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğrenim programı 
kapsamında öğrencilere proje oluşturulması, hazırlanması ve 
sunulması konusunda danışmanlık verilmiştir. Ayrıca hem yük-
sek lisans hem de doktora öğrencilerine ilgi duydukları alanlar 
teşvik edilerek bitirme projelerinin yapılması sağlanmış ve bu 
alanda danışmanlık verilmiştir. Lisans öğrencilerinin etkin bi-
çimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılmasında; bilimsel 
yöntemler (proje ve raporlama, rol play ve grup çalışması, 
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kendi kendine değerlendirme vb.) uygulanmış, eğitim ve öğ-
retimin seviyesini arttırmak için ölçme ve değerlendirmedeki 
olumsuz yönleri ortadan kaldıracak iyileştirmeler yapılmıştır. 
Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Topluluğu tarafından mesleki 
gelişim için 4 aktivite düzenlenmiştir. Bu aktiviteler arasında 1 
adet topluluk tanıtım faaliyeti, 2 adet atölye çalışması (çikolata 
ve kahve) ve 1 adet mezun söyleşisi bulunmaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplum sağlığı stajı kapsamında halkın beslenme konusun-
da doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması için okul öncesi, 
ilköğretim ve liselere, yaşlı bakım evlerine, kreşlere ve aile 
sağlık merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine, ana-çocuk 
sağlığı merkezlerine, özel ve devlet kurum ve kuruluşlarına 
beslenme eğitimi verilmiştir. Görsel ve yazılı medya aracılığı 
ile toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda doğru 
bilgiye erişimi için programlara katılım gösterilmiştir. Besin-
lerin üretiminden insan vücudunda kullanılmasına değin tüm 
aşamalarda, besin ögesi-besin ögesi ve besin ögesi-ilaç etki-
leşimlerini ve besinin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi ve 
depolanması vb. sırasında oluşan değişimlerin besin ögele-
rine etkilerinin incelenmesi konusunda toplum bilinçlendiril-
miştir. Toplu beslenme yapılan kurum ve özel kuruluşlarda 
çalışan personelin sürekli ve düzenli aralıklarla toplam kalite 
gereği beslenme eğitimi verilmiştir. Ayrıca toplumun bes-
lenme durumunun belirlenmesi, beslenme problemlerinin ve 
nedenlerinin belirlenerek çözüm yollarının aranması sağlan-
mıştır. Besin hazırlama, depolama ve pişirme ortamlarında 
sağlık koşullarının oluşturulması, sürekliliğinin sağlanması, 
besinlerin üretiminden tüketimine kadar her türlü hastalık 
etmenlerinden arındırılmasına yönelik çalışmalar ve eğitim-
ler yapılması sağlanmıştır. Toplu beslenme hizmetlerinin tüm 
aşamalarında personel, fiziksel alan, araç ve gereç, besin hij-
yeni ve sanitasyonu standartları öğretilmiş ve uygulanması 
sağlanmıştır. Dönem içi ve toplum sağlığı stajı programında 
da toplumda değişik yaş ve cinsiyet gruplarının enerji, pro-

tein, yağ ve besin ögeleri (vitamin ve mineraller) ihtiyaçları 
belirlenmiş ve beslenme alışkanlıkları incelenmiştir. Toplu 
beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda uygulanması gere-
ken yönetim, denetim ve toplu beslenme ilkelerinin ayrıntılı 
olarak araştırılması sağlanmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Belirtilen tarihler arasında bölümümüzün öğretim elemanları 
tarafından; indeksli dergilerde 21 tam makale yayımlanmış-
tır. Öğretim elemanlarımızın ilk isim olarak yer aldığı 21 yayın 
bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız 9 ulusal kongreye ve 
3 uluslararası kongreye, sempozyuma katılmışlardır. Ulusal ve 
uluslararası kongrelerde ilk isim olarak bildiri yayınlanmıştır. 
Doç. Dr. H. Baran Yosmaoğlu tarafından 2; Doç. Dr. Aydan Ay-
tar tarafından 8 kitap bölümü ve editörlüğü, Doç. Dr. Özlem 
Yürük tarafından 1, Dr. Öğr. Üyesi Emel Sönmezer tarafından 1; 
Öğr. Gör. Aslıcan Çağlar tarafından 4 adet kitap bölümü yazıl-
mıştır. Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. H. Baran Yosma-
oğlu, Doç. Dr. Aydan Aytar, Doç. Dr. Neslihan Durutürk ve Doç. 
Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş danışmanlığında yüksek lisans tez-
leri başarıyla tamamlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğrenciyi merkeze 
koyan ve o doğrultuda çalışmalarını sürdüren bir bölümdür. 
Bölüm olarak amacımız; evrensel ve kültürel değerler ışığın-
da, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme 
ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanında 
uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Bölümümüzde öğre-
nim gören her öğrencinin bir danışmanı bulunmaktadır. Bu 
danışmanlar derslerle ilgili konuların yanı sıra öğrencilerin 
ihtiyaç duyduğu konularda bireysel danışmanlık ve yönlen-
dirme de yapmaktadırlar. Bölümümüz hem pratik uygulamalı 
hem de teorik dersler içermektedir. Özellikle meslekle ilişkili 
olarak, pratik uygulamalı derslerin bölümümüzde büyük bir 

ağırlığı vardır. Bölümümüz öğrencileri derslerin pratik uygu-
lama gerektiren kısımlarında multidisipliner çalışmaya dahil 
olmaktadırlar. Multidisipliner çalışmanın bir parçası olarak 
nasıl çalışılacağını öğrenmek, klinikte kendini ve el beceri-
lerinin geliştirip bunu pratik edebilmek konusunda oldukça 
deneyim kazanmaktadırlar. Bu uygulamalar çerçevesinde 
öğretim üyelerimiz ve elemanlarımız her öğrenci ile ilgili 
olarak yüksek lisans öğrencileri ile birebir ilgilenmekte, ile-
tişimde bulunmakta ve oralarda uygulamalı olarak öğretime 
devam etmektedirler. Bölümümüz, aynı zamanda akademik 
hayat başlangıcında olan öğrencilerimize, akademik kariyer-
lerini geliştirmelerine yardımcı olarak bilgileri ve yetenekleri 
kazandırmayı hedeflemektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzün vizyon ve misyonu; toplum sağlığı ve refahı-
nın geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha 
etkin hale getirmek ve fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve 
teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. Bu doğrultuda bölüm 
öğretim elamanlarımız, kendilerine ihtiyaç duyulduğu zaman 
sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarına ve toplumu bil-
gilendirme faaliyetlerine katılmaktadır. Bölümümüz öğretim 
elemanları, çeşitli zaman dilimlerinde Kanal B’deki televizyon 
programlarına katılarak sağlığı koruma, hastalıklardan korun-
ma konusunda toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmışlardır. 
Bölümümüz öğretim üyeleri ayrıca toplum sağlığı ile ilişki-
li mesleki derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim 
kurullarında ve sağlık kurullarında yer almaktadırlar. Bu kuru-
luşların toplum sağlığına yönelik aktivitelerinin düzenlenme-
si konusunda çalışmalar özveri ile sürdürülmektedir. Faaliyet 
raporu döneminde öğretim üyelerimiz Türkiye Bedensel En-
gelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu ile Spor Fizyoterapist-
leri Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Kardiopulmoner 
Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği ve Türkiye Kinezyo-
teyp Derneği yönetim kurullarında aktif olarak çalışmış ve yer 
almışlardır.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Akademik niteliği yüksek tutmak amacıyla Bölümümüz öğ-
retim elemanlarının akademik toplantılara katılımları bölüm-
deki sorumluluklarını aksatmamak koşuluyla desteklenmeye 
devam edilmekte ve teşvik edilmektedir. Bölümümüz öğre-
tim elemanları ulusal 8 sözel ve 9 poster; uluslararası 17 sözel 
ve 14 poster olmak üzere toplam 48 bildiri sunmuşlar, ulus-
lararası kongrelerde 8 ve ulusal kongrelerde 12 davetli ko-
nuşma gerçekleştirmişlerdir. Bir uluslararası, bir ulusal kong-
re ve bir ulusal sempozyuma başkanlık yapmışlar; ulusal ve 
uluslararası kongrelerin düzenlemenmesinde ya da bilimsel 
kurullarında görev almışlardır. Öğretim elemanları 2017-2018 
yılları arasında uluslararası indeks (SCI, SCI Expanded, SSCI) 
kapsamındaki dergilerde 4 tam makale ve 6 özet makale, 
uluslararası diğer indeksler kapsamındaki dergilerde 8 ma-
kale ve ulusal dergide 11 makale olmak üzere toplam 29 ya-
yın yapmışlardır. Öğretim elemanlarımız bir TÜBİTAK yayın 
teşviki; bir ulusal kongrede sözel ikincilik ve bir uluslararası 
kongrede sözel üçüncülük ödülü almışlardır. Bölümümüz öğ-
retim elemanlarının yayınlanmış çalışmalarına uluslararası in-
deksler kapsamında 132 ve hakemli dergilerden 11 olmak üze-
re toplam 143 atıf yapılmıştır. Bölümümüz öğretim elemanları 
biri tamamlanmış ikisi devam eden kitap editörlüğü ve 1’i 
uluslararası, 10’u ulusal olmak üzere 11 kitapta bölüm yazarlığı 
bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları uluslararası 
indekslere giren dergilerde ve ulusal dergilerde sorumluluk-
lar (editör kurulu, yardımcı editörlük, hakemlik) almaya de-
vam etmektedir. Yürütücülüğünü bölümümüz öğretim üyesi 
Prof. Dr. Sultan Kav’ın yaptığı, bölümümüz öğretim üyesi 
Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak ve fakültemizin diğer bölümlerin-
den öğretim elemanlarının da yer aldığı, 8 partnerin katıldığı 
K2 Stratejik Ortalıklar Yetişkin Eğitimi alanında ‘Training of 
Informal Caregivers in Elderly Care (TRACE)’ başlıklı Avrupa 
Birliği Projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemizde 
‘Multidisciplinary Approach to Elderly Health’ başlıklı ulusla-

rarası bir kongre düzenlenmiştir. Ayrıca Başkent Üniversitesi 
Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile birlik-
te 22.Hemşirelik Günleri’ düzenlenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilere, gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma ola-
nağı verecek akademik ve uygulamaya dönük donanımı 
kazandırmak amacıyla uygulama alanları çeşitlendirilmiştir. 
Bu bağlamda öğrencilerimiz Üniversitemize bağlı Adana, 
İzmir, Konya ve İstanbul’da yer alan sağlık kuruluşlarımız-
da yaz stajı yapmaya devam etmektedir. Ayrıca öğrenci-
lerimizin farklı kurumları tanıma ve deneyim kazanmaları 
amacıyla diğer üniversite, devlet ve araştırma hastaneleri 
ile işbirliği yapılmıştır. Öğrencilerimizin Erasmus Öğrenci 
Değişim Programı’na katılmaları teşvik edilmiş olup farklı 
ülkelerle işbirliği sürdürülmektedir. Avrupa Birliği Komisyo-
nu Erasmus+ Programı kapsamında yer alan faaliyetlerden 
birisi olan staj konsorsiyumu kapsamında Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Staj Konsorsiyumu ile bölümümüz ortaklığı devam 
etmektedir. Konsorsiyum kapsamında bölümümüz 2. ve 3. 
sınıflarda öğrenim gören 9 öğrenci ve Üniversitemizin Eras-
mus+ staj hareketliliğinden 2 öğrenci olmak üzere toplam 11 
öğrenci Hırvatistan, Belçika, Almanya, Malta ve İspanya’ya 
iki aylığına gitmiş ve stajlarını başarı ile tamamlamışlardır. 
Sağlık Bilimleri Staj Konsorsiyumu 2018-2019 eğitim-öğre-
tim dönemlerinde de devam edecek olup, öğrencilerimiz 
yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda bu staj 
hareketliliğinden yararlanabilecektir. Öğrencilerimizin bi-
limsel etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir. Bölümümüz 
öğretim elemanları ve Hemşirelik Topluluğu’nda görev alan 
öğrencilerimiz mesleki farkındalığı artırmak amacıyla diğer 
öğrencilerimizin katıldığı bir toplantı organize etmişler; Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji servisinde 
tedavi gören çocuklar için ‘Yeni Yıl Etkinliği’; şiddetin ön-
lenmesine dikkat çekmek için ‘Sağlık Çalışanlarına Şiddete 

Hayır’ etkinliği kapsamında stand açmışlar ve üniversitemiz 
kampüsünde bisiklet turu düzenlemişlerdir. Öğrencilerimi-
zin grup çalışmalarıyla öğretim elemanlarının danışmanlı-
ğında çeşitli konularda seminer sunumları ve proje çalışma-
ları devam etmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz öğrencileri öğretim elemanları eşliğinde, bir il-
köğretim okulunda eğitim gören toplam 1590 öğrencide göz 
taraması, boy-kilo ölçümü, postür muayenesi, ağız-diş mu-
ayenesi gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca ‘Kendi Kendine Meme 
Muayenesi’ ve ‘Kendi Kendine Testis Muayenesi’ konularında 
Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'n-
da yaklaşık 120 öğrenciye bire bir olarak üç öğretim elemanı 
eşliğinde akran eğitimi verilmiştir. Yaşam boyu öğrenme ça-
balarına destek vermek ve dolaylı olarak toplumumuzun ya-
şam kalitesini geliştirebilmek amacıyla bölümümüz öğretim 
elemanları işe yeni başlayan hemşirelere yönelik eğitimlerde 
sorumluluk almaya devam etmişlerdir. Bölümümüz öğretim 
elemanları çeşitli ulusal çalıştay, eğitim programları ve diğer 
bilimsel etkinliklere katılarak ve mesleki derneklerde sorum-
luluk alarak mesleki gelişime katkı sağlamaya devam etmek-
tedir. Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencilerimiz ve 
öğretim elemanlarımız T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç 
Gönüllüler Platformu tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyü-
müze Geri Dönelim’ projesi kapsamında üç köy ilkokulunda 
öğrencilere sağlık taraması yapmış ve sağlık (diş fırçalama, 
el hiyyeni, sağlıklı beslenme) eğitimi vermiştir. Ayrıca bö-
lümümüz öğretim elemanları Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi’nde Tiroid Hastalıkları Farkındalık Haftası’na ge-
liştirdikleri broşür ile destek vermişlerdir. Toplumun bilgi-
lenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında görerek öğrenmek 
gereksinimine yanıt vermek amacıyla her türlü basım ve ya-
yın olanaklarını kullanarak açıklama/bilgilendirme çalışmaları 
kapsamında bölümümüz ve hemşirelik mesleğini tanıtan ilgili 
programlara katılmışlardır.
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Odyoloji Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Ayşe Abla İlkokulu’nda 9. Sınıf Fen Lisesi öğrencileri ile birlik-
te yarım gün ‘1. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölümü Beyin Farkındalık Haftası Etkinliği’ gerçekleş-
tirilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bazı teorik dersler için ikişer şube açılmıştır. Mesleki Uygula-
ma dersleri 2 Şube olarak açılmış ve öğrencilerin laboratuvar 
uygulamaları asistanlar ve hocaların kontrolünde yapılmıştır. 
Seminer dersi öğrencilerin ilgi alanlarına göre 4 şubede 4 farklı 
öğretim elemanı tarafından verilmiştir. Dersliklerdeki bilgisa-
yar ve teknik donanım alanları iyileştirilmiştir. Akustik Labo-
ratuvar yapımı tamamlanmıştır. Tam zamanlı istatistik uzmanı 
göreve başlamıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Türk İşaret Dili’nin ders olarak tüm öğrencilerimiz tarafından 
alınması sağlanmıştır. 

Sağlık Yönetimi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bölümümüzde bilimsel üretime ilişkin olarak Sağlık Yönetimi 
alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde makale yazılma-
sı, ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve çalıştaylarda 
sözel ve poster bildirilerin sunulması, sertifika programlarının 
düzenlenmesi, yüksek lisans tezlerinin yönetilmesi, ulusal ve 
uluslar arası nitelikte bilimsel, mesleki ve sosyal kurum ve ku-
ruluşların komisyonlarında görev alınması gibi faaliyetler ye-
rine getirilmektedir. Bu kapsamda 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 
tarihleri arasında uluslararası 1 kitap bölümü, indeksli dergiler-
de 3 tam makale, indeksli dergiler dışında uluslararası dergi-
lerde 4 makale yazılmıştır. Ulusal hakemli dergilerde yayım-
lanmış 3 tam makale bulunmaktadır. Uluslararası toplantılarda 
sunulan tam sözel bildiri sayısı 2, uluslararası toplantılarda 

sunulan özet sözel bildiri sayısı 12, tam metin bildiri sayısı 1, 
ulusal kongrelerde sunulan tam metin bildiri sayısı 1’dir. YÖK 
tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili ola-
rak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde ya-
yın kurulu üyeliği 2, YÖK tarafından doçentlik başvuruları için 
temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından 
taranan dergilerde yapılan editörlük ve hakemlik 1, uluslara-
rası kuruluşlarca desteklenen 1 proje ortaklığı bulunmaktadır. 
TÜBİTAK/Kamu/Uluslararası kuruluşlarda 2 adet danışmanlık 
hizmeti bulunmaktadır. Dr. Fikriye Yılmaz; Prof. Dr. Adil Artu-
koğlu en iyi bildiri ödülü, Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin IMLEAP 
2018 2.’lik ödülü ve Healthıneers Innovatıon Think Tank 3.’lük 
ödülü almışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenci merkezli yöntemler ve ders içerikleri öğrenmeyi 
mükemmelleştirmenin önde gelen unsurlarıdır. Bu bakım-
dan bölümümüzde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yöne-
lik olarak The Association of University Programs in Health 
Administration (AUPHA) yayınları ve forumları sürekli takip 
edilerek, ders müfredatı bu gelişmeler doğrultusunda de-
ğerlendirilmektedir ve sağlık sektöründe meydana gelen 
teknolojik, yasal, vb. değişimler dikkate alınarak, ders içe-
rikleri sürekli olarak yenilenmektedir. Bu çerçevede eğitim 
planında ciddi revizyonlar yapılmış, yeni müfredat 2018-2019 
akademik dönemi ile birlikte uygulanmaya başlamıştır. Ay-
rıca deneyime dayalı öğrenmenin önemine dikkat çekilerek, 
öğrencilerin kariyer geliştirme, ERASMUS öğrenci değişimi, 
konferans ve panellere katılımları konusunda özendirici çalış-
malar yapılmaktadır. 2017-2018 akademik dönemi itibariyle 
bir öğrencimiz HUSBİK Staj Konsorsiyumu kapsamında yaz 
stajını İtalya’da yapmıştır. Halen kayıtlı 5 öğrencimiz Üniver-
sitemizin farklı bölümlerinde çift ana dal eğitimine devam et-
mektedir. Bu özendirici çalışmaların yanı sıra Sağlık Yönetimi 
Bölümü’nde 2017-2018 akademik yılında sektörde çalışan 
mezun öğrencilerimizin katkılarıyla Başarı Öyküleri Panel-

leri düzenlenmiştir. Bu panellere katılan mezun öğrencileri-
miz öğrencilik dönemlerinden başlayarak yaşadıkları dene-
yimleri öğrencilerimiz ile paylaşmış, sektöre yönelik bilgiler 
vermiş ve sektörde başarılı olabilmeleri için öğrencilerimize 
önerilerde bulunmuşlardır. 2017-2018 akademik yılı bahar 
döneminde Araştırma Teknikleri ve Bitirme Projesi dersleri 
kapsamında öğrencilerin hazırladıkları projeleri poster ola-
rak sunmaları teşvik edilmiştir. Sektörün ihtiyaçları doğrul-
tusunda, öğrencilere yönelik olarak sertifika programları ha-
zırlanarak, öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri 
konularda gelişmeleri sağlanmıştır. Sağlık Yönetimi lisans 
programı öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebile-
ceği projelere, yarışmalara katılımı desteklenmiştir. Öğrenci-
lerimiz 2017 ve 2018 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi, Siemens 
Healthineers işbirliğinde ‘İnovasyon Yönetimi ve İnovasyon 
Liderliği Sertifika Programı (IMLEAP)’ başlıklı programa, Liv 
Hospital tarafından düzenlenen 'Geleceğin Sağlık Yöneticileri 
Proje Yarışması’na ve Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka 
Merkezi tarafından düzenlenen ‘Girişimcilik Proje Yarışma-
sı’na katılmışlardır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırılması ko-
nuları dikkate alınarak, 2017-2018 akademik yılında Organ 
Bağışı Farkındalık Projesi kapsamında kısa film yarışması dü-
zenlenmiş, öğrenciler tarafından çekilen kısa filmler ile başta 
öğrenciler olmak üzere tüm toplumun organ bağışı konusun-
da farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. Sağlık Yöneti-
mi öğrenci topluluğu önderliğinde, tüm üniversite genelinde 
çalışan personel ve öğrencilerin katkısı ile ‘7. Geleneksel 2. 
El Eşya Pazarı’ düzenlenmiştir. Bu pazardan elde edilen ge-
lir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanmış ve 
böylece öğrencilerin bir sosyal sorumluluk projesini hem 
organize etmeleri hem de bu projeye katılımları sağlanmış-
tır. Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında 
görerek öğrenme gereksinimine yanıt vermek amacıyla tüm 
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öğretim elemanlarının her türlü basım ve yayın olanaklarını 
kullanarak açıklama/bilgilendirme çalışmaları yapmaları teş-
vik edilmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanları bilimsel ma-
kale yazımının yanı sıra, televizyon programlarına katılarak 
ve gazete köşe yazarları, haberciler ile görüşerek toplumu 
bilgilendirme çalışmalarına katılmışlardır. Bu bilgilendirme 
çalışmaları doğrultusunda 2017-2018 akademik yılında Sağ-
lık Yönetimi Bölümü öğrencileri toplumda temel bilinmesi 
gereken sağlık davranışlarını araştırmış, 10000 kişi üzerin-
de yapılan araştırma ile kişilerin organ bağışı farkındalıkları 
ortaya konularak araştırmadan elde edilen sonuçlar gerek 
üniversite içerisinde gerekse medyada geniş olarak paylaşıl-
mıştır. Mezunlarla yakın ilişkiler kurulması ile ilgili faaliyetleri 
koordine etmek üzere mezun koordinatörlüğü oluşturulmuş, 
sosyal medya üzerinden tüm mezunlara ulaşmayı sağlaya-
cak bir platform hazırlanmıştır. Proje geliştirme ve girişimci-
lik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Başkent Üniversitesi 
ve Siemens ortaklığı ile başlayan 2017 yılında gerçekleştiri-
len Siemens IMLEAP Proje Yarışması’nda öğrencilerimiz de-
receye girmişlerdir.

Sosyal Hizmet Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında öğretim ele-
manlarımız; indeksli dergilerde 2 makale, indeksli dergiler 
dışında uluslararası dergilerde 2 makale ve ulusal hakem-
li dergide 6 makale yazmışlardır. Bu makalelere ek olarak 
Bölümümüz öğretim üyeleri Nobel Akademik Yayıncılık’tan 
çıkan Yeşil Sosyal Hizmet kitabında editörlük yapmışlar ve 
aynı kitapta üç adet bölüm çevirisi yapmışlardır. Bölümümüz 
öğretim elemanları farklı kurumlar tarafından düzenlenen 
ulusal kongre ve sempozyumlarda 11; uluslararası kongre ve 
sempozyumlarda ise 4 sözel bildiri sunarak katılım gerçek-
leştirmişlerdir. Erasmus+ Programı Öğrenci Değişim Prog-
ramı kapsamında, yüksek lisans programında okuyan bir 
öğrenci Almanya, HUSBİK programı kapsamında 8 öğrenci 

(ikisi Hollanda, altısı da Almanya) farklı ülkelerde programa 
katılmışlardır. Bir öğretim elemanımız da HUSBİK kapsamın-
da yurtdışına gitmiştir. Bölümümüz tarafından düzenlenen 
ulusal paneller ve çalıştay şöyledir: ‘Türkiye’de Genç Olmak 
(23 Ekim 2017)’, ‘Europass CV Hazırlama Eğitimi (13 Kasım 
2017)’, ‘Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaz Uygulamaları Paneli 
(17 Ekim 2017)’, ‘Hayatın Üç İyisi: Gençlik, Sağlık ve Özgürlük 
(20 Kasım 2017)’, ‘Otizm: Psikososyal İhtiyaçlar ve Sorunlar 
(4 Aralık 2017)’, ‘Üniversiteden İş Yaşamına: Sizi Hangi Sı-
navlar Bekliyor? (11 Aralık 2017)’ ve ‘SPSS Uygulamalı Veri 
Analizi Eğitimi (8 Şubat 2018)’.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz öğrenci odaklı bir bölümdür. Bu nedenle daha 
üniversite sınavından önce öğrencilerle iletişim kurmak ve 
Bölümümüzü tanıtmak bizim için büyük önem taşımaktadır. 
Bölümümüzü tanıtmak için Üniversitemiz kalite çalışmala-
rı kapsamında hazırlamış olduğumuz ‘Bölüm Tanıtımı Akış 
Planı’ mevcuttur ve bölüm tanıtımı ile ilgili hedeflerimiz her 
dönem Rektörlüğümüze sunulan kalite hedefleri içinde yer 
almaktadır. Üniversite sınavı öncesi Bölümümüzün tanıtımı 
için medya araçları etkili bir şeklide kullanılmakta, Bölümü-
müzün broşürü mail yolu ile özel kolejlere gönderilmekte, 
sosyal medya (facebook, twitter gibi) da broşürlerimiz ya-
yınlanmaktadır. Üniversite sınavı sırasında ve sonrasında da 
tercih danışmanlığı kapsamında Bölümümüz tanıtımları sür-
dürülmektedir. Bölümde okuyan her öğrencinin bir eğitsel 
danışmanı bulunmaktadır. Bu danışmanlar eğitsel konuların 
yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda bireysel 
danışmanlık ve yönlendirme de yapmaktadır. Bunun yanı 
sıra Bölümümüz tüm öğretim elemanları öğrenci açısından 
her an ulaşılabilir durumdadır. Ayrıca ders programının ha-
zırlanması sırasında ders çakışması durumunda öğrencilerin 
mağdur olmaması için gerekli düzenlemelere özen gösteril-
mektedir. Bölümümüz açısından uygulamalı derslerin ders 
programı içindeki ağırlığı (Tüm program içinde derslerin 

%37,6’sı uygulama, %62,4’si ise teoridir) ve önemi büyük 
önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz kamu kurumları (Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, GATA vb.) özel kurumlar (huzurevleri, rehabilitasyon 
merkezleri, kreşler vb.) ve sivil toplum örgütleri gibi çok 
farklı alanlarda uygulama yapmaktadırlar. Bu uygulamalar 
çerçevesinde öğretim elemanlarımız her öğrenci ile ilgili 
olarak öğrencilerle bire bir ilgilenmekte, bu kurumların yö-
neticileri, öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı 
yaparak, ‘Uygulama Sözleşmesi’ imzalamakta ve tüm uygu-
lama sürecince öğrenci bu sözleşme kapsamında yakından 
takip edilmektedir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bölümümüz, verdiği eğitimin de gerektirdiği şekilde toplu-
mun çeşitli kesimleriyle yapılan çalışmalara destek vermek-
tedir. Bu doğrultuda bölüm öğretim elemanlarımız farklı 
bilimsel etkinliklere katılmaktadır. 03 Temmuz 2018-04 
Ağustos 2018 tarihleri arasında öğrencilerimizle birlikte, öğ-
retim üyelerimizden Prof. Dr. Işıl Bulut, Mersin Büyükşehir 
Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Mersin’de yoksul 
bölgelerde yaşayan kadın ve çocukların kapasitelerinin ge-
liştirilmesi konusunda halkla ve kurumlarla uygulamalar; Dr. 
Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden, Türkiye Kızılay Derneği ile 
Ankara Altındağ’da Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yö-
nelik alan incelemesi ve destek çalışmaları; Arş. Gör. Emre 
Özcan Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek çalışmaları; Öğr. 
Gör. Dr. Bülent İlik, Antalya Muratpaşa Zeytinköy’de yaşayan 
kadın ve çocukların desteklenmesi konusunda uygulamalar; 
Arş. Gör. Mehmet Can Aktan Çankaya Belediyesi’nde toplum 
kalkınması çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Öğr. Gör. Dr. 
Bülent İlik, Hayata Destek Derneği’nin faaliyetleri kapsamın-
da Ordu, Adana ve İstanbul’da dernek çalışanlarına ‘Vaka Yö-
netimi’ ile ilgili eğitim çalışmaları yürütmüştür. 
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Spor Bilimleri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimle-
ri Bölümü 01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında, 2 
araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 5 dr. öğr. üyesi ve 
1 profesör kadrosu dahilinde indeksli dergilerde yayınlanan 
tam makale, indeksli dergiler dışında uluslararası dergiler-
de yayınlanan makale, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 
makale, indeksli dergilerdeki yayınlardan alınan atıflar, ya-
yınlanan kitap bölümleri, uluslararası kongre bildirileri, ulu-
sal kongre bildirileri gibi bilimsel çalışmalarla bilimsel üreti-
me ilişkin faaliyetler yapmıştır. Spor Bilimleri Bölümü olarak 
gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler şu şekildedir: İndeksli 
dergilerde yayınlanan tam makale yayın sayısı 5, indeksli 
dergiler dışında uluslararası dergilerde yayınlanan makale 
sayısı 1, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale sayı-
sı 6, indeksli dergilerdeki yayınlardan alınan atıf sayısı 14, 
yayınlanan kitap sayısı 1, yayınlanan kitap bölümü sayısı 10, 
uluslararası kongre bildiri sayısı 18, ulusal kongre bildiri sa-
yısı 2. Bunun yanı sıra, desteklenen uluslararası proje sayısı 
ise 2’dir. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
‘Rekreasyonda Program Geliştirme’ dersi kapsamında, 
öğrencilerin organizasyon yapabilme, işbirliği içinde çalı-
şabilme, planlama ve programlama becerilerini geliştire-
bilmeleri adına 3. sınıf öğrencilerimiz tarafından kampüs 
içerisinde ‘Spor ve Rekreasyon Şenliği’ organize edilmiştir. 
Her yıl bahar döneminde Spor Bilimleri Bölümü öğrencileri 
tarafından düzenlenen ve öğrencilerin de aktif rol aldıkları 
‘Spor ve Rekreasyon Şenliği’, çeşitli animasyonlar (skeçler, 
parodiler), yarışmalar, hediye çekilişleri ve dans gösterile-
rini içermektedir. ‘Rekreasyonda Liderlik Becerileri’ dersi 
kapsamında üniversite kampüsü içerisinde ‘Rekreasyonda 
Liderlik Uygulaması-Define Avı-Oryantiring’ düzenlenmiş-
tir. Kampüs içerisinde çeşitli yerlere yerleştirilen hedefle-

rin, ipuçları takip edilerek bulunmaya çalışıldığı aktiviteye 
1. sınıf öğrencileri katılmıştır. ‘Terapötik Rekreasyon’ dersi 
kapsamında engelli bireylere yönelik 3. sınıf öğrencilerimiz 
tarafından hazırlanan, çeşitli oyun ve fiziksel aktivite içe-
ren 9 haftalık ‘Spor Engel Tanımaz’ etkinlikleri yapılmıştır. 
Uygulama bölümü boyunca etkinliklere katılan engelli bi-
reylerde sosyal, fiziksel ve bilişsel değişimler gözlenirken, 
öğrencilerimizde de engelliliğe bakış açıları, farkındalıkları, 
kriz yönetimi, iletişimleri açısından olumlu gelişmeler göz-
lenmiştir. ‘Rekreatif Eğitsel Oyunlar’ dersi kapsamında da 
TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) öğrencilerine yöne-
lik yine üçüncü sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 
‘Oyunlarla Spor’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. ‘Rekreasyon-
da Tesis Planlama ve Araç Kullanımı’ dersi kapsamında ise 
Ankara’daki çeşitli spor işletmeleri, son sınıf öğrencilerimiz 
ile birlikte gezilerek, gerek tesis planlaması gerekse bir 
işletmenin özelliklerinin bilinmesi amaçlanarak öğrenme-
nin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik olarak dört farklı 
konferans/panel gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Milli fut-
bolcu Ergün Penbe’nin konuşmacı olduğu ‘Futbol Hakkın-
da’ başlıklı konferans, Dr. Murat Alev’in konuşmacı olduğu 
‘Teknoloji Çağında Yelken Seyri’ başlıklı konferans, Dr. Öğr. 
Üyesi Hüseyin Gökçe'nin sunumuyla ‘Sporda Kariyerin Yük-
selen Yıldızı: Tesis Yönetimi ve Planlama’ konferansı, son 
olarak ise ‘Alternatif İş İmkânı Atılım Wing Tshun Eskirima 
Sertifikasyon Programı’ tanıtım konferansı düzenlenmiştir. 
Bunun dışında, ‘Spor Bilimlerine Giriş’ ve ‘Spor ve Serbest 
Zaman Sosyolojisi’ derslerinde işlenen konular kapsamında 
öğrenciler tarafından posterler hazırlanarak sunumları ya-
pılmıştır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilim-
leri Bölümü tarafından toplumun gereksinimlerine yanıt 
vermeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Özellikle, 

‘Terapötik Rekreasyon’ dersi kapsamında engelli bireylere 
yönelik üçüncü sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan, 
9 haftalık ‘Spor Engel Tanımaz’ etkinlikleri hem öğrenmeyi 
mükemmelleştirmeye yönelik hem de toplum gereksinimle-
rine fayda sağlamaya çalışan bir aktivitedir. 9 hafta boyun-
ca Çankaya Sosyal Projeler Merkezi engelli kursiyerleri ve 
Hayal Rehabilitasyon ve Eğitim Kurumu’ndan değişik engel 
tiplerinde öğrencilerin bu organizasyondan faydalanması 
sağlanmıştır. Etkinlikler devam ederken farklı rehabilitas-
yon merkezlerinden de katılmak istedikleri yönünde talep-
ler gelmiştir. Bu talepler ilerleyen zamanda daha çok bireyin 
faydalanabilmesi açısından yerine getirilecektir. Spor Bilim-
leri Bölümü 3. sınıf dersi olan ‘Rekreatif Eğitsel Oyunlar’ 
kapsamında da TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) öğren-
cilerine yönelik yine üçüncü sınıf öğrencilerimiz tarafından 
hazırlanan çeşitli oyun ve fiziksel aktiviteler ile ‘Oyunlarla 
Spor’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik çok istek gör-
düğünden her yıl tekrarlanmakta ve TEGV bünyesinde bu-
lunan sosyo-ekonomik düzeyleri düşük ailelerden gelen ço-
cuklara farklı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmaktadır. 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi (BEDAM) 
ortaklığı ile Performans Ölçümü ve Değerlendirme ve Per-
sonal Training Sertifika Programları düzenlenmiştir. Lisans 
öğrencilerinin de destek olduğu programlarda bireylere 
sertifika elde etme imkânı sunulmuştur. Bölümümüze bağlı 
Türk Kızılay Topluluğu ile kan bağışı etkinliği düzenlendi. 
Bu etkinlik ile insanlar için faydalı olabilme, onlara yardım 
edebilme farkındalığı yaratılmıştır. 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gösterge Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi

Beslenme 
ve 

Diyetetik 
Bölümü

Fizyoterapi 
ve 

 Rehabili-
tasyon

 Bölümü

Hemşirelik
Bölümü

Odyoloji 
Bölümü

Sağlık 
Kurumları
İşletme-

ciliği 
Bölümü

Sağlık
Yönetimi
Bölümü

Sosyal
Hizmetler 
Bölümü

Spor 
Bilimleri 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.55 1.17 1.86 1.5 0 0 1 1.33 7

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 2.03 1.17 2.14 2.67 0 0 1.2 2 9

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 17 0 2 2 1 1 1 10 0

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.03 0.17 0 0 0 0 0 0 0

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 2.28 4.17 0.71 0 0 0 3.6 0 0

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası destekli proje sayısı  0.03 0 0 0 0 0 0 0 1

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 6.8 26 2.5 0 0 0 4.5 0 1

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 55.3 51.83 59.4 43.17 147 0 22.8 82.67 117

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 51.48 51.83 42.43 43.17 147 0 22.8 82.67 117

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 6.5 9.65 7.74 3.47 11.56 0 3.51 5.65 0

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 150 100 400 100 200 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 87.5 100 100 100 100 0 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 75 100 100 0 0 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 87.5 100 100 100 100 0 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.13 0.32 0 0 0 0 0 0.4 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.6 0 0 0 0 0 0 3.63 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 75.6 74.03 87.32 81.13 0 0 63.64 82.61 27.27

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 17.82 22.19 22.9 18.92 0 0 15.79 20.56 9.4

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.45 3.11 2.96 2.74 0 0 2.64 2.98 2.75

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.27 0 1.01 0.39 0 0 0 0 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 46.66 77.75 74.25 64.75 36.75 0 28.5 62 29.25

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 34.83 40.91 9.47 31.48 96.3 32.56 32.56 37.7 44.64

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 28.22 24.19 22.54 27.27 48.08 25.45 25.45 25 30.91

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0 0.04 0.01 0.03

Programa kabul edilenler için LYS puanları 273.34 368.74 342.17 304.35 333.23 0 267.45 297.45 0

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 13 5 0 2 0 1 1 4 0
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Ticari Bilimler Fakültesi geçmiş akademik yıllarda olduğu gibi 
2017-2018 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde de ‘öğ-
retim elemanlarının gerek akademik ve gerekse idari nitelikli 
görev dağılımlarında dengeli bir yaklaşım gözetme’ ilkesi doğ-
rultusunda hareket etmeye titizlikle gayret etmiştir. Böylece 
tüm akademik kadronun bilimsel üretimlerine yönelik esnek 
serbest zaman ihtiyaçları ve talepleri de aynı ilkeye uygun ola-
rak karşılanmaya çalışılmıştır. Fakültemiz bölümlerinde görev 
yapan akademik personel içinde yurt dışındaki üniversitelerle 
bağlantı kurularak olumlu yanıt alanların uzun ve kısa süreli 
akademik gerekçeli yurt dışına gitmeleri, Rektörlük olur ve izin-

leri de alınarak, desteklenmiş ve sağlanmıştır. Bu bağlamda 1 
öğretim üyesinin Amerika’da ve bir diğerinin de İngiltere’deki 
bir üniversitede 2018-2019 akademik yılı başında gerçekleşen 
6 ay süreli yurt dışına çıkışlarına yönelik formaliteleri tamamla-
narak gerekli izinleri verilmiş ve yurt dışı çıkışları 2018 Ağustos 
ve Eylül ayında gerçekleşmiştir. Tüm öğretim elemanlarının bi-
limsel gelişmelerinin teşvik ve desteklenmesi bağlamında ülke 
içi veya dışı düzenlenen konferans, kongre, seminer ve çalıştay 
türü toplantılara bildirili veya dinleyici olarak katılma talepleri, 
koşulları uygun olanlar için Rektörlükten maddi destek de sağ-
lanarak veya maddi destek istemeyenler için ise sadece idari 
izin verilerek, imkânlar ölçüsünde olumlu yönde yanıtlanmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda 2017-2018 akademik yılında ulusal 7 
ve uluslararası 64 olmak üzere toplamda 71 bilimsel toplantıda 
sunulan ve özet kitabında basılan eser sayısı gerçekleştirilmiş-
tir. 2016-2017 akademik yılında gerçekleştirilen, Fakültemize 
ait, TÜBİTAK standartlarına uygun olarak çıkarılmaya başlanan 
elektronik derginin yayını bu akademik yıl içinde de başarılı şe-
kilde sürdürülmüştür. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2017-2018 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde de geç-
miş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin derslerden maksimum 
faydalanabilmeleri, derste öğrenmelerini sağlanabilmesi ve 

derse katılımlarının özendirilebilmesi için özellikle ve öncelikle 
sınıf içi uygulama gerektiren derslerde olmak üzere, tüm kala-
balık derslerde öğrenci sayılarının yaklaşık 25-35 kişi ile sınırlı 
tutulmasına ve sayının aşılması durumlarında, derslik ve öğretim 
elemanı imkânları doğrultusunda aynı saatlerde paralel şube-
lerinin açılmasına, aksi durumlarda ise ayrı günlerde şube açıl-
ması uygulamalarına devam edilmiştir. Bu bakımdan 2017-2018 
akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde tam zamanlı öğretim 
elemanlarımızın şubeli ve şubesiz açılan derler sonucu üstlen-
dikleri ders dağılımları 3 saatlik ders dikkate alınarak şu şekilde 
gerçekleşmiştir. Güz Dönemi: toplam 306 saat, 28 tam zamanlı 
öğretim üyesi = 10.8. Bahar Dönemi: toplam 411 saat, 29 tam za-

manlı öğretim üyesi = 14.2. Derslerin daha verimli yürütülmesin-
de, derslik ve laboratuvarların teknolojik donanımları da sürekli 
iyileştirilmeye çalışılırken, öğrencilerin derslerle ilgili başarılarını 
destekler nitelikteki ödev çalışması ve sunum yapma etkinlikle-
rine yine ağırlık verilerek derslerin sürdürülmesi uygulamalarına 
devam edilmiştir. Bu bağlamda Fakültemizin kullanımına tahsis 
edilen 2 ayrı bilgisayar laboratuvarından bir tanesinin daha yeni 
bilgisayarlarla donanım gücü geliştirilmiş, diğer laboratuvarın 
teknik donanımı da iyileştirilmiştir. Fakültemizin girişimi sonu-
cu Rektörlük ile İş Bankası Yatırım arasında yapılan bir protokol 
sonucu son derece geliştirilmiş ve donanımlı bir ‘Finans Labo-
ratuvarı’ hem Fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerimizin 

hem de tüm Üniversitemizin kullanımına açılmıştır. Öğrencilerin 
öğrenimleri sırasında arzu ettikleri konulara daha fazla enteg-
re olmalarını sağlayacak nitelikte, Fakültemizdeki 3 ayrı bölüm 
öğrencilerinin 2016-2017 akademik yılında kurdukları ve başarılı 
bir şekilde etkinlikler düzenleyerek faaliyetlerini sürdürdükleri 
3 ‘Mesleki Amaçlı Topluluk’a diğer bölümlerden de ilgi artmış 
ve 1 bölüm öğrencileri daha kendi mesleki amaçlı topluluklarını 
kurmuşlardır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümlerin ilgi alanına giren resmi ve özel nitelikli mesleki ku-
ruluşlarla daha önce tesis edilen ilişkiler sürdürülmüş ve bu 
ilişkilerin kapsamı genişletilmiştir. Böylece, sektörün güncel ge-
reksinimlerini doğrudan saptama, akademik nitelikli eğitim ve 
danışmanlık hizmetleriyle ortak çözümler arama türü etkinlikle-
rin sürdürülmesine 2017-2018 akademik yılında da devam edil-
miştir. Bu etkinlikleri şöylece sıralayabiliriz: Muhasebe ve Finan-
sal Yönetim Bölümü’nün her yıl geleneksel olarak ulusal nitelikli 
muhasebe akademisyenlerinin katılımıyla düzenlediği ve bu yıl 
da gerçekleştirdiği ‘Tekdüzen Hesap Planının Güncellenmesine 
İlişkin Öneriler’ konulu çalıştay, Bankacılık ve Finansal Yöne-
tim Bölümü’nün ‘Akademisyenler ve Bankacılar Buluşuyor’ adı 
altında düzenlediği ‘1. Uluslararası Bankacılık Kongresi’, Turizm 
ve Otelcilik Bölümü öğrencilerinin de gerçekleştirilmesine aktif 
olarak katıldığı ve bu yıl 3.’sü düzenlenen bir dizi sosyal içerikli 
proje. Mezun ve mesleki eğitim formasyonu aldığı alanlarda ka-
riyer yapan öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilen top-
lantılarda, mezun olacak öğrencilerimize yönelik mesleki bilgi 
aktarımları gerçekleştirilmiştir. Bölümlerimizin özellikle uygu-
lama ağırlıklı derslerini vermek üzere bilgi ve deneyimlerinden 
uzun süredir yararlanılan yarı zamanlı ve sektörden davet edilen 
uzman kişilere ders verdirilmesi uygulamasına devam edilmiştir. 
Bunun toplum-üniversite ilişkilerinin canlı tutulması, öğrencileri-
mizin güncel bilgilerle donatılması ve kariyer arayışlarının kolay-
laşması ve özellikle de toplumsal gereksinimlere yanıt verebile-
cek somut eğitim programı düzenlenmesi bağlamında oldukça 
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önemli olduğu görülmüştür. Bu amaçla 2017-2018 akademik yı-
lında değişik bölümlerin mesleki nitelikli ve uzmanlık gerektiren 
konularına yönelik olarak güz döneminde 23 ve bahar dönemin-
de de 11 yarı zamanlı öğretim elemanı ders vermişlerdir.

Bankacılık ve Finans Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
4-5 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Sheraton Oteli’nde Bölümü-
müz tarafından ‘I. Uluslararası Bankacılık Kongresi’ düzen-
lenmiştir. Hem sektörden hem de birçok farklı üniversiteden 
yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Bu konferans kapsamında 
bölüm öğretim üyeleri de birçok oturumda sunumlar gerçek-

leştirmiş ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Sektörden katılı-
mın da gerçekleşmiş olması alana ilişkin bilimsel farkındalık 
yaratılması konusunda da önemli bir fayda sağlamıştır. Bölüm 
öğretim üyelerimizden bir tanesi yarım dönem için bilimsel 
çalışmalarını sürdürmek üzere İskoçya’ya bir diğeri ise önü-
müzdeki dönem İtalya’ya gitmek üzere kabul edilmişlerdir. 
Uluslararası gerçekleştirilecek bu deneyimlerin bilimsel üretim 
sürecine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bankacı-
lık ve Finans Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında tüm 
elemanların bilimsel çalışmaları ve araştırmaları kapsamında 
ihtiyaç duydukları tüm teknolojik destekler sağlanmış, özellikle 
bölüm dışındaki kuruluşlarla yürütülecek çalışmalarda gerek-

sinim duyulan girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda İş 
Bankası tarafından bir ‘Finans Laboratuvarı’ kurulmuş ve hiz-
mete açılmıştır. Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve Doktora 
Programlarında tüm elemanların araştırma, yayın yapma ve 
proje geliştirme çalışmalarının yayın yoluyla da özendirilmesi 
amacıyla, Fakülteye gelen bu yöndeki yayın yapabilmelerini 
sağlayacak dergi ve benzeri bilimsel yayın ortamlarının teklif-
leri kendilerine sürekli iletilmiştir. Bankacılık ve Finans Yüksek 
Lisans ve Doktora Programlarında tüm elemanların Fakülte 
bünyesindeki diğer bölüm elemanlarıyla ortak düzenlenen 
toplantılarda yeni ve özgün konulara yönelmeleri ve ortak 
araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda bilgilendirilme-

leri sağlanmıştır. Bu çerçevede ortak bilimsel yayınlar yapılmış 
ve ortak sunumlar gerçekleştirilmiştir. Bankacılık ve Finans 
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında tüm elemanların 
uluslararası bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırabilmeleri 
amacıyla ERASMUS programı çerçevesinde ders vermek ve 
araştırma yapmak isteyenlere gerekli tüm kolaylıklar sağlan-
mıştır. Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı olarak her dönem 
başında bilimsel üretime ilişkin faaliyet olarak neler hedeflen-
diği belirlenmiş ve dönem sonunda yapılan toplantılarla da 
bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca diğer 
bölüm elemanları ile ortak alanlar tartışılıp diğer bölüm öğre-
tim elemanları ile de ortak çalışmalar yapılması yönünde fikir 
alışverişi sürdürülmüştür. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında 
ders veren öğretim görevlisi sayısının azaltılarak öğretim üye-
si sayısının artırılması konusunda gerçekleştirilmeye çalışılan 
stratejiler şunlardır: a) Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve 
Doktora Programlarında ders veren özellikle tam zamanlı öğ-
retim görevlilerinin kısa sürede bilimsel yeterliliklerini (yüksek 
lisans ve doktora, vb.) tamamlamaları için, verdikleri ders sayı-
larının dengelenmesi sağlanmış, böylelikle diğer zamanlarında 
yüksek lisans tezi yürütmelerine ve tamamlamalarına imkan 
verilmiştir. 2017-2018 akademik yılı itibariyle 7 öğrenci tezleri-
ni tamamlamış ve teslim etmiştir. b) Bankacılık ve Finans Yük-
sek Lisans ve Doktora Programlarında tam zamanlı öğretim 
görevlilerinin yükünü artırmamak ve bilimsel çalışmalarını bir 
an evvel bitirerek öğretim üyesi statüsü kazanmalarını sağla-
yabilmek için, bazı derslerin yarı zamanlı öğretim görevlileri 
tarafından yürütülmesi uygulamasına devam edilmiştir. Ban-
kacılık ve Finans Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında 
öğrencilerin aldıkları temel dersler yanında, sektörel bilgi biri-
kimleri ile deneyimlerini artıracak nitelikteki derslerin sayısının 
artırılması amacıyla programa bazı yeni ve güncel gelişmeleri 
içeren dersler eklenmiştir. Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans 

ve Doktora Programlarındaki öğrencilerin işgücü pazarlarında 
becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla derslerde uygulamalara 
devam edilmiş, bu alanda öğrencilerin becerilerini geliştirme-
lerine imkân veren yeni örnekler belirlenmiştir. Bankacılık ve 
Finans Yüksek Lisans ve Doktora Programlarındaki öğren-
cilerin mezuniyet sonrasında kamu ve özel sektör istihdam 
imkânlarının artırılması amacıyla, bazı derslerde sektörden 
uzman konuşmacılar çağrılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi 
uygulamalarına devam edilmiştir. Bankacılık ve Finans Yüksek 
Lisans ve Doktora Programlarındaki öğrencilerin derslerde öğ-
rendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri nitelikteki 
ödev ve proje çalışmalarına daha fazla yönlenmelerine özen 
gösterilmiştir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora 
Programları ile toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin 
artırılması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağ-
lamak için çalışmalarını sürdürmüştür. Uzaktan eğitimle, Banka-
cılık ve Finans alanında ve Sermaye Piyasaları alanında tezsiz 
yüksek lisans programları başlatılmış olup lisansüstü eğitimin 
daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 
bölümümüz programları ikinci yılında da öğrencilerimize hizmet 
etmeye devam etmektedir.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Ticaret hayatında küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan gelişme-
ler, ülke sınırlarının ortadan kalkması, rekabetin artması neden-
leriyle uluslararası muhasebe standartları, denetim standartları, 
etik ilkeler ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak şeffaflık 
ve hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, entegre raporlama ile ilgi-
li bilimsel çalışmalarda yoğunlaşma söz konusudur. Bunun yanı 
sıra teknolojik gelişmelere bağlı olarak Endüstri 4.0, Endüstri 
5.0, Büyük Veri gibi konuların muhasebe ve denetim süreçlerini 
nasıl etkileyeceği güncel konular haline gelmiştir. Bölüm olarak 

bu gelişmeler paralelinde bu konuların da ele alındığı çalışmalar 
yapılmış, uluslararası alanda bilimsel toplantılara katılım sağ-
lanmış ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlar yapılmıştır. 
Muhasebe ve Finans sektöründe çalışanlar ve kamu denetçileri 
ve bağımsız denetçiler ile öğretim üyeleri arasındaki işbirliği-
nin artırılmasına yönelik olarak ve Sayıştay, TÜRMOB, Ankara 
Yeminli Mali Müşavirler Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası, Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurulu, Bağımsız Denetim Kuruluşları, 
diğer üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliğinin artırılmasına 
yönelik olarak ilgili kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler 
ve bağımsız denetçilere yönelik bağımsız denetçilerin sürekli 
eğitimleri kapsamında çeşitli eğitimler verilmiştir Muhasebe ve 
finansal yönetim, işletme, maliye alanlarında diğer üniversiteler-
de görev yapan akademisyenlerle iletişim sağlanması amacıyla 
ve meslek kuruluşlarının da katılımıyla ‘Hesap Planının Güncel-
lenmesi’ne yönelik görüş oluşturulması amacıyla 5-7 Ocak 2018 
tarihlerinde ‘Tekdüzen Hesap Planının Güncellenmesine İlişkin 
Öneriler’ konulu çalıştay düzenlenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Sağlanan burs olanakları ile öğrenci niteliğinin artması beklenti-
si doğrultusunda muhasebe, denetim ve finans sektöründe Av-
rupa Birliği kriterleri ile uyumlu gelişmeler neticesinde ve muha-
sebe ve finans alanının tüm sektörlerde faaliyet göstermesi de 
dikkate alındığında uzmanlaşmış işgücü ihtiyacı artacağından 
bölümü daha nitelikli öğrenciler tercih etmiştir. Küreselleşme 
sürecinde yaşanan gelişmelere paralel olarak ortak sorunla-
ra uluslararası standartlarla halihazırda da devam eden ortak 
çözüm önerileri geliştirilmeye devam edilmiştir. Yurtdışındaki 
üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirlikleri yapılacak, Erasmus 
Değişim Programı’na katılım ve zorunlu işbaşında eğitim stajının 
yurt dışında yapılması teşvik edilmiştir. Yurtdışındaki firmaların 
yöneticileri ile öğretim üyelerinin buluşabilecekleri nitelikli plat-
formlar yaratarak öğrencilerin yurtdışında işbaşında eğitim yap-
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ma olanaklarını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İşletmelerin ortak dili olan muhasebe okuryazarlığın artırılması 
ve kurumsal yönetim ilkelerine hakim etik davranışların gelişti-
rilmesi amacıyla projeler geliştirmeye yönelik faaliyetler devam 
etmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin ve denetimin uygu-
lama alanlarının genişlemesi ile işletmelerin şeffaflık ve hesap 
verebilirlik düzeyleri artacağı için öğrencilerimizin bu konuda 
bilgilerini artırmaya yönelik İç Denetim Enstitüsü ile bağlantı 
kurulmuştur. Denetim topluluğu oluşturulmuş ve denetim ala-
nında uzman kişilerle öğrenciler buluşturulmuştur. Sayıştay, 
TÜRMOB, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı, KGK, Bağımsız Denetim Kuruluşları ile işbirlikleri 
yapılmasına yönelik olarak çeşitli ziyaretlerde bulunulmuştur. 
Belirtilen kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verilmesine yönelik adımlar atılmıştır. 

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında yayımlanan makaleler şöyledir: 
• Uraz, A., Çetiner, F.D., Cula, S., Güler B., Oztoprak, S., Pa-

tient perceptions and clinical efficacy of labial frenectomies 
using diode laser versus conventional techniques, Journal 
of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, (https://
doi.org/10.1016/j.jormas.2018.01.004) J Stomatol Oral 
Maxillofac Surg. 2018 Jun;119(3):182-186. doi: 10.1016/j.jor-
mas.2018.01.004. Epub 2018 Feb 23. 

• Isler, S., Uraz, A., Guler, B., Ozdemir, Y., Cula, S., Cetiner, D., 
Effects of Laser Photobiomodulation and Ozone Therapy 
on Palatal Epithelial Wound Healing and Patient Morbidity, 
Photomedicine and Laser Surgery, September 2018. DOI: 
10.1089/pho.2018.4492.

• Uraz, A, Isler, S.C., Cula, S., Yalım, M., Cetiner, D. Compari-
son of subcrestal or crestal placement of two commercial 
implant systems: A prospective radiographic and microbi-

ological study. 
• Cula, S., Hazar, A., Babuçcu, Ş., Analysıs Of The Progress Of 

Turkısh Bankıng Sector (2005-2016 Perıod). (Basımda). 
• Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E. ;Siber Sigorta-

lar: Son Gelişmeler, Uygulamalar Ve Sorunlar. Bankacılık ve 
Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2018.

2017-2018 akademik yılında sunulan bilimsel bildiriler şöyledir: 

• Cula, S., Hazar, A., Babuşcu, Ş., Türk Bankacılık Sektörünün 
Gelişiminin Analizi (2005-2016 Dönemi, 3rd International 
Conference On Applied Economics And Finance (ICOAEF 
2017) 6-7 December, 2017 Kyrenia, North Cyprus. 

• Cula, S., Balkanlı, M., Sigortacılık Sektöründe Değişen Riskler 
1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Shera-
ton Hotel, Başkent Üniversitesi, Ankara. 

• Balkanlı, M., Cula, S., Genel Sağlık Sistemleri ve Özel Sağlık 
Sigortası Uygulamaları, 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kong-
resi, 28-29 Eylül 2017, Karabük Üniversitesi. 

• Muluk, Z., Armağan, M., ?Türkiye'de Bireysel Emeklilik Siste-
minin Gelişiminin Şirketler Bazında İncelenmesi ve Genel Du-
rumu?, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, 
Sheraton Hotel, Başkent Üniversitesi, Ankara. 

• Muluk, Z., Akdoğan, N., ?Bağımsız Denetim Standartları Kap-
samında Grup Şirketlerinin Önemlilik Düzeylerinin Belirlen-
mesi- Bayes Modeli Örneği?, 14th Internatıonal Conference 
On Accountıng October 11 -13, 2017 Tırana/ Albanıa. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Sigortacılık ve risk yönetimi konuları ile ilgili olan derslerde öğ-
rencilere uygulama projeleri verilerek öğrencilerin öğrendik-
lerini gerçek hayatta ve meslek yaşamlarında uygulamalarını 
sağlamak, başlıca hedeflerimizdendir. Derslerin güncel verilere 
dayalı, gerçekçi ve örneklerle işlenmesi programlanmaktadır. 
Derslerde sektörde olan uygulamaları öğrencilere aktarmak için 
sektörün çeşitli aktörlerinden yetkili kişiler davet edilip seminer-

ler vermeleri sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerimize sektörde önemli yere sahip birçok kurumlarda 
staj olanakları yaratılmıştır. 20 Kasım 2018 tarihinde bir panel 
düzenlenmiştir. Bölümümüz öğrencileri ile birlikte her yıl İstan-
bul’a düzenlenen eğitim gezisi bu sene de düzenlenmiştir. SE-
GEM, Milli Reasürans, Sigorta Birliği Merkezi, Tahkim Kurulu’nun 
çalışma ortamlarını görmek için ve çalışan tanışmaları yapmak 
amacıyla 2 günlük eğitim gezisi organize edilmiştir. 2 Kasım 
2018’de tüm SİGO öğrencilerine kahvaltı organizasyonu gerçek-
leştirilmiştir. 4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi ODTÜ’de 
yapılacaktır. Bölüm öğretim elemanları bu bilimsel toplantıya en 
az bir bildiri ile destek verecektir. Ayrıca bilim kurulu desteği 
verilecektir. 

Turizm ve Otelcilik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Kitaplar ve kitap bölümleri:
• Eser H, Kalemci Tüzün İ., Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları 

Yönetimi. Otel İşletmeciliği içinde. (Ed. Yılmaz Akgündüz), 
İstanbul: Paradigma Akademi, 2017, p.1-15. 

• Kalemci Tüzün İ., İK Stratejisi Geliştirmek. Armstrog’un Stra-
tejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. (Ed. Yonca Deniz 
Gürol, Evrim Gemici), İstanbul: Nobel, 2017. p.71-82. 

• Kalemci Tüzün İ, Varoğlu K., İletişim. Örgütsel Davranış için-
de. (Ed. Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz), Ankara: Beta, 2017.

Makaleler:
• Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım H., Improving job perfor-

mance through identification and psychological capital. In-
ternational Journal of Productivity and Performance Mana-
gement, 2017, ( Emerging Sources Citiantion Index ).

• Kalemci R, Kalemci Tüzün İ., Understanding Protestant and 
Islamic Work Ethic Studies: A Content Analysis of Articles. 
Journal of Business Ethics, 2017, (SSCI: Social Sciences Ci-
tation Index). 
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Ticari Bilimler Fakültesi

• Kalemci Tüzün İ, Araz Takay B., Patterns of Female Entrep-
reneurial Activities in Turkey. Gender in Management: An In-
ternational Journal, 2017, 32(3): 166-182, (Emerging Sources 
Citation Index).

• Kalemci Tüzün İ, Kalemci R., Workplace deviance and human 
resource management relations: A case study of Turkish ho-
tel employees. Journal of Human Resources in Hospitality&-
Tourism, 2017, (SCOPUS).

• Aydın E, Basım HN., İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık 
Etkileşiminde Algılanan Yönetici Desteğinin Rolü: Görgül Bir 
Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017, 
8(4): 773-784. (EconLit).

• Aydın E., Kültür Bağlamında Sosyal Mübadele: Kuramsal bir 
Çalışma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 
2017, 547-562. EconLit).

Bildiriler:
Aydın E, Basım HN., Özdeşleşme Kaynakları ile İşyeri Sapma 
Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde 
İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Or-
ganizasyon Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon, 
10/05/2018-12/05/2018.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz 1.sınıf öğrencileriyle geleneksel Ankara tarihi ve 
turistik destinasyonlar gezisi yapımıştır. 2018 yılında bölümü-
müz 1.sınıf öğrencileriyle JW Marriott Hotel Ankara’da kahvaltı 
yapılıp otel ziyaret edilmiştir. Derslerin uygulamaları (Kat Hiz-
metleri ve Odalar Yönetimi, Ön Büro Hizmetleri, Gastronomi 
ve dünya Mutfakları, Yiyecek ve İçecek Üretimi ve Servisi) 
Kızılcahamam Patalya Otel’de yapılmıştır. Günceli takip ede-
bilmek için bazı dersler (Gastronomi ve Dünya Mutfakları, Ön 
Büro Hizmetleri, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, 
Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolü, Turizmde Yasal Düzenle-
meler, Turizmde Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili) sektör 
çalışanları tarafından verilmektedir. - Kariyer günlerine me-
zunlar ile katılım sağlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında Turizm ve Otelcilik Bö-
lümü öğrencilerinin çocuklara ve çevreye yönelik sosyal so-
rumluluk bilincinin gelişmesi amacıyla her yıl JW Marriott Otel 
ile gerçekleştirilen ‘1 Çocuk 1 Ağaç’ etkinliği bu sene de ger-
çekleştirilmiştir. Öğrencilerimizle birlikte Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’ne kitap ve giyecek yar-
dımında bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde bir oda, evlatlık ço-
cuk almak isteyen ailelerle karşılaşacak çocuklar için birlikte 
oyun oynayarak, eğlenerek vakit geçirecekleri ve birbirlerini 
tanıyacakları bir oyun odasına dönüştürülmüştür. Yıl içerisin-
de öğrencilerimiz, iki kez Çocuk Evleri Koordinasyon Merke-
zi’nin belirlediği okul öncesi 20 çocuk ile ‘oyun atölyesinde’ 
birlikte keyifli vakit geçirilmiştir. Bölümümüz öğrencilerinin 
sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve sokak hayvanları-
nın barınma ve beslenmesini üstlenen gönüllülerden oluşan 
‘DOĞÇEV Hayvan Barınağı’na yiyecek yardımında bulunul-
muştur. ‘Küçük Patiler’ etkinliği kapsamında öğrencilerimizle 
ve farklı işletmelerin katılımıyla İnci Anne Hayvan Barınağı’na 
yiyecek yardımı yapılmıştır. Öğrencilerimiz, Seyran Bağla-
rı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret 
etmişler, yaşlılarımız ile keyifli vakit geçirmişlerdir (yemek 
yeme, müzik grupları eşliğinde oyunlar oynama, tombala oy-
nama, hediyeler verme). Sosyal sorumluluk projesi kapsamın-
da öğrencilerimizle Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu’nda orta 
ve ileri düzey engelli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların 
öğrencilerin rahat eğitim göreceği şekilde düzenlenmesi sağ-
lanmıştır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölümümüz 
4. sınıf öğrencileri ile Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu 
otizm sınıfı donanım ve düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Ço-
cuk evlerinden 5 genç kızımıza modern dans kursu verilmesi 
sağlanmıştır. Travel Expo Turizm Fuarı’na bölüm öğrencileri 
ile katılım sağlanmıştır. ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri çerçeve-
sinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde turizmle 
ilgili konferans verilmiştir.

Uluslararası Ticaret Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Makale:
• Bahar Araz(2018). Adventurous and charismatic spirits:Ent-

repreneurs of Veblen and Schumpeter, (Derya Güler Aydın 
ve Itır Özer), Economic Letters, 160, 24-26.

Bildiriler:
• Bahar Araz (2018). Değer Kavramının Sosyal Ontoloji çerçe-

vesinde incelenmesi, İktisadi Düşünce Girişimi Seminerleri, 
Hacettepe Üniversitesi/Ankara, 15-16 Mart 2018.

• Bahar Araz (2018). The Evolving Role of the Entrepreneur: 
Veblen and Schumpeter 22th Annual Conference of ESHET, 
Madrid, 07/06/2018-09/06/2018.

Diğer bilimsel faaliyetler:
• Halil Sarıaslan, TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma 

Bursu Projesi (Kod:2219) Paneline Konuşmacı Olarak Katıl-
mak, 15/12/2017, Ankara.

• Halil Sarıaslan, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Oturum 
Başkanlığı, 04/05/2018-05/05/2018, Yurtiçi Kongre, Ulusla-
rarası, Ankara. 

• Doğan Yaşar Ayhan, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Otu-
rum Başkanlığı, 04/05/2018-05/05/2018, Yurtiçi Kongre, 
Uluslararası, Ankara.

• Doğan Yaşar Ayhan, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Dü-
zenleme Kurul Üyeliği, 04/05/2018-05/05/2018, Yurtiçi 
Kongre, Uluslararası, Ankara.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümün-
de %100 İngilizce Programın açılmasına yönelik dosya hazırlan-
mış ve değerlendirilmek üzere YÖK'e sunulmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerimizin Zorunlu İş Başında Eğitim Stajı’nın etkin ve dü-
zenli bir biçimde yapılmasını sağlamak için, Orta Anadolu İhra-
catçı Birlikleri (OAİB) ile gerekli görüşmeler yapılmış, her dönem 
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en az 10 öğrencimizin OAİB tarafından belirlenen yerlerde dış ti-
caret konusunda stajlarını yapmaları, bir protokol düzenlemesi-
ne bağlanmıştır ve öğrenciler burada staj yapabilmektedir. Öte 
yandan, Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV) ile daha önceleri başlatılan 
işbirliğimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Nitekim 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile başlattığımız görüş-
meler ve yaptığımız staj protokolü bu vakıf aracılığı ile başla-
tılmış ve geliştirilmiştir. Ayrıca, Ankara Ticaret Odası (ATO) ile 
geçtiğimiz yıllarda başlatılan işbirliğimiz de devam etmektedir. 
ATO ile yapılan görüşmeler sonucunda, öğrencilerimizden her 
dönem 8 tanesi Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi’ne gönderilmek-
tedir. Uluslararası Ticaret alanında sosyal etkinlikler ve eğitim 
faaliyetleri düzenlemek amacıyla, öğrencilerimizin talepleri ile, 
mesleki topluluklar sınıfında yer alan Uluslararası Ticaret Top-
luluğu kurulmuştur.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümünde ders veren öğretim elemanlarının araştırma alan-
larında daha verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla hayata 
geçirilen önlemler şu başlıklar altında özetlenebilir: 

Programlarda ders veren öğretim elemanlarının ders dağılımla-
rının daha dengeli dağıtılması yoluyla araştırma ve yayın yapma 
konularında serbest zaman kazanmalarına imkân verilmiştir. 
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalındaki tüm elemanların 
kurum içi ve dışında araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme 
alanlarına katkı sağlayacak nitelikte düzenlenen ulusal ve ulus-
lararası konferans, seminer ve çalıştaylara bildirili veya izleyici 
olarak katılma talepleri kabul edilmiş ve bu açıdan üniversite 
imkânlarından yararlanmaları sağlanmıştır. Lisans öğrencilerinin 
yukarıda belirtilen bilimsel toplantılara katılmaları özendirilmiş-
tir. Programlardaki tüm elemanların araştırma, yayın yapma ve 
proje geliştirme çalışmalarının yayın yoluyla da özendirilmesi 
amacıyla, Fakülteye gelen bu yöndeki yayın yapabilmelerini 

sağlayacak dergi ve benzeri bilimsel yayın ortamları teklifleri 
kendilerine sürekli iletilmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri Prog-
ramındaki tüm elemanların Fakülte bünyesindeki diğer bölüm 
elemanlarıyla ortak düzenlenen toplantılarda, yeni ve özgün 
konulara yönelmeleri ve ortak araştırma ve çalışmalar yapma-
ları konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Programlardaki 
tüm elemanların uluslararası bilgi birikimlerinin ve deneyimlerini 
artırabilmeleri amacıyla da ERASMUS programı çerçevesinde 
ders vermek ve araştırma yapmak isteyenlere gerekli tüm ko-
laylıklar sağlanmıştır. Programlardaki tüm elemanların bilimsel 
çalışmaları ve araştırmaları kapsamında ihtiyaç duydukları tüm 
teknolojik destekler sağlanmış, özellikle bölüm dışındaki kuru-
luşlarla yürütülecek çalışmalarda gereksinim duyulan girişimler-
de yapılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalı olarak 
her dönem başında bilimsel üretime ilişkin faaliyet olarak neler 
hedeflendiği belirlenmiş ve dönem sonunda yapılan toplantı-
larla da bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca 
diğer bölüm elemanları ile ortak alanlar tartışılıp diğer bölüm 
öğretim elemanları ile de ortak çalışmalar yapılması yönünde de 
fikir alışverişi bulunulmaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalındaki lisans programla-
rında ders veren öğretim görevlisi sayılarının azaltılarak öğretim 
üyesi sayılarının artırılması konusunda gerçekleştirilmeye çalışı-
lan stratejiler şunlardır: Programlarda ders veren tam zamanlı 
öğretim görevlilerinin kısa sürede bilimsel yeterliliklerini (yük-
sek lisans ve doktora, vb.) tamamlamaları için verdikleri ders 
sayılarının dengelenmesi sağlanmış, böylelikle diğer zamanla-
rında yüksek lisans tezi yürütmelerine ve tamamlamalarına im-
kân verilmiştir. Tam zamanlı öğretim görevlilerinin yükünü ar-
tırmamak ve bilimsel çalışmalarını bir an önce bitirerek öğretim 
üyesi statüsü kazanmalarını sağlayabilmek için, bazı derslerin 
yarı zamanlı öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi uygulama-
sına devam edilmiştir. Programlara, öğrencilerin aldıkları temel 
dersler yanında, sektörel bilgi birikimleri ile deneyimlerini artı-

racak nitelikteki derslerin sayısının artırılması amacıyla progra-
ma bazı yeni ve güncel gelişmeleri içeren dersler eklenmiştir. 
Programlar, öğrencilerin işgücü pazarlarında becerilerini geliş-
tirebilmeleri amacıyla derslerde uygulamalara devam edilmiş, 
bu alanda öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine imkân veren 
yeni örnekler ve bu örneklerden kendilerini geliştirmeleri he-
deflenmiştir. Öğrencilerin kamu sektöründe ve özel sektörde 
istihdam imkânlarının artırılması amacıyla, bazı derslerde sek-
törden uzman konuşmacılar çağrılarak yürütülmesi uygulama-
larına devam edilmiştir. Bölüm derslerinde yararlanılan derslik 
ve laboratuvarlarda teknolojik donanım ve imkanlar (bilgisayar, 
projeksiyon, vb.) geliştirilmeye çalışılmıştır. Yeni kurulan İş Ya-
tırım Finans Laboratuvarı buna örnektir. Öğrencilerin derslerde 
öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri nitelikteki 
ödev ve proje çalışmalarına daha fazla yönlenmelerine özen 
gösterilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesindeki prog-
ramların, toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin artı-
rılması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağ-
laması öngörülmektedir. Bu amaçla topluma açık konferans, 
seminer ve kültürel faaliyetler yapılması planlanmaktadır. 
Öğrencilerimizin aldığı seminer dersi internet yoluyla tüm öğ-
rencilerimize ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmuş olup, 
öğrenci seminerlerinin tüm istekli dinleyicilere yönelik yapıl-
ması gerçekleştirilmiştir. Sanayi kuruluşlarıyla birlikte yürütü-
len projelerin sayısının artırılması hedeflenmiş ve bu kapsam-
da bölgesel teknoloji merkezleri ve teknoparklardaki şirketler 
ile ortak çalışmalar yapılması planlanmıştır. Özellikle gereklilik 
gösteren alanlarda toplumun işgücünün niteliklerinin geliştiril-
mesine yönelik açılan sertifika programlarına eğitim içeriği ve 
know-how katkısı gerçekleştirilmiştir. Mezunlarla yakın ilişkiler 
kurulması sağlanacaktır. Bu amaçla mezuniyet sonrası istihda-
mı izleme programları yapılacak ve mezunlar derneğinin et-
kinleştirilmesi sağlanacaktır.
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Ticari Bilimler Fakültesi

Gösterge Ticari 
Bilimler

Fakültesi

Bankacılık 
ve

Finans 
Bölümü

Muhasebe 
ve Finans 
Yönetimi 
Bölümü

Muhasebe 
ve Finansal 

Yönetim 
Bölümü

Sigortacılık
ve Risk 

Yönetimi 
Bölümü

Turizm ve 
Otelcilik
Bölümü

Uluslararası 
Ticaret

 Bölümü

Yönetim
Bilişim 

Sistemleri
 Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.37 1.25 0 0 0.5 0 2.67 1.33

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.37 1.25 0 0 0.5 0 2.67 1.33

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 2 1 0 0 1 0 0 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 57.06 41 0 0 62 32.67 113.33 51

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 54.05 41 0 0 62 32.67 113.33 51

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 3.31 2.44 0 1.35 5.65 2.04 2.65 6.54

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100 100 100 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100 100 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0.29 0 0 0 0.81 1.02 0 0.65

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 1.46 1.83 0 3.38 0.81 0 1.18 1.31

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 38.13 64.29 0 36.84 58.82 18.18 28.17 64.71

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 11.88 10.98 0 9.46 12.1 10.2 13.53 12.42

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.22 2.58 0 2.47 2.74 2.62 2.43 2.7

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.1 0 0 0 0 1.02 0 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 1.69 1.93 0 1.83 1.46 1.26 3.33 1.63

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 16.33 18.37 12.24 12.24 16.33 22.45 18.37 14.29

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 18.08 18.37 16.33 16.33 16.33 22.45 18.37 18.37

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 8.31 7.69 7.69 7.69 11.11 9.43 7.27 7.27

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.51 0.46 0 0.51 0.6 0.77 0.22 0.49

Programa kabul edilenler için LYS puanları 229.55 260.28 0 262.18 263.19 257.18 274.28 289.74

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

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Tıp Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Tıp fakültelerinden beklenen üç ana görev; sağlık hizmeti 
sunmak, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi vermek ve 
bilimsel araştırma yapmaktır. Bilimsel araştırma bağlamında, 
fakültemiz öğretim elemanları deneysel ve klinik araştırma 
projelerini yürütür, başka bilimsel disiplinler tarafından yürü-
tülmekte olan sağlıkla ilgili bilimsel projelere katkıda bulunur, 
lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimi için bilimsel projeler 
yürütülmesine olanak sağlar. Bu projelerin sonucunda indeks-
lerce taranan saygın bilim dergilerinde yayımlanmak üzere 
bilimsel makaleler üretir, ulusal ve uluslararası kongrelerde 
bilimsel tebliğler sunar, bilim kitaplarında yer alacak bölüm-

ler yazar. Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen 
bilimsel araştırma projelerinden kaynaklanan bilimsel üretim 
somut olarak değerlendirilecek olursa şöyle bir tablo ortaya 
çıkmaktadır. Web of Science (WoS) tarafından indekslenen 
bilimsel dergilerde Başkent Üniversitesi’nden 1994-2018 yıl-
larında yayınlanan 10109 makalenin 8373'ü Tıp Fakültesi kay-
naklıdır. Aynı indekslerde taranan dergilerde 1 Ekim 2017-30 
Eylül 2018 tarihlerinde toplam 568 makale üretilmiş ve bunun 
459’u Tıp Fakültesi’nce gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz kay-
naklı toplam bilimsel yayın üretiminin %81’inin Tıp Fakültemiz 
tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Fakültemizde 527 
öğretim elemanı olduğu düşünüldüğünde, öğretim üyesi başı-

na düşen tam makale oranı 0,87’dir. Fakültemiz öğretim ele-
manlarının 1993’ten beri yapmış olduğu 8373 yayına toplam 
55230, bu eğitim-öğretim yılında 4810 adet atıf yapılmıştır. 
Fakültemiz öğretim elemanlarınca 14 adet ulusal, 1 adet ulus-
lararası kitap, 68 adet ulusal, 11 adet uluslararası kitap bölümü 
yazılmıştır. Öğretim elemanlarımızca 173’ü ulusal bilimsel top-
lantıda, 193’ü de uluslararası toplantıda olmak üzere toplam 
366 bildiri sunularak özet kitabında yayımlanmıştır. Fakülte-
mizin bilimsel üretimine kaynaklık eden bilimsel araştırma pro-
jelerine değinilecek olursa; 2017-2018 döneminde fakültemiz 
öğretim üyeleri tarafından 286 tanesi klinik araştırma, 24 ta-
nesi deneysel araştırma projesi olmak üzere, toplam 310 proje 

yürütülmüş, çok-uluslu 38 klinik araştırma projesine katkı ve-
rilmiş, 31 adet öğrenci projesine danışmanlık yapılmıştır.
 
Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Fakültemizden, 2018 yılı sonuna kadar 866 uzman doktor, 215 
de yandal uzmanı mezun olmuştur. Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 
Sağlık Bakanlığı TUK'un onayladığı, uzmanlık derneklerinin 
Çekirdek Eğitim Programlarına uygun olarak yürütülür. Fakül-
temiz lisansüstü eğitime, ayrıca Üniversitemiz Sağlık Bilimle-
ri Enstitüsü bünyesindeki, tümü Bologna ölçütleri ile uyumlu 
çeşitli programlar (Anatomi, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, vb.) 

aracılığıyla da katkıda bulunmaktadır. Altı yıl süreli mezuniyet 
öncesi tıp eğitimi yatay-dikey entegrasyona dayalı, dinamik, 
öğrenci-merkezli, interaktif eğitimi önemseyen bir program-
dır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin en çabuk ve en yoğun 
biçimde yansıdığı tıp alanı, toplumların sağlık sorunlarının sü-
rekli değişmesi nedeniyle de güncellemeye ve geliştirmeye 
ihtiyaç duyulan bir eğitim alanıdır. Bu amaçla, fakültemizdeki 
mezuniyet öncesi eğitim müfredatı, Tıp Eğitimi Koordinatörler 
Kurulu tarafından sürekli gözden geçirilmektedir. Fakültemiz-
de güncel ve çağdaş tıp eğitimini uygulayabilmek hedefiyle 
kurulmuş Tıp Eğitimi Anabilim Dalı da eğitimi mükemmelleş-

tirmeye yönelik görev yürütmektedir. Güncellenmiş ve yeni-
lenmiş Dönem II eğitim müfredatı 2017 yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. Eğitim müfredatımız bağımsız bir eş-yetkilendir-
me kurulu olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTE-
AK) tarafından ülkemizde akredite edilen ilk tıp fakülteleriyle 
birlikte en genç ve ilk vakıf üniversitesi tıp fakültesi olarak 
2011'de ve 6 Haziran 2017'de akredite edilmiştir. UTEAK tara-
fından, fakültemizde eğitimin mükemmelleştirilmesine yönelik 
girişimlerin olumlu bulunduğu bildirilmiştir. UTEAK'ın 2014 yı-
lında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından ta-
nınması, fakültemizin akreditasyonunun uluslararası geçerlilik 
kazanması açısından önemlidir. Fakültemizde kurulduğundan 
beri kesintisiz yürütülen Öğrenci Çalışma Grupları etkinliği 
UTEAK tarafından tüm tıp fakülteleri için örnek uygulama ola-
rak önerilmiştir. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. sınıftan itiba-
ren, %100 Türkçe ve %100 İngilizce olmak üzere iki yeni Tıp 
Programı oluşturulmuştur, %30 İngilizce programımıza yeni 
öğrenci alınmayacaktır. Fakültemizden 2018 sonuna kadar 751 
hekim mezun olmuştur, halen 636 öğrenci eğitim almaktadır. 
2018 TUS ilkbahar döneminde, Başkent Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi mezunu 141 aday sınava girmiş ve 38'i (%27'si) bir prog-
rama yerleşmiştir. Ortalama puan, temel bilimler sınavında 
48,02, klinik bilimler sınavında 48,26'dır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel araştırma ve eği-
tim gibi etkinliklerinin yanında, toplum sağlığına hizmet ala-
nında da öncelikli etkinlik göstermektedir. Tıp Fakültemize 
bağlı, yurt sathına yayılmış Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
(UAM), Poliklinikler, Diyaliz Merkezleri ile Başkent Üniversitesi, 
ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ardından en yaygın kap-
samlı sağlık hizmetini sunan kuruluştur. Bu merkezler arasında 
Adana UAM, Alanya UAM, İstanbul UAM, Konya UAM, İzmir 
Zübeyde Hanım UAM, Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Yapracık Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi, An-
kara Ümitköy ve Yenikent Poliklinikleri ile Diyaliz Merkezleri, 
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Tıp Fakültesi

Elmalık-Yalova, İskenderun, Zile-Tokat, Şanlıurfa, Zonguldak, 
Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezleri sayılabilir. Başkent Üni-
versitesi Tıp Fakültesine bağlı sağlık kuruluşlarında 1 Ekim 
2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde verilen sağlık hizmeti değer-
lendirildiğinde, 2.421.618 hastanın muayene ve ayaktan tedavi 
edildiği, 126.571 hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edildiği, 
yaklaşık 52.314 hastanın ameliyat edildiği görülmektedir. Bu 
sayılar fakültemizin toplum sağlığına yönelik önemini sergile-
mektedir. Üniversitemizin kurulduğu günden beri, fakültemiz 
ve bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan tüm hekimler tam za-
manlı hizmet vermektedirler. Ülkemizdeki mevcut sağlık siste-

mi göz önüne alındığında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini 
diğer tıp fakültelerinin çok büyük bölümünden farklı kılan bu 
özellik, Üniversitemizin toplumun gereksinimlerini önemseyen 
yaklaşımının da en açık göstergesidir. Bilgi teknolojilerindeki 
baş döndürücü hızdaki gelişmelerin topluma sağladığı sayısız 
faydanın yanında, bilgi kirlenmesi gibi dezavantajlara neden 
olduğu açıktır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üye-
leri, özellikle sağlık alanında toplumu doğru bilgilendirmeye ve 
bilinçlendirmeye yönelik medya programlarında yer alarak da 
önemli bir toplumsal hizmet yürütmektedir. Özellikle, Kanal B 
televizyonunda yayımlanan sağlık programları aracılığıyla en 

yetkin hekimlerimiz, toplumumuza sağlıkla ilgili en güncel, 
çağdaş ve doğru bilgileri birinci ağızdan aktarmaktadır. Fa-
kültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakoloji Danışma Komisyonu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Bilimsel ve Ekonomik Değerlendirme Ko-
misyonu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Araştırma Kurulu, TUKMOS üyelikleri gibi toplumsal görevlere 
ek olarak, topluma yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenle-
mek gibi görevler de yürütülmektedir. 
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Gösterge Tıp Fakültesi Sayı / Oran

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0.49 0.49

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0.61 0.61

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 71 71

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.16 0.16

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası destekli proje sayısı  0.15 0.15

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 5.67 5.67

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 4.01 4.01

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 3.89 3.89

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 7.57 7.57

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 91.43 91.43

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 17.51 17.51

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  3.13 3.13

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.32 0.32

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 105.67 105.67

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 32.61 32.61

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 7.81 7.81

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.17 0.17

Programa kabul edilenler için LYS puanları 475.88 475.88

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

DPT, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 5.00 5.00

İlaç firması destekli proje sayısı 33.00 33.00

Avrupa Birliği destekli proje sayısı 1.00 1.00

Ulusal Tıpta Uzmanlık Dernekleri tarafından desteklenen proje sayısı 4.00 4.00
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Öğretim elemanlarımız, yurtiçinde bilimsel ve sanatsal alanda 
seminerler vermişler, ulusal ve uluslararası konferans ve kong-
relerde bildiriler sunmuşlar, kitap yazarlığı ile editörlükler yap-
mışlar, jüri üyeliklerinde bulunmuşlar, orkestra konserleri, oda 
müziği konserleri, temsil ve resitaller gerçekleştirmişlerdir. Ulus-
lararası alanda, konser topluluk üyeliği, cd kayıt, solo piyano 
konseri, 3 gitar resitali, 2 konser şefliği, 5 sanatsal etkinlikte üye-
lik, uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayım-
lanmış tam makale, yurt dışında yayımlanmış kitap editörlüğü; 
ulusal alanda ise Türkçe kitap yazarlığı, 10 konser şefliği, 3 piya-

no resitali, gitar konseri, 3 ulusal etkinliklerde düzenleme kurulu 
başkanlığı, canlı cd kaydı, görme engelli öğrenciler için müzik 
eğitimi çalıştayında davetli konuşmacılık, 13 doçentlik/doktora 
tezi savunmalarında jüri üyeliği, 9 yüksek lisans tez jüri üyeliği, 
Prof. Ahmet Mustafa Yurdakul yönetiminde şan çalıştayı, 16 solo 
opera konseri, ses ve diksiyon teknikleri çalıştayında kurul üye-
liği, radyo başkent yayıncıları çalıştayında davetli konuşmacılık, 
2 TRT Ankara Radyosu kaydı, 6 Piyano resitali, 6 Oda Müziği 
Konseri, 3 Şan sınıfı konseri piyano eşliği, 2 piyano konseri, lied 
konseri, 2 radyo programı yayını, caz eşliği, 16 oda müziği eşliği, 
8 şan eşliği, 4 Koro eşliği, ‘Her Telden Kadın’ müzikal tiyatroda 

şeflik, Müzed Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası orkestra 
üyeliği, 2 Ankara A Capella Concert koro eşliği, 3 müzikal tiyatro 
eşliği gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamdaki çalışmalar öğretim 
elemanlarımızca ABTA uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak 
veri girişi halinde yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması iz-
lenmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyeler 
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin sahne 
deneyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri düzenlenmekte 
olup, konser sonrasında her öğrenci öğretim elemanları tarafın-

dan değerlendirilmekte ve birebir öğrenci performansları ken-
dileri ile paylaşılmaktadır. Düzenlenen seminer ve workshoplar 
öğrencilerimizin eğitimlerine ve müziğe bakış vizyonlarının ge-
lişmesine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kamu sektö-
ründe ve özel sektörde istihdam oranlarının artırılması için, bu 
sektörlere yönelik ders programlarımız ve program içinde öğ-
rencilerin kendilerini geliştirmelerine dönük seçmeli dersler eği-
tim programımızda uygulanmaktadır. Deneyime dayalı öğrenim 
için, hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin kari-
yerlerini geliştirmeleri konusunda büyük önem taşıyan Erasmus 
Öğrenci Değişim Programı’na katılmaları desteklenmektedir. 

Öğrencilerimizin deneyimlerini artırmak için, konferans, çalıştay 
ve konserlerin düzenlenmesi önemli bir faaliyet olup, her öğren-
cinin sahne tecrübesi kazanması için, dönem içerisinde bireysel 
ve toplu olarak sahneye çıkmaları desteklenmekte, yapılan bu 
çalışma öğrenmeyi mükemmelleştirmektedir. Nitelikli öğrenci 
sayısı için, Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve diğer birim-
leriyle işbirliği yapılarak, Üniversitemizin olanakları çerçevesin-
de stratejiler geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt 
dışı deneyim kazanabilmeleri için, alanlarında yeterli görülen 
öğrenciler Başkent Üniversitesi sertifika programlarında görev-
lendirilmekte olup, bu sayede hem istihdam edilmeleri hem de 

deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
2003 yılında kurulan Orkestra Akademik Başkent, Ankara’da 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ve Ankara’nın çe-
şitli konser salonlarında verdiği periyodik konserlerin yanı sıra, 
yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser turneleri gerçek-
leştirmiş ve festival konserlerine katılmıştır. Orkestra Akade-
mik Başkent, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen Üzeyir 
Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festivali içerisinde Azerbaycan 
Devlet Orkestrası ile birleşik bir konser gerçekleştirmiştir. Or-
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kestra Akademik Başkent ülkemizin yetiştirmiş olduğu genç 
besteci ve solistlere de etkinliklerinde yoğun olarak yer ver-
mekte, çok çeşitli eğitim konserleri de yapmaktadır. Toplumun 
ihtiyaçları çerçevesinde Başkent Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı, bilimsel ve sanatsal alanlarda yapılan konser, seminer, 
çalıştay vb. etkinlikleri kurum içi ve kurum dışında düzenle-
mektedir. Konservatuvarımızın BEDAM işbirliği ile yürütmek-
te olduğu sertifika programları, toplumun her kesiminden her 
yaşa ve her kişiye hitap eden müzik ve sahne sanatları alanın-
da eğitimler vermektedir. Sertifika programları öğrenci sayıla-
rı ve nitelikleri artırılarak daha verimli, daha etkin bir biçimde 

devam edecektir. Mezun olan öğrencilerimiz ile iletişime ge-
çilerek, mezuniyet sonrasında istihdamları takip edilmektedir. 
Özel kuruluşlara ve kamu kuruluşlarına Başkent Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarınca istendiğinde 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Müzik alanına yönelmek 
isteyen öğrencilerin Konservatuvara başvurmaları halinde, na-
sıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgiler öğretim elemanları-
mız tarafından verilmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Başkent Üniver-
sitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMAM), müzik 
ve müzik kültürleri kapsamına giren tüm alanlarda araştırma-

lar, incelemeler ve uygulamalar yapmak amacıyla çalışmalar 
yapmaktadır. Yılda iki kez yayınlanması planlanan hakemsiz 
elektronik dergi ile ilgili hazırlıklar yürütülmektedir. Yeni ya-
pılmakta olan konser ve kongre merkezi salonlarımız çevre-
sindeki yeni çalışma odaları aktif hale dönüştürülmüş olup, 
sanatçı uzmanlarımıza enstrüman çalışma odaları olarak tahsis 
edilmiştir. Söz konusu yeni kongre-kültür merkezi bünyesinde 
salon, parter ve balkon olarak 600 kişi dinleyici kapasitesine 
sahip konser salonu bulundurmakta olup, gerekli iklimlendir-
me yerine getirilerek yapılmaktadır. Yeni sosyal ve kültürel 
komplekste ayrıca 1500 kişi kapasiteli parter ve balkonları bu-
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lunan çok amaçlı salon da yapılmakta olup, bu salonda konser 
ve opera temsilleri verilecektir.

Müzik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Müzik Bölümü öğretim elemanlarımız, yurt içinde bilimsel ve 
sanatsal alanda seminerler vermişler, ulusal ve uluslararası 
konferans ve kongrelerde bildiriler sunmuşlar, kitap yazar-
lığı ile editörlükler yapmışlar, jüri üyeliklerinde bulunmuşlar, 
orkestra konserleri, oda müziği konserleri, temsil ve resital-
ler gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası alanda, konser toplu-
luk üyeliği, cd kayıt, solo piyano konseri, 3 gitar resitali, 2 
konser şefliği, 5 sanatsal etkinlikte üyelik, uluslararası alan 
indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 
yurt dışında yayımlanmış kitap editörlüğü; ulusal alanda ise 
Türkçe kitap yazarlığı, 10 konser şefliği, 3 piyano resitali, gitar 
konseri, 3 ulusal etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı, 
canlı cd kaydı, görme engelli öğrenciler için müzik eğitimi 
çalıştayında davetli konuşmacılık, 13 doçentlik/doktora tezi 
savunmalarında jüri üyeliği, 9 yüksek lisans tez jüri üyeliği 
gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamdaki çalışmalar öğretim ele-
manlarımızca ABTA uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak 
veri girişi halinde yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması iz-
lenmektedir. Periyodik olarak yaptığımız Orkestra Akademik 
Başkent konserlerinde kurum içi işbirliği ile Üniversitemiz-
deki bölümler ile ortak çalışma yapılmakta olup, uluslararası 
nitelikteki sanatçılar ile konser faaliyetleri yürütülmektedir. 
Öğretim elemanlarımızın ders yükleri uluslararası standart-
larda tutularak, panel, konferans, çalıştay ve konserlere katı-
lımları desteklenmekte, öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik 
zamanın dikkatle kullanılmasına önem verilmekte ve bu ça-
lışmalar özendirilmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin 
sahne deneyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri dü-

zenlenmekte olup, konser sonrasında her öğrenci öğretim 
elemanları tarafından değerlendirilmekte ve bire bir öğren-
ci performansları kendileri ile paylaşılmaktadır. Düzenlenen 
seminer ve çalıştaylar öğrencilerimizin eğitimlerine ve mü-
ziğe bakış vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde istihdam oranlarının 
artırılması için, bu sektörlere yönelik ders programlarımız 
ve program içinde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine 
dönük seçmeli dersler eğitim programımızda uygulanmak-
tadır. Deneyime dayalı öğrenim için, hem öğretim eleman-
larımızın hem de öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirmeleri 
konusunda büyük önem taşıyan Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı’na katılmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin 
deneyimlerini artırmak için, konferans, çalıştay ve konserlerin 
düzenlenmesi önemli bir faaliyet olup, her öğrencinin sahne 
tecrübesi kazanması için, dönem içerisinde bireysel ve toplu 
olarak sahneye çıkmaları desteklenmekte, yapılan bu çalışma 
öğrenmeyi mükemmelleştirmektedir. Nitelikli öğrenci sayısı 
için, Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve diğer birimleriy-
le işbirliği yapılarak, üniversitemizin olanakları çerçevesinde 
stratejiler geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt 
dışı deneyim kazanabilmeleri için, alanlarında yeterli görü-
len öğrenciler Başkent Üniversitesi sertifika programlarında 
görevlendirilmekte olup, bu sayede hem istihdam edilmekte 
hem de deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2003 yılında kurulan Orkestra Akademik Başkent, Anka-
ra’da Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ve Anka-
ra’nın çeşitli konser salonlarında verdiği periyodik konser-
lerin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser 
turneleri gerçekleştirmiş ve festival konserlerine katılmıştır. 
Orkestra Akademik Başkent, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 
düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festi-
vali içerisinde Azerbaycan Devlet Orkestrası ile birleşik bir 
konser gerçekleştirmiştir. Orkestra Akademik Başkent ülke-

mizin yetiştirmiş olduğu genç besteci ve solistlere de et-
kinliklerinde yoğun olarak yer vermekte, çok çeşitli eğitim 
konserleri de yapmaktadır. Toplumun ihtiyaçları çerçeve-
sinde Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bilimsel 
ve sanatsal alanlarda yapılan konser, seminer, çalıştay vb. 
etkinlikleri kurum içi ve kurum dışında düzenlemektedir. 
Konservatuvarımızın BEDAM işbirliği ile yürütmekte olduğu 
sertifika programları, toplumun her kesiminden her yaşa ve 
her kişiye hitap eden müzik ve sahne sanatları alanında eği-
timler vermektedir. Sertifika programları öğrenci sayıları ve 
nitelikleri artırılarak daha verimli, daha etkin bir biçimde de-
vam edecektir. Mezun olan öğrencilerimiz ile iletişime geçi-
lerek, mezuniyet sonrasında istihdamları takip edilmektedir. 
Özel kuruluşlara ve kamu kuruluşlarına Başkent Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarınca istendiğinde 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Müzik alanına yönel-
mek isteyen öğrencilerin Konservatuvara başvurmaları ha-
linde, nasıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgiler öğretim 
elemanlarımız tarafından verilmektedir. Ayrıca, sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. 
Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BÜMAM), müzik ve müzik kültürleri kapsamına giren tüm 
alanlarda araştırmalar, incelemeler ve uygulamalar yapmak 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yılda iki kez yayınlanma-
sı planlanan hakemsiz elektronik dergi ile ilgili hazırlıklar 
yürütülmektedir. Yeni yapılmakta olan konser ve kongre 
merkezi salonlarımız çevresindeki yeni çalışma odaları aktif 
hale dönüştürülmüş olup, sanatçı uzmanlarımıza enstrüman 
çalışma odaları olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yeni 
kongre-kültür merkezi bünyesinde salon, parter ve balkon 
olarak 600 kişi dinleyici kapasitesine sahip konser salonu 
bulundurmakta olup, gerekli iklimlendirme yerine getirile-
rek yapılmaktadır. Yeni sosyal ve kültürel komplekste ayrıca 
1500 kişi kapasiteli parter ve balkonları bulunan çok amaçlı 
salon da yapılmakta olup, bu salonda konser ve opera tem-
silleri verilecektir.
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Sahne Sanatları Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanlarımız, yurt içinde 
bilimsel ve sanatsal alanda seminerler vermişler, jüri üyelik-
lerinde bulunmuşlar, orkestra konserleri, oda müziği kon-
serleri, temsil ve resitaller gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası 
alanda, uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış tam makale yazarlığı; ulusal alanda ise Prof. Dr. 
Ahmet Mustafa Yurdakul yönetiminde şan çalıştayı, 16 solo 
opera konseri, ses ve diksiyon teknikleri çalıştayında kurul 
üyeliği, radyo başkent yayıncıları çalıştayında davetli konuş-
macı, 2 TRT Ankara Radyosu kaydı, 6 Piyano resitali, 6 Oda 
Müziği Konseri, 3 Şan sınıfı konseri piyano eşliği, 2 piyano 
konseri, lied konseri, 2 radyo programı yayını, caz eşliği, 
16 oda müziği eşliği, 8 şan eşliği, 4 koro eşliği, ‘Her Telden 
Kadın’ müzikal tiyatroda şeflik, Müzed Türkiye Müzik Öğret-
menleri Orkestrası orkestra üyeliği, 2 Ankara A Capella Con-
cert koro eşliği, 3 Müzikal tiyatro eşliği gerçekleştirmişlerdir. 
Bu kapsamdaki çalışmalar öğretim elemanlarımızca ABTA 
uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak veri girişi halinde 
yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması izlenmektedir. Öğ-
retim elemanlarımızın ders yükleri uluslararası standartlarda 
tutularak, panel, konferans, çalıştay ve konserlere katılımları 
desteklenmekte, öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik zama-
nın dikkatle kullanılmasına önem verilmekte ve bu çalışmalar 
özendirilmektedir. Sanatsal faaliyetleri uluslararası standart-
lara çıkarabilmek için nitelikli insan kaynağı oluşturmaya yö-
nelik işe alma yöntemleriyle, genç sanatçılar ve bilim insan-
ları Konservatuvarımıza kazandırılmaya devam etmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin 
sahne deneyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri dü-
zenlenmekte olup, konser sonrasında her öğrenci öğretim 
elemanları tarafından değerlendirilmekte ve bire bir öğren-
ci performansları kendileri ile paylaşılmaktadır. Düzenlenen 

seminer ve çalıştaylar öğrencilerimizin eğitimlerine ve mü-
ziğe bakış vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde istihdam oranlarının 
artırılması için, bu sektörlere yönelik ders programlarımız 
ve program içinde öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine 
dönük seçmeli dersler eğitim programımızda uygulanmak-
tadır. Deneyime dayalı öğrenim için, hem öğretim eleman-
larımızın hem de öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirmeleri 
konusunda büyük önem taşıyan Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı’na katılmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin 
deneyimlerini artırmak için, konferans, çalıştay ve konser-
lerin düzenlenmesi önemli bir faaliyet olup, her öğrencinin 
sahne tecrübesi kazanması için, dönem içerisinde bireysel 
ve toplu olarak sahneye çıkmaları desteklenmekte, yapılan 
bu çalışma öğrenmeyi mükemmelleştirmektedir. Nitelikli öğ-
renci sayısı için, Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve di-
ğer birimleriyle işbirliği yapılarak, üniversitemizin olanakları 
çerçevesinde stratejiler geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin 
yurt içi ve yurt dışı deneyim kazanabilmeleri için, alanların-
da yeterli görülen öğrenciler Başkent Üniversitesi sertifika 
programlarında görevlendirilmekte olup, bu sayede hem 
istihdam edilmekte hem de deneyimlerinin artırılması hedef-
lenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2003 yılında kurulan Orkestra Akademik Başkent, Ankara’da 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ve Ankara’nın 
çeşitli konser salonlarında verdiği periyodik konserlerin yanı 
sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser turneleri 
gerçekleştirmiş ve festival konserlerine katılmıştır. Orkestra 
Akademik Başkent, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen 
Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festivali içerisinde 
Azerbaycan Devlet Orkestrası ile birleşik bir konser gerçek-
leştirmiştir. Orkestra Akademik Başkent ülkemizin yetiştirmiş 
olduğu genç besteci ve solistlere de etkinliklerinde yoğun 
olarak yer vermekte, çok çeşitli eğitim konserleri de yapmak-

tadır. Toplumun ihtiyaçları çerçevesinde Başkent Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı, bilimsel ve sanatsal alanlarda yapılan 
konser, seminer, çalıştay vb. etkinlikleri kurum içi ve kurum 
dışında düzenlemektedir. Konservatuvarımızın BEDAM işbir-
liği ile yürütmekte olduğu sertifika programları, toplumun her 
kesiminden her yaşa ve her kişiye hitap eden müzik ve sahne 
sanatları alanında eğitimler vermektedir. Sertifika program-
ları öğrenci sayıları ve nitelikleri artırılarak daha verimli, daha 
etkin bir biçimde devam edecektir. Mezun olan öğrencileri-
miz ile iletişime geçilerek, mezuniyet sonrasında istihdamları 
takip edilmektedir. Özel kuruluşlara ve kamu kuruluşlarına 
Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim eleman-
larınca istendiğinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
Müzik alanına yönelmek isteyen öğrencilerin Konservatuva-
ra başvurmaları halinde, nasıl çalışmaları gerektiği hakkın-
da bilgiler öğretim elemanlarımız tarafından verilmektedir. 
Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile birlikte sanatsal faaliyet-
ler düzenlenmektedir. Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (BÜMAM), müzik ve müzik kültürleri 
kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler ve 
uygulamalar yapmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yılda 
iki kez yayınlanması planlanan hakemsiz elektronik dergi ile 
ilgili hazırlıklar yürütülmektedir. Yeni yapılmakta olan kon-
ser ve kongre merkezi salonlarımız çevresindeki yeni çalışma 
odaları aktif hale dönüştürülmüş olup, sanatçı uzmanlarımıza 
enstrüman çalışma odaları olarak tahsis edilmiştir. Söz ko-
nusu yeni kongre-kültür merkezi bünyesinde salon, parter 
ve balkon olarak 600 kişi dinleyici kapasitesine sahip kon-
ser salonu bulundurmakta olup, gerekli iklimlendirme yerine 
getirilerek yapılmaktadır. Yeni sosyal ve kültürel komplekste 
ayrıca 1500 kişi kapasiteli parter ve balkonları bulunan çok 
amaçlı salon da yapılmakta olup, bu salonda konser ve opera 
temsilleri verilecektir.

II. AKADEMİK FAALİYETLER / FAKÜLTELER148 149

Devlet Konservatuvarı

Gösterge Devlet 
Konservatuvarı

Müzik
Bölümü

Sahne
Sanatları 
Bölümü

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 8.22 6.4 10.5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 7.4 5.33 10.5

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 4.05 6.25 2.38

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 25 20 33.33

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 12.5 0 33.33

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 25 20 33.33

Yan dal lisans öğrenci oranı 2.7 6.25 0

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 53.33 80 40

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 24.32 25 23.81

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.97 2.87 3.07

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 0.3 0.26 0.35

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 3.55 3.54 3.59

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 17.27 22.73 12.33

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.05 0.06 0.05

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 17 17 0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
20 Nisan 2018’de Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri 
Araştırmaları Öğrenci Kongresi’ne Dr. Öğr. Üyesi Sayın Esin Öz-
şahin ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencisi Nuriye 
Kübra Bayraktar ‘Elin Antropometrik Ölçümleri’ konulu araştırma-
sı ile katılmıştır. Bu kongreye Yüksekokul sekterimiz Tuba Bada ile 
birlikte yüksekokulumuzdan 67 öğrencinin katılımı sağlanmıştır. 
Öğrencilerimize katılım sertifikaları verilmiştir. Anestezioloji ve Re-
animasyon Derneği ve Rejyonal Anestezi Derneği’nin düzenlediği 
toplantıya 4 öğrencimiz ile birlikte katılım gösterilmiştir. Türk Plas-
tik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Adana Sempozyumu ve In-
terplast Toplantısı’na iki öğrenci ile katılım gösterilmiştir. Başkent 
Üniversitesi Ankara SHMYO’nun 10 Mayıs 2018 tarihinde düzenle-
miş olduğu ‘Güncel Yaklaşımlar Bahar Sempozyumu’na 10 öğren-
cimiz ile katılım sağlanmıştır. Öğrencilerimizden bir grup, haftada 
iki gün yüksekokul bünyesinde açılan drama etkinliğine devam 
etmişler ve Mayıs ayında tüm okula bir gösteri sunmuşlardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Öğrencilerin farklı öğrenme şekilleri göz önüne alınarak ders an-
latımları planlanmış, SWOT analizi yapılmıştır. İç ve dış paydaşla-
rımıza anketler uygulanmıştır. Öğretmen değerlendirme formları 
incelenmiş, öğretim elemanlarıyla yüksekokul müdürümüz Prof. 
Dr. Anış Arıboğan formlarla ilgili bir toplantı yapmıştır. Öğrencilerin 
kantinden, yemekhaneden ve sosyal yaşam alanlarından memnu-
niyet düzeyleri anketlerle tespit edilmiştir. Okul dışında spor, ye-
mek ve sanat etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu şekilde yüksekokul ve 
öğrenci ilişkilerinin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Gençlik Haftası’nda 
sabah yürüyüşü ve bisiklet etkinliği düzenlenmiş, yüksekokul kafe-
teryasında kahvaltı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe hasta-
ne idari personeli de davet edilmiş, böylece hastane-yüksekokul ve 
öğrenci birlikteliği sağlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerimizden bir grup tarafından düzenli olarak çevredeki il-
kokullara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 23 Nisan'da çocuklara bay-

rak ve balon dağıtılmış, yüz boyama etkinliği yapılmıştır. Çocuklarla 
oyunlar oynanmış, yaş pasta kesilmiştir. Hastanelerin yataklı hasta 
servisindeki çocuklar ziyaret edilmiş, kitap okuma ve kelime oyun-
ları etkinlikleri yapılmıştır. Doğaçlama ve İlişkili Doğaçlama dersi 
öğretmenimiz Sayın Uğur İzgi öğrencilerimiz ile Seyhan Hastane-
mizde yatan hasta çocuklarımız için bir drama etkinliği düzenle-
miştir. Doğaçlama ve İlişkili Doğaçlama dersi öğretmenimiz Sayın 
Uğur İzgi'nin Adana Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sergilediği 
‘Boyacı’ adlı oyuna tüm öğrencilerimiz, hastane personelimiz ve 
personel aileleri ücretsiz olarak katılmıştır. Anestezi Bölümümüzün 
düzenlediği ‘Hayata El Ver’ projesi çerçevesinde Adana'da etkinlik-
ler gerçekleştirmiş, bu etkinlikte öğrencilerimiz aktif görev almıştır. 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bö-
lümünde, üç öğretim üyesi hekim tarafından SCI-Exp'ye giren 
dergilerde bir tanesi ilk isimli olmak üzere toplam 5 makale ya-
yınlanmıştır. Bir tane ilk isimli makale, Türkçe yayınlanan ulusal 
bir dergide basılmıştır. Branşımız içeriğine ait olan yurt içi ve 
yurt dışı dergilerde editörlük, koordinatörlük, yazarlık yapmak 
ve gelişimine her safhasında katkıda bulunmak faaliyetleri yürü-
tülmüştür. 13/06 208-16/06/2018 tarihleri arasında Amsterdam/
Hollanda’da düzenlenen ESSR Kongresi’ne 1 sözel, 2 poster bildiri 
ile, 4/10/2018-06/10/2018 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın'da 
düzenlenen XVI. Balkan Congress of Radiology Kongresi’ne 1 
poster bildiri ile, 8/07/2018-12/07/2018 tarihleri arasında Pa-
ris/ Fransa'da düzenlenen ISPRM Kongresi’ne 2 poster bildiri ile, 
26/04/2018-29/04/2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenle-
nen FTR Kurs Günleri Kongresi’ne 1 poster bildiri ile katılım sağlan-
mıştır. Fizyoterapi Teknikerliği Programı öğrencileri ile akademik 
ve bilimsel kaynakların günlük prensiplere uygulanması konusun-
da çalışmalar yapılmıştır. Akademik dergilerin takibi sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölü-

münden üç öğretim üyesi doktor ve iki fizyoterapist tarafından 
öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiril-
miştir. Öğretim üyeleri hekimler tarafından toplamda 3 kez Ada-
na-Ankara telekonferans yöntemi ile araştırma görevlisi semineri 
verilmiştir. Ayrıca Dönem-3 öğrencilerine 3 kez Ankara'da ders 
anlatılmıştır. Öğretim üyesi hekimler tarafından her hafta salı gün-
leri araştırma görevlisi ile beraber makale saati yapılmıştır. Fizyo-
terapi Teknikerliği Programına haftada 1 saatlik teorik ve 5 saatlik 
pratik uygulama, hekimler ve terapistler tarafından verilmiştir. İki 
fizyoterapist, Fizyoterapi Teknikerliği Programı birinci sınıf öğren-
cilerine bire bir kliniği tanıtma ve devamında çeşitli cihazları kul-
lanma becerileri kazandırmışlardır. İkinci sınıf öğrencilerine ise 4. 
yarıyılda bire bir staj eğitimi vermişlerdir 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü 
olarak Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok farklı 
üniversitelerinden toplamda 10 fizyoterapist stajyerine yılın farklı 
zamanlarında eğitim verilmiştir. Toplumun bir başka gereksinimi 
olan sağlık hizmeti için de Merkezimiz bünyesinde 3 öğretim üyesi 
hekim, 6 fizyoterapist ve iki fizyoterapi teknikeri tarafından polik-
linik hizmeti yatan hasta konsültasyonu, fizik tedavi ve rehabilitas-
yonu uygulanmıştır. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anesteziyoloji Teknikerliği Bölümü olarak öğrencilerimizin bilim-
sel konferanslarda görev almaları ve bilimsel toplantılara katı-
lımları sağlanmıştır. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne-
ği Çukurova Şubesi aktivitesi olarak Rejyonel Anestezi Derneği 
tarafından düzenlenen ‘Rejyonel Bloklarda Güncel Yaklaşımlar’ 
konulu bilimsel sempozyuma 4 öğrencimiz ve 3 öğretim üyemiz 
ile teorik ve pratik eğitim olarak katılım gösterilmiştir. Türk Plastik 
Rekunstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Adana Bölge Toplantı-
sı’na ve İnterplast Derneği Sempozyumu’na 2 öğrencimiz ve 3 
öğretim üyemiz katılmıştır. Hastanemiz İlkyardım Kursu’na birer 
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Gösterge Adana 
Sağlık Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu

Terapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü

 Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Bölümü

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   302.03 294.77 309.29

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0.43 0.33 0.45

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 74.36 54.29 80.17

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 43.99 37.31 45.78

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 2.66 2.63 2.68

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 158 67 249

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 26.6 31.25 24.19

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı 26.6 31.25 24.19

Önlisans programlarında yeni açılan ders oranı 2.13 3.13 1.61

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 5.52 3.3 7.55

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 12.48 7.5 17

Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayaroranı 0.1 0.24 0.06

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 12 6 6

öğrenci ile toplam 4 defa katılımcı olunmuştur. İlk ve Acil Yardım 
Bölümü branşı içeriğine ait olan acil ultrason biliminde ülkemiz, 
Kuzey Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya ait ilk İngilizce ve bilimsel bir 
web sitesinin kurulumuna katkıda bulunulmuştur. Alanımızla ilgili 
dergilerde editörlük, yazarlık, koordinatörlük, yapılmıştır. İngilizce 
eğitim, kurs, paylaşım vb. faaliyet plan ve aktivasyonu sağlanmıştır 
(Dr. Betül Gülalp, www.tatdus.org/eng). Acil ultrason konusunda 
uluslararası kongrede İngilizce davetli konuşma ve kurs eğitmenli-
ği gerçekleştirilmiştir (Dr. Betül Gülalp). Dahiliye kongre katılımcı-
lığı (Dr. Hasan Yeşilağaç, 2 defa) söz konusudur. Makale-araştırma 
plan, yazım ve yayın çalışmaları sürdürülmüştür(Dr. Betül Gülalp, 
Dr. Özlem Karagün, Dr. Hasan Yeşilağaç).

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenci-eğitimci iletişimini iyileştirmek için eğitici eğitimini dü-

zenleyen buluşmalar sağlanmıştır. Öğrencilerin derslere aktif katı-
lımlarını teşvik için derslerin interaktif olarak işlenmesi hususunda 
karar alınmıştır. Video ve slayt sunumları ile öğrencilerin pratik 
eğitime katkısı desteklenmektedir. Öğrencinin hastabaşında soru 
sorma ve bilimsel tartışma şartları maksimum düzeyde desteklen-
mekte ve öğrenciler bu konuda teşvik edilmektedir. Öğrencilerin 
farklı bilimsel ve sosyal sorumluluk programlarında aktif olmaları 
sağlanarak bilginin anlamı güçlendirilmektedir. İlk ve Acil Yardım 
Bölümü olarak İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri ile akade-
mik, bilimsel kaynak ve güncel kılavuz çalışmaları yapılmıştır. İlk 
ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri ile güncel bilim ile tanışma, 
tanımlama ve günlük prensipler içerisinde uygulamanın interaktif 
tartışması gerçekleştirilmiştir. Akademik dergileri düzenli olarak 
takibe devam edilmektedir. İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencile-
rinin bilimsel platformlara kendi bildirileri ile katılmalarını sağlama 

çalışmaları konusunda çaba gösterilmektedir. Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programından bir öğretim üyemiz nöroradyoloji diplo-
ması almıştır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Anestezi Bölümü olarak ‘Hayata El Ver’ projesi ile öğrencilerin sivil 
halka acil durumlarda ilkyardım ve temel yaşam desteği uygula-
malarını öğretmeleri sağlanmıştır. Bu amaçla bu yıl etkinliğe Resü-
sitasyon Derneği başkanlığında okul olarak katılım gösterilmiştir. 
İlk ve Acil Yardım Bölümü olarak Acil Tıp Güncel Uluslararası Kıla-
vuzları esas alınarak kurum, hastane ve kliniğimizde güncellenme 
çaba ve çalışmaları yapılmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bö-
lümünden bir öğretim üyemiz Soroptimistler Derneği’nde meme 
kanseri farkındalığı ile ilgili bir konuşma yapmıştır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Stratejik planda belirlenen ‘Yüksekokulumuz akademik çalışma 
sayısının artırılması’ için Kahramankazan Meslek Yüksekokulu 
kadrolu öğretim elemanları tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 
Yapılan bu çalışmalar bilimsel hayata katkıda bulunarak, gerek 
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'ndaki programların iyileştiril-
mesine gerekse de ilgili öğretim elemanının kendi uzmanlık alanını 
güçlendirmesine yöneliktir. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Erkan Yıldız’ın ‘Marka 
Kişiliğinin Marka Güveni ve Marka Tutumuna Etkileri’ isimli kitap 
bölümü, ‘İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar’ isimli kitapta ya-
yımlanmıştır (2017, Türkiye: Strategic Research Academy, 63-80). 
Dr. Öğr. Üyesi Nida Birgül tarafından tek yazarlı olarak hazırlanan 
‘A New Design Of A Solenoid With Hybrid Permanent Magnet For 

Electromechanical Valve (EMV) Systems In Internal Combustion 
Engines’ isimli çalışma, 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu’nda 
(14th International Combustion Symposium-INCOS2018: Karabük/
Türkiye, 25/04/2018-27/04/2018) sözlü olarak sunulmuş, bildiri ki-
tabında tam metin olarak yayımlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Çağla Pı-
nar Bozoklu’nun ‘Nöropazarlama Reklam Tasarımı ve Etik’ isimli iki 
yazarlı kitabı yayımlanmıştır (2017, Ankara: Siyasal Kitabevi). Öğr. 
Gör. Gözde Kubat, Kadınların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı Sem-
pozyumu’nda ‘Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Almış Kadınların 
İstihdam Durumlarının İncelemesi: Kahramankazan Meslek Yük-
sekokulu Örneği’ isimli bildirisini sözlü sunum olarak gerçekleştir-
miştir. Aynı zamanda adı geçen öğretim elemanının ‘Fetal HLA-G 
Alleles and Their Effect on Miscarriage? isimli 7 yazarlı makalesi 

ve ‘Türkiye’de Dış Ticaretin Güncel Durumu ve Dış Ticarette Kali-
fiye Personel Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Uygulamalar’ ile ‘Fetal 
HL-G Allellerinin Düşül Üzerine Etkisi’ isimli bildirileri bulunmakta-
dır. Öğr. Gör. Sinan Can Altuntaş, II. Uluslararası Yükseköğretimde 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu’nda (ISVET 2017: 12-14 
Ekim 2017, Ankara) ‘Türkiye’de Dış Ticaretin Güncel Durumu ve 
Dış Ticarette Kalifiye Personel Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Uy-
gulamalar’ isimli bildirisini sözlü sunum olarak gerçekleştirmiştir. 
Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Canatan İlbey’in ‘Weighted Approximation 
Properties of Dunkl Analogue of Modified Szasz-Mirakjan Ope-
rators’ isimli makalesi ‘International Journal of Mathematical and 
Computational Methods’ isimli uluslararası hakemli dergide yayım-
lanmıştır (2017, 2: 341-345, Index Copernicus). 
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Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Mezun olan öğrenciler, ‘Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön-
lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak-
kında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca örgün eğitime veya uzaktan 
eğitim sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma 
olanağına sahiptirler. Tüm programlar için, birinci yılın sonunda ise, 
zorunlu 30 iş günü yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgilerin uygu-
lamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun 
olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Bilimin en 
önemli misyonu olan problem tespit etme, çözüme yönelik alter-
natifleri belirleme ve bu alternatiflerden en uygununu seçme ko-
nularında öğrencilerimizi geliştirmek ve kendi programları ile ilgili 
sektör, sanayi ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri problemleri tes-
pit ederek bunlar üzerinde uygulama yapmalarını sağlamak ama-
cıyla; ikinci sınıf öğrencilerimiz Mesleki Uygulama I-II dersleri kap-
samında haftanın bir günü ve 2017-2018 eğitim yılı itibari ile işyeri 
uygulaması kapsamında 4.yarıyılın tamamında kurumlara giderek 
sürece dahil olmaya başlamıştır. Uygulama derslerinin amacı, teo-
rik olarak öğrenilen bilgilerin iş hayatında uygulanmasının öğren-
cilerin kendilerinin yaparak öğrenmeleridir. Başkent Üniversitesi 
bünyesinde hazırlanan ‘Bilgi Paketi’nde yer alan ders içerik form-
ları dönem başında mevcut dönem gereksinimleri doğrultusunda 
güncellenmiştir. Bu bilgi formalarına öğrencilerin her zaman ulaşa-
bilmesi için de formlar ‘http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/’ 
linkinde yayınlanmıştır. Yurt dışı eğitim ve yurt dışı staj imkânları 
ile ilgili bilgilendirme öğrencilere danışmanları tarafından yapıl-
mıştır. Programın bazı derslerinde teorik bilginin yanı sıra uygula-
ma deneyiminin de anlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç 
doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü’nden ders saati ücretli olarak 
öğretim elemanı talep edilmiştir. Okulumuz ikinci sınıf öğrencileri-
nin mesleki uygulama derslerinin daha verimli geçirilmesi ve sonuç 
odaklı olması için programlar arasında eşgüdümlü çalışmalar yapıl-
maktadır. Uygulama dersi sonuçları ve geribildirimleri etkin şekilde 
paylaşılarak söz konusu dersin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler

Günümüzde firmalar, ülkemiz sınırlarını aşarak daha çok uluslara-
rası alanlarda başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı 
iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duy-
maktadırlar. Kahramankazan Meslek Yüksekokulu olarak bölgenin 
ihtiyaç duyacağı nitelikli tekniker ve meslek elemanlarını yetiştir-
me konusunda çalışmalar yürütülmekte, yeni programların açıl-
ması yönünde başvurular yapılmaktadır. Kahramankazan Meslek 
Yüksekokulu’nun tanınırlığını artırmak amacıyla mevcut teknoloji-
lerden yararlanmak gerektiği değerlendirilmiş, bu kapsamda, oku-
lumuz öğrencilerinin ve mezunlarımızın ortak bir platformda pay-
laşım yapabilmeleri ve okulumuzu tercih edecek adayların da bunu 
takip edebilmesi için internet üzerinde yer alan sosyal ağlarda okul 
sayfamız oluşturulmuştur. Toplumsal bilinçlendirmenin program 
bazında artabilmesi için Ankara ilçelerinde belirlenen bazı liseler 
yerinde ziyaret edilerek 3. ve 4. sınıf öğrencilerine tanıtım faaliye-
ti yapılmıştır. Ayrıca Başkent Üniversitesi Kanal B ‘Doğru Seçim’ 
programına program sorumluları tarafından program tanıtımı 
yapmıştır. Danışma Kurulu Toplantısı’nda, okul-sektör işbirliğini 
kuvvetlendirebilmek için belirlenen gündem maddeleri görüşül-
müştür. Bu gündem maddeleri; program kataloglarında yapılan 
değişiklikler, mezun öğrenci geri bildirimleri, staj ve istihdam ola-
nakları hakkında görüşler ve sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi 
olarak hazırlanmıştır. Okulumuz öğretim elemanlarının katkılarıyla 
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ‘Tanıtım Günleri’ dü-
zenlenmiştir. Tanıtım günlerinde, gelen öğrenci ve velilerine oku-
lumuz programları tanıtılmış, iş olanakları ve dikey geçiş sınavı ile 
eğitimlerine devam edebilecekleri programlar açıklanmıştır. Ayrıca 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından belirtilen tarih-
ler arasında tercih rehberliği hizmeti verilmiştir. 

Dış Ticaret Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Öğr. Gör. Gözde Kubat, Kadınların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı 
Sempozyumu’nda ‘Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Almış Kadın-
ların İstihdam Durumlarının İncelemesi: Kahramankazan Meslek 
Yüksekokulu Örneği’ isimli bildirisini sözlü sunum olarak gerçek-

leştirmiştir. Aynı zamanda öğretim elemanının ‘Fetal HLA-G Al-
leles and Their Effect on Miscarriage’ isimli 7 yazarlı makalesi ve 
‘Türkiye’de Dış Ticaretin Güncel Durumu ve Dış Ticarette Kalifiye 
Personel Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Uygulamalar’ ile ‘Fetal HL-G 
Allellerinin Düşül Üzerine Etkisi’ isimli bildirileri bulunmaktadır. Dr. 
Öğr. Üyesi Sıdıka Dursun’un tek yazarlı olarak hazırladığı ‘Türkçede 
Ettirgen Yapılarda İnceleme Sorunları’ başlıklı bildirisi 2017 yılında 
Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde düzenlenen ‘Dilbilimsel Tür-
kolojide Yeni Yaklaşımlar’ adlı çalıştayda sunulmuştur. Ade geçen 
öğretim üyesinin tek yazar olarak yer aldığı ‘Türkçede Ettirgen Ya-
pılarda İnceleme Sorunları’ adlı makalesi 2018 yılında uluslararası 
bir dergi olan TULIP (Turkish Linguistics and Philology) dergisinde 
yayımlanmıştır. Ayrıca öğretim üyemizin 2018 yılında tek yazarlı 
olarak yazdığı ‘Türkçede Ettirgen Yapılar’ adlı kitabı Grafiker Ya-
yınevi tarafından yayınlamıştır. Öğretim üyemiz son olarak 2018 
yılında Polonya’da gerçekleşen 48th Poznan Linguistic Meeting 
(PLM 2018) adlı kongrede ‘Labile Verbs in Turkish’ adlı bildirisini 
sunmuş ve ilgili bildiri, özet metin olarak bildiri kitapçığında yayın-
lanmıştır. Öğr. Gör. Sinan Can Altuntaş, II. Uluslararası Yükseköğre-
timde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu’nda (ISVET 2017: 
12-14 Ekim 2017, Ankara) ‘Türkiye’de Dış Ticaretin Güncel Durumu 
ve Dış Ticarette Kalifiye Personel Yetiştirmeye Yönelik Mesleki Uy-
gulamalar’ isimli bildirisini sözlü sunum olarak gerçekleştirmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programında oku-
yan öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini artırmak, anlaşılırlığını 
kolaylaştırmak, teorik bilginin yanı sıra uygulama bilgisini de vere-
bilmek amacıyla yapılan çalışmaları şöylece sıralayabiliriz: Ankara 
Lojistik Üssü’nde Kahramankazan temsilciliği ofisi bulunan Türk 
Standartları Enstitüsü, Dış Ticaret Programı öğrencileri tarafından 
ziyaret edilerek, öğrencilerimize ithalat ve ihracatta standartlar ve 
kalite belgeleri konusunda bilgi verilmiştir (21 Mart 2018). Dış Ti-
caret Programından mezun öğrenciler, ‘Meslek Yüksekokulları ve 
Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni-
mine Devamları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca örgün 
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veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey 
geçiş yapma olanağına sahiptirler. Bu kapsamda Başkent Üniver-
sitesi Uluslararası Ticaret, İşletme, Bankacılık ve Finans ile İktisat 
programlarına, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin 
ilgili programlarına geçiş yapan öğrencilerimiz bulunmaktadır. 
Bilimin en önemli misyonu olan problem tespit etme, problemin 
çözümüne yönelik alternatifleri belirleme ve bu alternatiflerden en 
uygununu seçme konularında öğrencilerimizi geliştirmek ve kendi 
programları ile ilgili sektör, sanayi ve iş yerlerinde karşılaşabile-
cekleri problemleri tespit ederek bunlar üzerinde uygulama yap-
malarını sağlamak amacıyla; ikinci sınıf öğrencilerimiz 2014-2015 
akademik yılı güz yarıyılından itibaren Mesleki Uygulama I-II ders-
leri kapsamında haftanın bir günü Ankara Gümrük Müdürlüğü ve 
sektör ile ilgili olan çeşitli kurum/işletmede pratik uygulamalarını 
tamamlamışlardır. Ayrıca 2017-2018 akademik yılı itibari ile işyeri 
uygulaması dersi kapsamında 4. yarıyılın tamamında kurumlara 
ve işletmelere gidecek olan öğrencilerin teorik eğitimleri tamam-
lanmıştır. Başkent Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ‘Bilgi Pake-
ti’nde yer alan ders içerik formları dönem başında mevcut dönem 
gereksinimleri doğrultusunda güncellenmiştir. Bu bilgi formalarına 
öğrencilerin her zaman ulaşabilmesi için de formlar ‘http://angora.
baskent.edu.tr/bilgipaketi/’ linkinde yayınlanmıştır. Yurt dışı eği-
tim, yurt dışı staj imkânları ve sektördeki kariyer olanakları ile ilgili 
bilgilendirme öğrencilere, danışmanları tarafından yapılmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde sektör-üniver-
site işbirliğini sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek 
amacıyla yapılan çalışmalar şöyledir: Günümüzde firmalar, ülkemiz 
sınırlarını aşarak daha çok uluslararası alanlarda başarılı olmak için 
uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her 
geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Sektörün bu ihtiyacını 
belirleyebilmek için Kahramankazan Meslek Yüksekokulu olarak 
Kahramankazan ilçesinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket 
çalışması sonucu ortaya çıkan ihtiyacı giderme amacı ile 2011-2012 
eğitim-öğretim yılında açılan Dış Ticaret Programı; ülkemiz ekono-

misi için oldukça önem taşıyan ticaret ve uluslararası ticaret ala-
nında gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip nitelikli işgücüne 
katkıda bulunmak için eğitilmiş eleman yetiştirmeyi amaçlamakta-
dır. Okulumuzun tanınırlığını artırmak için mevcut teknolojilerden 
yararlanmak gerektiği değerlendirilmiş, bu kapsamda, okulumuz 
öğrencilerinin ve mezunlarımızın ortak bir platformda paylaşım 
yapabilmeleri ve okulumuzu tercih edecek adayların da bunu takip 
edebilmesi için Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya 
ağlarında okul sayfamızdan yaptığımız etkinliklere ilişkin duyuru-
lar yapılmaktadır. Toplumsal bilinçlendirmenin program bazında 
artabilmesi için Ankara ilçelerinde belirlenen bazı liseler yerinde 
ziyaret edilerek 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve Başkent Üniversite-
si Kanal B ‘Doğru Seçim’ programına 21/05/2017 tarihinde Prog-
ram Sorumlusu Öğr. Gör. Gözde Kubat katılarak program tanıtımı 
yapmıştır. Periyodik olarak yapılan Danışma Kurulu Toplantısında, 
okul-sektör işbirliğini kuvvetlendirebilmek için belirlenen gündem 
maddeleri görüşülmüştür. Bu gündem maddeleri; program kata-
loglarında yapılan değişiklikler, mezun öğrenci geri bildirimleri, staj 
ve istihdam olanakları hakkında görüşler ve sektörün ihtiyaçlarının 
belirlenmesi olarak hazırlanmıştır. 30 Temmuz-17 Ağustos 2017 
tarihlerinde okulumuz öğretim elemanlarının katkılarıyla Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ‘Tanıtım Günleri’ düzenlenmiş-
tir. Bu tarihler arasında gelen öğrenci ve velilerine okulumuz prog-
ramları tanıtılmış, iş olanakları ve Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine 
devam edebilecekleri programlar açıklanmıştır. Ayrıca Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasın-
da tercih rehberliği hizmeti verilmiştir

Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Elektro-
nik ve Otomasyon Bölümü, ülkemizin ve özelikle bölgemizin hızla 
gelişen sanayi ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu teorik ve uygula-
malı bilgiye sahip, nitelikli teknik ara eleman (Mekatronik-Elektro-
nik-Kontrol ve Otomasyon Teknikeri) yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Programda beş yüksek mühendis öğretim elemanı bulunmaktadır. 

İki yıllık eğitimleri süresince öğrencilere temel fen bilimleri alanla-
rında dersler ile ‘Bilgisayar ve Mekanizmalar, Teknik Resim, Doğru 
Akım ve Alternatif Akım Devre Analizi, Bilgisayar Destekli Çizim ve 
Elektronik Devre Tasarımı’ gibi dersler verilerek sanayinin gereksi-
nimi olan vasıflı personel ihtiyaçlarına her yönüyle cevap verebile-
cek elemanlar yetiştirilmektedir. Ayrıca her dönem boyunca gerek 
iş, gerek özel hayatlarında kullanabilecekleri Yabancı Dil Eğitimi 
(İngilizce) de verilmektedir. Bilimsel üretimi desteklemek, öğren-
cilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmek ve fikirlerini gerçekleştirebi-
lecekleri ortam sağlamak amacıyla Elektronik ve Otomasyon Bö-
lümünde mevcut laboratuvarları geliştirme faaliyetlerimiz devam 
etmektedir. Bilimin en önemli misyonu olan problem tespit etme, 
çözüme yönelik alternatifleri belirleme ve bu alternatiflerden en 
uygununu seçme konularında öğrencilerimizi geliştirmek ve kendi 
programları ile ilgili sektör, sanayi ve iş yerlerinde karşılaşabilecek-
leri problemleri tespit ederek bunlar üzerinde uygulama yapmala-
rını sağlamak amacıyla; ikinci sınıf öğrencilerimize yönelik Mesleki 
Uygulama I-II dersleri 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılın-
dan itibaren yürütülmeye başlanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında yeni başlayan öğrencilerin son dönemlerinde işletmelerde iş 
yeri uygulaması (3+1 sistemi) yapabilmelerine yönelik düzenleme-
ler yapılmıştır. Ayrıca bölgede bulunan sanayi kuruluşları ile ilişkiler 
kapsamında; öğrencilere değişik fabrika ve tesislere teknik ziyaret 
imkânı sunularak bilgi ve görgülerinin artırılması sağlanmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Elektronik ve Otomasyon; farklı bilimlerin eşzamanlı bir şekilde ele 
alınmasını gerektiren disiplinler arası bir programdır. Bu nedenle 
bölümde ders veren öğretim elemanlarının paylaşımları en üst dü-
zeyde yürütülmekte ve bu sinerjiden faydalanılmaktadır. Derslerin 
daha anlaşılır ve akıcı hala gelebilmesi için tüm dersliklere projeksi-
yon temin edilmiştir. Ders içerikleri dönem başında güncellenmiştir. 
Okulumuz öğrencilerinin teşviki ve motivasyonlarını arttırmak için 
mezunlarımızdan halihazırda alanı ile ilgili bir işte çalışan ve/veya 
DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğ-
rencilerimizin konuşmacı olarak okulumuza davet edilmeleri plan-

lanmıştır. Ayrıca TEKMER’de şirket kuran ve üretim yapan mezun 
öğrencilerimizin öğrencilerle birlikte yerinde ziyaret edilmesi plan-
lanmıştır. Bölüm öğrencilerine GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar/
İlk Yardım dersleri mezuniyet koşulu olarak sunulmuştur. Bu dersi 
alabilmeleri için öğrencilerin Bağlıca’daki Başkent Üniversitesi ana 
yerleşkesine gitmeleri gerekmiştir. Öğrencilerin bu dersi aldıktan 
sonra ulaşımlarını gerek Kahramankazan’a gerekse de diğer semt-
lere sağlamaları zorlaştığı için bu derslerin okulumuzda açılmasına 
ihtiyaç duyulmuş ve konu ile ilgili teklif Rektörlük Makamı’na ile-
tilmiş ve 2014-2015 bahar döneminden itibaren GSBHSH Seçmeli 
Güzel Sanatlar/İlk Yardım derslerinin Kahramankazan yerleşkesin-
de açılması sağlanmıştır. Okulumuzda halihazırda yürütülen dört 
programın ikinci sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama derslerinin 
daha verimli geçirilmesi ve sonuç odaklı olması için programlar 
arasında eşgüdümlü çalışmalar yapılmaktadır. Uygulama dersi 
sonuçları ve geribildirimleri etkin şekilde paylaşılarak söz konusu 
dersin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Başkent Üniversitesi Kahra-
mankazan Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahra-
mankazan Meslek Yüksekokulu ön lisans ve Kahramankazan’da 
konuşlu lise öğrencilerinin katılımıyla 2 Mayıs 2018 tarihinde yük-
sekokulumuz tarafından ‘II. Proje Şenliği’ etkinliği düzenlenmiştir. 
Öğrenciler tarafından geliştirilen projeler etkinlik kapsamında ziya-
retçilere sunulmuş, gerek ziyaretçiler gerekse öğretim elemanı ve 
öğretmenlerimizin katkılarıyla yapılan fikir teatileriyle projelerin iş 
fikrine nasıl dönüştürülebileceği tartışılmıştır. Bölümümüzde fiilen 
bulunan öğretim elemanı sayısı yedidir. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında kampüs desteği ve kendi öğretim elemanlarımız sayesinde 
ders saati ücretli eleman ihtiyacımız kalmamıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçedeki res-
mi ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelerle, sosyal so-
rumluluk ve destek kapsamında okulumuz öğrencilerinin ilçemize 
belirlenecek alanlarda destek sağlaması için gerekli temaslarda bu-
lunulmuş ve aktif olarak iletişim devam ettirilmektedir. Yüksekoku-
lumuzdan mezun olan öğrencilerimizin tamamı ile çeşitli platform-

larda paylaşımlarımızın devam ettirilmesi ve bu öğrencilerimizin 
Kariyer Yönlendirme Merkezi ile birlikte izlenmesi iş bulma oranları 
ile dikey geçiş yaptıkları okul/bölümün belirlenmesi sağlanmıştır. 
Okul-sektör ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla, Kahramankazan 
Lojistik Üssü yetkilileri, KASİAD (Kahramankazan Sanayici ve İşa-
damları Derneği) ve Kahramankazan Belediyesi ile Ankara’da bu-
lunan sanayi kuruluşları ile sürekli görüşmeler yapılmaktadır. Bu 
anlamda mesleki uygulama dersleri ve staj için hem bir uygulama 
alanı yaratılmakta hem de sektöre katkı sağlanmaktadır. Anadolu 
Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile yapılan protokol kapsamında 
AOSB’de yer alan firmalar ziyaret edilerek, görüşmelerde bulunul-
muş, öğrencilerin görmeleri sağlanmıştır. Uygulama derslerinin her 
dönem farklı bir işletmede yapılarak öğrencilerin farklı tesisleri gör-
meleri, tecrübe edinmeleri ve farklı sistemleri tanımaları amaçlan-
maktadır. Öğr. Gör. Hüdaver Atasoy tarafından Kontrol ve Otomas-
yon Programı için Başkent TV çekimleri ve videolarının hazırlanması 
yapılmıştır. Üniversite Tercihleri internet sitesi için tanıtım programı 
TV çekimi gerçekleştirilmiştir. KMYO Tanıtım Kataloğu için Kontrol 
ve Otomasyon Programı tanıtımı hazırlanmıştır. Öğr. Gör. Bircan 
Demiral tarafından Elektronik Teknolojisi Programı için TV çekim-
leri ve videolarının hazırlanması yapılmıştır. Üniversite Tercihleri 
internet sitesi için tanıtım programı TV çekimi yapılmıştır. KMYO 
Tanıtım Kataloğu için Elektronik Teknolojisi Programı tanıtımı ha-
zırlanmıştır. 30 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında okulu-
muz öğretim elemanlarının katkılarıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde ‘Tanıtım Günleri’ düzenlenmiştir. Öğrenci ve velileri-
ne okulumuz programları tanıtılmış, iş olanakları ve Dikey Geçiş Sı-
navı ile eğitimlerine devam edebilecekleri programlar açıklanmıştır. 
Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin belirttiği tarihler 
arasında Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Canatan İlbey ve Öğr. Gör. Bircan 
Demiral tarafından tercih rehberliği hizmeti verilmiştir.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu Otomo-
tiv Teknolojileri Programı, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknoloji-

leri Bölümü altında faaliyet göstermekte olup akademik programı 
öğrencilere Otomotiv Teknolojileri ile ilgili gerekli teorik ve pratik 
donanımı kazandıracak şekilde hazırlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Dr. 
Nida Birgül tarafından tek yazarlı olarak hazırlanan ‘A New Design 
Of A Solenoid With Hybrid Permanent Magnet For Electromecha-
nical Valve (EMV) Systems In Internal Combustion Engines’ isimli 
çalışma, 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu’nda (14th Interna-
tional Combustion Symposium-INCOS2018: Karabük/Türkiye, 
25/04/2018-27/04/2018) sözlü bildiri olarak sunulmuş, bildiri ki-
tabında tam metin yayımlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nida Birgül 
tarafından tek yazarlı olarak hazırlanan ‘Elektromekanik Supap 
(EMV) Sistemlerinde Kullanılan Bir Selenoidin Değişik Potansiyel-
lerdeki Performans Analizi’, isimli çalışma, 2. Uluslararası Yükse-
köğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu’nda (Ankara, 
12/10/2017-14/10/2017) sözlü bildiri olarak sunulmuş, bildiri kita-
bında yayımlanmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nida Birgül, 2. Uluslararası 
Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu’nda 
(Ankara, 12/10/2017-14/10/2017, 14 Ekim 2017 Cumartesi (3. Gün), 
7. Eşzamanlı Sunum Oturumları, 15.00-16.15, Atlantis 1 Salonu) 
oturum başkanı olarak görev almıştır. Adı geçen öğretim üyesi, 
2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sem-
pozyumu’nda (Ankara, 12/10/2017-14/10/2017) kurul üyesi olarak 
görev almıştır. Öğr. Gör. Abdullah Örs ve arkadaşları tarafından 
hazırlanan ‘Biyodizel ve Bütanol Karışımı Kullanılan Bir Motorun 
Performans ve Egzoz Emisyonlarının Yapay Sinir Ağı Kullanılarak 
Tahmin Edilmesi’ konulu bildiri, 14. Uluslararası Yanma Sempozyu-
mu’nda (14th International Combustion Symposium-INCOS2018: 
Karabük/Türkiye, 25/04/2018-27/04/2018) sözlü bildiri olarak 
sunulmuş, bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır. Öğr. 
Gör. Abdullah ÖRS, MYO’lar arasında düzenlenen Proje Şenliği’nde 
araştırma projeleri düzenleme kurul üyesi olarak görev yapmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Otomotiv Teknolojileri Programından mezun olan öğrenciler, ‘Mes-
lek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunla-
rının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’ hüküm-
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leri uyarınca örgün veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim yapan 
programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Otomotiv 
Teknolojileri Programı ile öğrencilere ilk yıl sosyal bilimler alanla-
rında temel dersler ile Matematik, Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt 
Ve Ateşleme Sistemleri, Otomotiv Elektriği, Dizel Motorlar Ve Yakıt 
Enjeksiyon Sistemleri gibi dersler verilmektedir. Her dönem İngi-
lizce ile desteklenen programda otomotiv teknolojilerine yönelik 
bilgiler sunulmaktadır. Birinci yılın sonunda yapılan zorunlu 30 iş 
günü staj ile yıl içi öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştü-
rülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektör-
le iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Bilimin en önemli misyonu 
olan problem tespit etme, çözüme yönelik alternatifleri belirleme 
ve bu alternatiflerden en uygununu seçme konularında öğrenci-
lerimizi geliştirmek ve kendi programları ile ilgili sektör, sanayi ve 
iş yerlerinde karşılaşabilecekleri problemleri tespit ederek bunlar 
üzerinde uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla; ikinci sınıf 
öğrencileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 
Mesleki Uygulama I-II dersleri kapsamında haftada bir gün süreli 
eğitimlerini sektörde yer alan firmalarda gerçekleştirmişlerdir. İkin-
ci sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren işyeri 
uygulaması kapsamında 4.yarıyılın tamamında kurumlara/işletme-
lere giderek eğitimlerine devam edecektir. Uygulama derslerinin 
amacı, yıl içerisinde teorik olarak öğrenilen bilgilerin iş hayatında 
uygulanmasının öğrencilerin kendilerinin yaparak öğrenmeleridir. 
Anlatılan derslerin etkinliğini artırmak amacıyla laboratuvar im-
kânları sürekli iyileştirilmekte üretici firmalarla iletişime geçilerek 
yeni eğitim yardımcı malzemeleri laboratuvarlara kazandırılmakta-
dır. Bu kapsamda TOFAŞ A.Ş.’den eğitime destek amacıyla temin 
edilen dizel motor, vites kutusu, direksiyon dişli kutusu, alternatör, 
marş motoru ve kavrama üniteleri Makine Laboratuvarında eği-
tim-öğretim ortamına kazandırılmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerimize yönelik konferans, gezi, mesleki uygulama, staj ve 
işe girme gibi konularda aldığımız desteği çeşitlendirerek devam 
ettirmek ve akademik program ile sektörün ihtiyaçlarını bütünleş-

tirmek amacıyla Ankara merkezinde yer alan otomotiv şirketleri ile 
var olan ilişkilerimiz çeşitlendirilerek sürdürülmektedir. Okulumu-
zun tanınırlığını arttırmak için mevcut teknolojilerden yararlanmak 
gerektiği değerlendirilmiş, bu kapsamda, okulumuz öğrencilerinin 
ve mezunlarımızın ortak bir platformda paylaşım yapabilmeleri ve 
okulumuzu tercih edecek adayların da bunu takip edebilmesi için 
internet ortamında yer alan sosyal ağlarda okul sayfamız oluşturul-
muştur. Toplumsal bilinçlendirmenin program bazında artabilmesi 
için Ankara ilçelerinde belirlenen bazı liseler okulumuza davet edi-
lerek 3. ve 4. sınıf öğrencilerine tanıtım faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca 
Başkent Üniversitesi Kanal B ‘Doğru Seçim’ programına Program 
Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nida Birgül katılarak program tanıtı-
mı yapmıştır. Okulumuz öğretim elemanlarının katkılarıyla Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ‘Tanıtım Günleri’ düzenlenmiş-
tir. Tanıtım günlerine gelen öğrenci ve velilerine okulumuz prog-
ramları tanıtılmış, iş olanaklar ve Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine 
devam edebilecekleri programlar açıklanmıştır. Ayrıca Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasın-
da tercih rehberliği hizmeti verilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı tanıtım faaliyetleri kapsamında gerek Üniversitemizi gerekse 
okulumuzu tanıtabilmek ve özellikle okulumuzda eğitim-öğretimi 
sürdürülen programlar hakkında farkındalık yaratabilmek amacıyla 
Ankara’da bulunan mesleki ve teknik eğitim veren 6 farklı ilçede 
16 lisede tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 3+1 Eğitim sisteminin 
daha iyi anlatılabilmesi için otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
firma yetkilileri ile bire bir görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler-
de sektörden beklenenler, sektörün rolü, sektöre, öğrenciye ve 
üniversiteye katkıları detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca sektörün 
neden bu konuya destek vermesi gerektiği konuları üzerinde du-
rulmuştur. Kurumsal protokol vurgusu yapılmıştır. 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Erkan Yıldız’ın ‘Marka Kişiliğinin Marka Güveni 
ve Marka Tutumuna Etkileri’ isimli kitap bölümü, ‘İşletme Biliminde 
Güncel Araştırmalar’ isimli kitapta yayınlanmıştır (2017). Dr. Öğr. 

Üyesi Çağla Pınar Bozoklu’nun ‘Nöropazarlama Reklam Tasarımı 
ve Etik’ isimli iki yazarlı kitabı yayınlanmıştır (2017). Dr. Öğr. Üyesi 
Dr. Erkan Yıldız’ın ‘Sosyal Pazarlama Uygulamaları ve Marka İle-
tişiminin Marka Güveni ve Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki 
Etkileri: Head&Shoulders Markası Üzerine Bir Araştırma’ isimli ma-
kalesi İşletme Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır (2018). Dr. 
Öğr. Üyesi Dr. Erkan Yıldız’ın ‘Turistik Tatminin Destinasyon İmajı 
ve Subjektif Bilgi Aracılığıyla Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerinde-
ki Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi’ isimli üç yazarlı 
makalesi, üçüncü yazar olarak, Marmara Üniversitesi Öneri Der-
gisi’nde yayımlanmıştır (2018, 13(50), 211-228). Dr. Öğr. Üyesi Dr. 
Erkan Yıldız’ın ‘Volkswagen Emisyon Krizine Karşı Tüketici Tepki-
leri Üzerine Bir Araştırma’ isimli üç yazarlı makalesi, ikinci yazar 
olarak, Journal of Management, Marketing and Logistics dergi-
sinde yayımlanmıştır (4-ISS.4-2017 (10), 423-437). Dr. Öğr. Üyesi 
Çağla Pınar Bozoklu’nun ‘Employer Brand Image Depending On 
Stakeholders’ Material Value Tedency: Communication Market in 
Turkey’ isimli makalesi BMIJ dergisinde yayımlanmıştır (2018, 6(4), 
59-72). Dr. Öğr. Üyesi Çağla Pınar Bozoklu’nun ‘The Effects of So-
cial Responsibility Activities on Stakeholders’ isimli makalesi, Busi-
ness and Economics Research Journal dergisinde; ‘Do TV Content 
Rating System Necessary for Protecting Adolescents’ Perceptions 
and Parents’ Attitudes Towards Smart Signs’ isimli makalesi, Çan-
kırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi’nde yayımlanmıştır (2018). 
Öğr. Gör. Macide Berna Çağlar Kalkan’ın, ‘The Relation between 
Use of Information Technologies in Logistics Firms, Customer Sa-
tisfaction and Business Performance’ isimli makalesi, Internatioanl 
Journal of Trade, Economics and Finance dergisinde yayımlanmış-
tır (2018). Dr. Öğr. Üyesi Dr. Erkan Yıldız 3 uluslararası, Dr. Öğr. 
Üyesi Çağla Pınar Bozoklu 2 uluslararası, Öğr. Gör. Macide Berna 
Çağlar Kalkan 3 uluslararası, Öğr. Gör. Özkan Kutlucan 1 uluslarara-
sı ve Öğr. Gör. Burçak Kızıltan 1 ulusal kongrede bildiri sunmuştur.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi bünyesinde hazırlanan ‘Bilgi Paketi’nde yer 
alan ders içerik formları dönem başında mevcut dönem gereksi-

nimleri doğrultusunda güncellenmiştir. Bu bilgi formlarına öğren-
cilerin her zaman ulaşabilmesi için de formlar, ‘http://angora.bas-
kent.edu.tr/bilgipaketi/’ linkinde yayınlanmıştır. Programın bazı 
derslerinde teorik bilginin yanı sıra uygulama deneyiminin de an-
latılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Ankara 
Gümrük Müdürlüğü’nden ders saati ücretli olarak öğretim elemanı 
talep edilmiştir. Bu planlama doğrultusunda ‘Gümrük Rejimleri ve 
Uygulamaları’ dersi, sektörel deneyimi okulumuza taşımak için 
Ankara Gümrük Müdürlüğü’nce verilmiştir. Uygulama sonucunda 
yapılan değerlendirmede öğrenci memnuniyetinin arttığı ve der-
sin pratik hayatta uygulanabilirliğinin yüksek olduğu görülmüştür. 
İşletme Yönetimi ve Lojistik Programı öğrencileri, öğrenimlerinin 
zorunlu bir parçası olarak, öğrenimleri süresince staj yapmak zo-
rundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, 
Program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmakta ve isteyen 
her öğrenciye staj olanağı sağlamaktadır. Program ve Staj Koor-
dinatörlüğü onayı ile yurtdışı işletmelerinde de yapılabilen stajın 

süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2’nci sınıf öğrencileri dördüncü 
yarıyılda bir dönem boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim alarak 
sektörel deneyimlerini artırmaktadırlar. Bu eğitim ile öğrencilerimi-
zin sektörle olan bağları güçlendirilmekte, teorik bilgileri ile pratik 
bilgilerini birleştirmesi ve mezuniyet sonrasında istihdam sağlan-
ması hedeflenmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kahramankazan ilçesinde kurulu olan Türkiye’nin ilk ve en büyük 
uluslararası lojistik üssü olan Ankara Lojistik Üssü ile ilişkilerimizi 
daha da geliştirmek, öğrencilerimize yönelik konferans, gezi, mes-
leki uygulama, staj ve işe girme gibi konularda aldığımız desteği 
çeşitlendirerek devam ettirmek ve akademik program ile sektörün 
ihtiyaçlarını bütünleştirmek için Ankara Lojistik Üssü ile var olan iliş-
kilerimiz çeşitlendirilerek sürdürülmektedir. 2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılı tanıtım faaliyetleri kapsamında gerek Üniversitemizi gerekse 
okulumuzu tanıtabilmek ve özellikle okulumuzda eğitim-öğretimi 

sürdürülen programlar hakkında farkındalık yaratabilmek amacıy-
la Kahramankazan ilçesinde mevcut 7 adet lisenin 3 ve 4’ncü sınıf 
öğrencileri Kahramankazan MYO’ya getirilerek tanıtım yapılmıştır. 
Yine tanıtım faaliyetleri kapsamında Başkent Üniversitesi Kanal B 
‘Doğru Seçim’ programına Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yıldız, Öğr. Gör. Öz-
kan Kutlucan ve Öğr. Gör. Gözde Kubat katılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi 
Erkan Yıldız, 06 Mart 2018 tarihinde Adana’da, ‘IV. Başkent Üniver-
sitesi Özel Başkent Okulları Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı’na 
katılmıştır. 30 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihlerinde okulumuz öğ-
retim elemanlarının katkılarıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca Kam-
püsü’nde düzenlenen ‘Tanıtım Günleri’ne katılım sağlanmıştır. Bu 
tarihler arasında gelen öğrenci ve velilerine okulumuz programları 
tanıtılmış, iş olanakları ve dikey geçiş sınavı ile eğitimlerine devam 
edebilecekleri programlar açıklanmıştır. Ayrıca belirtilen tarihler 
arasında Kahramankazan MYO’da da tanıtım faaliyetleri yapılmış ve 
iki öğretim elemanı tarafından tercih rehberliği hizmeti verilmiştir.
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Gösterge Kazan 
Meslek

Yüksekokulu

Dış Ticaret 
Bölümü

Elektronik ve 
Otomasyon 

Bölümü

 Motorlu Araçlar 
ve Ulaştırma 
Teknolojileri 

Bölümü

Muhasebe ve 
Vergi 

Bölümü

Yönetim ve 
Organizasyon 

Bölümü

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 1 0 0 0 0 1

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   281.26 284.75 286.22 278.32 0 275.78

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0.06 0.08 0.04 0.15 0 0.05

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 61.01 65.22 50 50 0 76.92

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 39.74 38 33.33 29.27 0 53.06

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 2.74 2.8 2.56 2.8 0 2.8

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 44.57 50 41 41 0 49

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 12.31 23.08 3.33 15.63 0 21.28

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı 18.25 19.23 15.63 15.63 0 21.28

Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayaroranı 0.18 0.26 0.11 0.34 0 0.14

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 1 1 0 0 0 0
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Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim ele-
manı başına düşen yayın sayısı özenle takip edilmiştir. Öğre-
tim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara 
(kongre, çalıştay, panel, konferans, sempozyum, vb.) katılım-
ları desteklenmiştir. Bu çerçevede Başkent Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güncel Yaklaşımlar Bahar 
Sempozyumu’na öğrenci ve öğretim elemanlarımız katılmış, 
Prof. Dr. Erdal Karagülle konuşmacı olmuş ve Öğr. Gör. Burcu 
Üstün oturum başkanlığı yapmıştır. Ayrıca öğretim eleman-

larının üniversite bünyesindeki bilimsel etkinliklere katılım-
larına destek verilmiştir. Bilimsel üretim faaliyetlerini düzenli 
bir şekilde izleyebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla Baş-
kent Üniversitesi tarafından geliştirilen ABTA (Akademik Bil-
gi Toplama Aracı) uygulaması devam ettirilmiştir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli 
stratejiler geliştirilmiştir. Okulumuzun akademik ve idari hiz-
metlerini değerlendirmek, hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve 
kalite düzeyinin onaylanmasını sağlamak amacıyla yapılacak 
her türlü çalışmayı yürütmek, iyileştirme eylem planları ha-
zırlamak ve gözden geçirme çalışmalarını yürütmek, Başkent 
Üniversitesi kurumsal gelişimini izlemek ve kurumsal gelişimi 
destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak Rektör-
lükçe belirlenen araştırma ve incelemeleri yapmak, KPSS ve 
üniversite giriş sınavı sonuçlarına ve ortaöğretim puan türüne 
göre istatistiksel inceleme yapmak, okul tercih başarı sırala-
malarını analiz etmek; belirlenen stratejilerin temelini oluştur-
maktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğretim eleman-
larının ve öğrencilerinin, alanlarıyla ilgili becerilerini geliştirme-
lerine destek olunmuştur. Öğrenmeyi etkinleştiren ögelerden 
birisinin de yöntem olduğunun bilinciyle, öğrencilerimize ya-
parak ve yaşayarak öğrenme olanaklarını sunmak amaçlan-
mıştır. Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardım Programı müfredatı yeni gereksinimler doğrultusun-
da gözden geçirilip güncellenmiştir. Konya Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı için beceri 
laboratuvarına meslek dersleri öğretim elemanları tarafından 
belirlenen uygulama mankenlerine ilave alınmakla birlikte di-
ğer gereksinimler doğrultusunda malzemelerin temini sağlan-
mıştır. Yeni bir Temel Beceri Laboratuvarı oluşturulmasına ve 
gerekli malzemelerin alınmasına başlanmıştır. Her öğrenci için 
öğrenci beceri düzeyini değerlendirmek üzere, Konya Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 

müfredatında yer alan uygulamalı meslek derslerinde, ‘He-
deflenen Uygulamalar: Uygulama Adı/Beklenen ve Gerçek-
leştirilen Uygulama Sayısı’ dosyası hazırlanıp ders geçme için 
beklenen minimal uygulama sayısına ulaşma kriteri konulması, 
dosyanın öğrenci tarafından muhafaza edilip öğretim elemanı 
tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Başkent Üniversi-
tesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı hedefi doğrultusunda eğitim materyalle-
ri temin edilerek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. PDR 
Merkezi’nce ortak düzenlenen Etkili iletişim ve Stresle Başa 
Çıkma eğitimleri verilmiş ve öğrencilere sertifika verilmiştir. 
Daha çok araştırmaya teşvik edici, analiz etme ve yorumlama 
kapasitesini geliştirmeye yönelik öğretim tekniklerinin kullanı-
larak eğitim öğretime devam edilmesi sağlanmıştır. Başkent 
Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ça-
lışma, öğrencilere sağlanan imkânlar arasında yer almaktadır. 
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenmeyi 
mükemmelleştirebilmek için yenilikçi öğrenme yöntemleri 
kullanılmıştır. Öğrencilerin işgücü pazarlarına yansıtacakla-
rı beceriler geliştirilebildikleri uygulama ve saha çalışmaları 
yapılmıştır. Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğ-
rencilerinin kamu sektörü ve özel sektör istihdam oranlarının 
artırılması için bu sektörlere yönelik seçmeli derslerimizin sa-
yısı düzenlenmiştir. Bütün bu uygulamalar, Konya Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu’nun sorgulayan, çözümleyen, bü-
tünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış 
öğrenciler yetiştirme amacıyla doğrudan ilintilidir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında da ülkemize ve içinde bulunduğu kente 
karşı temel sorumlulukları olduğu bilinciyle hareket etmiş, ül-
kemizin ve Konya’nın ekonomik gelişmesine, insan gücünün 
yetiştirilmesine katkı yapmaya devam etmiştir. Yüksekokulu-
muzda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin topluma katkı 
veren çalışmaları desteklenmiştir. Sağlık Müdürlüğü, Sağlık 
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Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtar-
ma Ekipleri (UMKE), ilimizdeki ve bağlı ilçelerdeki hastaneler, 
sağlık ocakları, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları, sağlık 
meslek liseleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Paramedik 
Derneği, Hemşireler Derneği gibi kurumlar ve sivil toplum ku-
ruluşları ile işbirliği yapılarak öğrencilerin de içinde yer aldık-
ları toplumsal sorumlulukla ilgili çalışma ortamları hazırlanmış, 
öğrencilerimize faydalı çalışmalar yapmaları sağlanmıştır. Her 
yıl olduğu gibi kamuoyunun önemli gördüğü ve gündeme ge-
tirdiği konular takip edilmiştir. Öğrencilerin toplumsal duyar-
lılığını ve katkılarını artırmak amacıyla öğrencilerin faaliyetleri 
desteklenmiştir. Sektörel ve toplumsal gereksinimlere bağlı 
olarak öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Oku-
lumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin artırılma-
sına katkı sağlamak için öğrencilerimize eğitimleri esnasında 
gereken destek verilmiştir. Toplumumuzun yaşam kalitesini 
geliştirebilmek için yaşam boyu öğrenme çabalarına destek 
verilmiştir. Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlı-
ğında görerek öğrenme gereksinimine yanıt vermek amacıyla 
her türlü basım ve yayın olanakları kullanılarak açıklama, bil-
gilendirme çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimizin uygulama 
dersleri ve stajlarını yaptıkları acil servisimizde, günde orta-
lama 200-250 acil hasta ayırıcı tanı ve acil tıp yaklaşımı ger-
çekleştirilmiştir. Uygulama dersleri için ayrıca okul binamızdaki 
tıbbi beceri laboratuvarımızda aynı anda birden fazla maket 
üzerinde çalışılabilen, simülasyon dahil güncel yaklaşımlar uy-
gulanmıştır.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim ele-
manı başına düşen yayın sayısı özenle takip edilmiştir. Öğre-
tim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara 
(kongre, çalıştay, panel, konferans, sempozyum, vb.) katılım-
ları desteklenmiştir. Bu çerçevede Başkent Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güncel Yaklaşımlar Bahar Sem-
pozyumu’na öğrenci ve öğretim elemanlarımız katılmış, Prof. 
Dr. Erdal Karagülle konuşmacı olmuş ve Öğr. Gör. Burcu Üstün 
oturum başkanlığı yapmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarının üni-
versite bünyesindeki bilimsel etkinliklere katılımlarına destek 
verilmiştir. Bilimsel üretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde izle-
yebilmek ve değerlendirebilmek amacıyla Başkent Üniversitesi 
tarafından geliştirilen ABTA (Akademik Bilgi Toplama Aracı) 
uygulaması devam ettirilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yı-
lında bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli stratejiler geliştiril-
miştir. Okulumuzun akademik ve idari hizmetlerini değerlen-
dirmek, hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve kalite düzeyinin 
onaylanmasını sağlamak amacıyla yapılacak her türlü çalışma-
yı yürütmek, iyileştirme eylem planları hazırlamak ve gözden 
geçirme çalışmalarını yürütmek, Başkent Üniversitesi kurumsal 
gelişimini izlemek ve kurumsal gelişimi destekleyecek plan, 
program ve projelerle ilgili olarak Rektörlükçe belirlenen araş-
tırma ve incelemeleri yapmak, KPSS ve üniversite giriş sınavı 
sonuçlarına ve ortaöğretim puan türüne göre istatistiksel in-
celeme yapmak, okul tercih başarı sıralamalarını analiz etmek; 
belirlenen stratejilerin temelini oluşturmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğretim eleman-
larının ve öğrencilerinin, alanlarıyla ilgili becerilerini geliştirme-
lerine destek olunmuştur. Öğrenmeyi etkinleştiren ögelerden 
birisinin de yöntem olduğunun bilinciyle, öğrencilerimize yapa-
rak ve yaşayarak öğrenme olanaklarını sunmak amaçlanmıştır. 
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 
Programı müfredatı yeni gereksinimler doğrultusunda gözden 
geçirilip güncellenmiştir. Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu İlk ve Acil Yardım Programı için beceri laboratuvarına 
meslek dersleri öğretim elemanları tarafından belirlenen uygu-
lama mankenlerine ilave alınmakla birlikte diğer gereksinimler 
doğrultusunda malzemelerin temini sağlanmıştır. Yeni bir Te-

mel Beceri Laboratuvarı oluşturulmasına ve gerekli malzeme-
lerin alınmasına başlanmıştır. Her öğrenci için öğrenci beceri 
düzeyini değerlendirmek üzere, Konya Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı müfredatında yer 
alan uygulamalı meslek derslerinde, ‘Hedeflenen Uygulamalar: 
Uygulama Adı/Beklenen ve Gerçekleştirilen Uygulama Sayısı’ 
dosyası hazırlanıp ders geçme için beklenen minimal uygulama 
sayısına ulaşma kriteri konulması, dosyanın öğrenci tarafından 
muhafaza edilip öğretim elemanı tarafından değerlendirilme-
si sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı hedefi doğ-
rultusunda eğitim materyalleri temin edilerek öğrencilerin kul-
lanımına sunulmuştur. PDR Merkezi’nce ortak düzenlenen Etkili 
İletişim ve Stresle Başa Çıkma eğitimleri verilmiş ve öğrencile-
re sertifika verilmiştir. Daha çok araştırmaya teşvik edici, analiz 
etme ve yorumlama kapasitesini geliştirmeye yönelik öğretim 
tekniklerinin kullanılarak eğitim öğretime devam edilmesi sağ-
lanmıştır. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde çalışma, öğrencilere sağlanan imkânlar arasında 
yer almaktadır. Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’n-
da öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek için yenilikçi öğrenme 
yöntemleri kullanılmıştır. Öğrencilerin işgücü pazarlarına yan-
sıtacakları beceriler geliştirilebildikleri uygulama ve saha çalış-
maları yapılmıştır. Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin kamu sektörü ve özel sektör istihdam oranları-
nın artırılması için bu sektörlere yönelik seçmeli derslerimizin 
sayısı düzenlenmiştir. Bütün bu uygulamalar, Konya Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun sorgulayan, çözümleyen, 
bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış 
öğrenciler yetiştirme amacıyla doğrudan ilintilidir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında da ülkemize ve içinde bulunduğu kente 
karşı temel sorumlulukları olduğu bilinciyle hareket etmiş, ül-
kemizin ve Konya’nın ekonomik gelişmesine, insan gücünün 
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yetiştirilmesine katkı yapmaya devam etmiştir. Yüksekokulu-
muzda öğretim elemanlarının ve öğrencilerin topluma katkı 
veren çalışmaları desteklenmiştir. Sağlık Müdürlüğü, Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtar-
ma Ekipleri (UMKE), ilimizdeki ve bağlı ilçelerdeki hastaneler, 
sağlık ocakları, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları, sağlık 
meslek liseleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Paramedik 
Derneği, Hemşireler Derneği gibi kurumlar ve sivil toplum ku-
ruluşları ile işbirliği yapılarak öğrencilerin de içinde yer aldık-
ları toplumsal sorumlulukla ilgili çalışma ortamları hazırlanmış, 

öğrencilerimize faydalı çalışmalar yapmaları sağlanmıştır. Her 
yıl olduğu gibi kamuoyunun önemli gördüğü ve gündeme 
getirdiği konular takip edilmiştir. Öğrencilerin toplumsal du-
yarlılığını ve katkılarını artırmak amacıyla öğrencilerin faali-
yetleri desteklenmiştir. Sektörel ve toplumsal gereksinimlere 
bağlı olarak öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler yapılmış-
tır. Okulumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin 
artırılmasına katkı sağlamak için öğrencilerimize eğitimleri 
esnasında gereken destek verilmiştir. Toplumumuzun yaşam 
kalitesini geliştirebilmek için yaşam boyu öğrenme çabalarına 
destek verilmiştir. Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin 

aydınlığında görerek öğrenme gereksinimine yanıt vermek 
amacıyla her türlü basım ve yayın olanakları kullanılarak açık-
lama, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimizin 
uygulama dersleri ve stajlarını yaptıkları acil servisimizde, 
günde ortalama 200-250 acil hasta ayırıcı tanı ve acil tıp yak-
laşımı gerçekleştirilmiştir. Uygulama dersleri için ayrıca okul 
binamızdaki tıbbi beceri laboratuvarımızda aynı anda birden 
fazla maket üzerinde çalışılabilen, simülasyon dahil güncel 
yaklaşımlar uygulanmıştır.
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Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gösterge Konya 
Sağlık Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu

Tıbbi 
Hizmetler

ve Teknikler
Bölümü

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   330.96 330.96

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0.41 0.41

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 86.36 86.36

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 50 50

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 2.45 2.45

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 43 43

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 33.33 33.33

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı 33.33 33.33

Önlisans programlarında yeni açılan ders oranı 2.94 2.94

Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayaroranı 0.24 0.24

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

B.Ü.Konya SHMYO VE Konya AFAD Müdürlüğünce deprem  tatbikatı ,  yapılmıştır 1.00 1.00

2.Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen  gezisiyle Kampüsün  tanıtılması ile öğrencilerde farkındalığın arttırılması sağlanmıştır.Anıtkabir ziyareti ile resmi  mezuniyet töreni gerçekleşmiştir. 1.00 1.00

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nin düzenlediği 2018 Fair Play Bahar futbol turnuvasında okulumuz birinci olarak kupa almıştır. 1.00 1.00

B.Ü SHMYO tarafından gerçekleştirilen Bahar Sempozyumunda okulumuz öğrencileri 1.lik ve 2.lik dereceleriyle başarı kazanmışlardır 1.00 1.00

PDR Merkezince Etkili İletişim ve Stresleme başa çıkma eğitimi verilmiş öğrencilere serifika verilmiştir. 2.00 2.00
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gülşen’in Physical Education of Stu-
dents (2018), Acta Medica Mediterranea (2018), Sağlık ve Top-
lum (2018) ve Spormetre (2018) dergisinde çalışmaları yayın-
lanmıştır. Dr. Öğr. Gör. Ayça Tığlı’nın International Journal of 
Occupational Safety and Ergonomics (2018), Journal of Bod-
ywork&Movement Therapies (Medline/Pubmed) (2017) ve 
Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (EBSCOhost 
) (2017) dergisinde çalışmaları yayınlanmıştır. 25/05/2017-
26/05/2017 tarihleri arasında Ankara’da Fizyoterapide Ağ-
rısız Yaşam Sempozyumu’na sözel bildiri ile, 05/09/2018-

07/09/2018 tarihleri arasında Ankara’da 16th Congress of 
Middle East Society for Organ Transplantation 2018 kongre-
sine ise poster sunumu ile katkıda bulunmuştur. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programı kapsamında 13-17 Ekim 2017, İzmir, Ulusla-
rarası İSG Zirve Çalıştay, Fuar ve Kongresi ve 11-12 Mayıs 2017, 
Ankara, ÇSGB İSG Müştereklik ve Sürdürülebilirlik Bilgilendir-
me Sempozyumu’na katılım gösterilmiştir. Öğrencilerimizle 
birlikte 8 Mart 2018’de Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 
Dünya Böbrek Günü bilimsel etkinliğine katılım gerçekleş-
tirilmiştir. 22-23 Mart 2018 tarihlerinde de Uluslararası Yaşlı 
Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi’ne ka-

tılarak bir sözel bildiri sunumu yapılmıştır. Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri programı olarak öğrencilerin sektördeki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmesi hedeflenmektedir. Bununla 
ilgili bir simülasyon laboratuvarı plan aşamasındandır. Ayrı-
ca öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin bilimsel toplantılara 
katılımının artırılmasını amaçlanmakta, buna yönelik de alan-
larıyla ilgili sözlü sunum yeteneklerini geliştirecek dersler ve-
rilmektedir. Anestezi Programı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Esin Başaran, yüksekokulumuz tarafından düzenlenen 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarında Güncel 
Yaklaşımlar Bahar Sempozyumu’nda sunum gerçekleştirmiş-
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tir. Ameliyathane Hizmetleri Programı öğretim elemanları 16. 
Ulusal İşletmecilik Kongresi’ne (Kuşadası/Aydın, 04.05.2017-
06.05.2017, sözlü sunum) ve 25. Ulusal Yönetim ve Organi-
zasyon Kongresi’ne (Ankara, 25.05.2017-27.05.2017, sözlü su-
num) katılmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Yüksekokulumuz Fizyoterapi Programında konusunda uzman 
olan öğretim elemanları tarafından yürütülen teorik derslerin 
yanı sıra öğrencilerimize devlet hastanelerinde, özel hastane-
lerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hasta-
nelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor 
kulüplerinde, huzurevlerinde staj olanakları sağlanmaktadır. 
Aynı zamanda Üniversitemize bağlı Ankara Hastanesi, Ümit-
köy Polikliniği, Ayaş Fizik Tedavi Merkezi ve Yenikent Poliklini-
ği’nde de öğretim elemanı gözetiminde derslerin uygulamaları 
yapılmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte klinik or-
yantasyon amacıyla Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi’ne bir gezi düzenlenmiş ve oradaki 
termal tedavi havuzunda hastaların egzersizinin ve hastaların 
fizik tedavi ajanları ile tedavilerinin gözlemlenmesi sağlanmış-
tır. İkinci sınıf öğrencilerimiz ile Gaziler Fizik Tedavi Ve Reha-
bilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir gezi düzenlen-
miş ve orada öğrencilerimize fizik tedavi ile ilgili genel bilgiler 
verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programında öğrencilerin 
önemli ve öncelikli konularda konunun uzmanlarından bilgi 
almasını sağlamak ve sahadaki tecrübeleri öğrencilere aktar-
mak maksadıyla TISGİAD ve BEDAM işbirliği kapsamında 14-16 
Nisan 2017 tarihlerinde sertifikasyon eğitim programı, BEDAM 
VE NTSS eğitim danışmanlık merkezi işbirliği ile 17 Mayıs 2017 
tarihinde sertifikasyon eğitim programı, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nda görevli uzmanlar ve OSGB’lerinde görevli 
sahadaki uzmanlardan istifade kapsamında çeşitli konularda 
uzmanların derslere katılımı sağlanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı 
Programında konusunda uzman olan öğretim elemanları ta-
rafından yürütülen teorik derslerin yanı sıra öğrencilerimize 

Başkent Üniversitesi hastanelerinde, devlet hastanelerinde, 
özel diş hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite 
araştırma hastanelerinde, özel kliniklerde, staj olanakları sağ-
lanmaktadır. Aynı zamanda üniversitemize bağlı Ankara Has-
tanesi, Ümütköy Diş Polikliniği ve Diş Hekimliği Polikliniği’nde 
de öğretim elemanı gözetiminde derslerin uygulamaları yapıl-
maktadır. Diyaliz Programında, öğrencilerin, mesleki uygulama 
stajlarını Başkent Üniversite Hastanesi Diyaliz Üniteleri’nde 
öğretim görevlileri eşliğinde yapabilme olanaklarının olması 
önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Gerekli görülen du-
rumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nden yar-
dım alınmaktadır. İzmir ve Alanya’daki bağlı kuruluşlarımızla 
staj işbirliği yaparak öğrenmede çeşitliliğin sağlanması amaç-
lanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe, nitelikli sağlık tek-
nikeri ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda ağız ve 
diş sağlığı konusundaki çalışmalar da hızla artmaktadır. Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olacak 
adayların sahip olacakları ünvanlara ilişkin iş tanımının toplum 
tarafından çok iyi bilinmemesi nedeni ile anne-babaların ço-
cuklarını bu mesleğe yönlendirmeleri mümkün olmamaktadır. 
Öğretim elemanlarımız yıl boyunca gelen telefonlar, e-posta-
lar ve yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla programların 
bilinmeyen ve merak edilen yönleriyle ilgili olarak toplumu 
aydınlatmakta, ayrıca üniversitenin düzenlediği tanıtım günle-
rinde aktif olarak görev alıp okulumuzun avantajları hususun-
da bilgilendirmeler yapmaktadır. Programlarımıza kurumlar 
arası yatay geçiş taleplerinin oldukça yoğun olması nedeniyle, 
program çalışmaları yapılırken diğer üniversitelerde aynı prog-
ramda yer alan derslerin içerikleri ve kredileri değerlendirilmiş 
ve aynı programlarda yer alan derslerin olabildiğince benzer 
olmasına özen gösterilmiştir. Yüksekokulumuzun tanıtım prog-
ramlarında aktif olarak görev alan öğretim elemanlarımızın 
yanı sıra program sorumlularımız da görsel medyada prog-

ramlarının tanıtımını yaparak halkı bilgilendirmişlerdir. Ayrıca 
mesleki farkındalık yaratmak ve potansiyel öğrencilerimizi 
bilgilendirmek amacıyla Kanal B’deki ‘Doğru Seçim’ programı-
na katılıp açıklamalar yapılmıştır. Tanıtım günlerinde kurulan 
tanıtım stantlarıyla programlarımızın ve yüksekokulumuzun 
tanıtımları yapılmıştır. 

Dişçilik Hizmetleri Bölümü 
Bilimsel/sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Bilimin önderliği ve çalışma disiplininin birleşmesi sonucu, bilim-
sel üretimi istenilen düzeye taşımak mümkün olacaktır. Yenilikçi 
öğrenme yöntemleri teknolojik gelişimlerle desteklenmelidir. 
Öğrenmeyi geliştirebilmek için bilimsel öğretim yöntemlerinin 
kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; öğretim 
elemanları çeşitli eğitim materyalleri kullanarak ve bunları gör-
sel araçlarla destekleyerek öğretimi etkin bir şekilde gerçek-
leştirmektedirler. Akademik personelin niteliğini yükseltmek 
amacıyla üniversitedeki sorumlulukları aksatmayacak şekilde 
programlardaki öğretim elemanlarının akademik toplantılara 
katılmaları desteklenmiştir. Öğretim üyelerinden Dr. Dt. Fehime 
Alkan’ın BioMed Research International (BioMed Res Int.) (SCIE, 
2018) ve Acta Odontologica Turcica (2017) dergisinde makale-
leri yayınlanmıştır. Ayrıca adı geçen öğretim elemanı 27-30 Eylül 
2018 tarihleri arasında, Ankara’da TDB 24. Uluslararası Türk Diş 
Hekimleri Birliği Kongresi’ne sözlü bildiri ile katılım göstermiş ve 
Türkiye Klinikleri J Dental Sci (2018, Suppl, 24-Ek 2)’de makale 
özeti yayınlamıştır. Öğretim üyelerinden Uzm. Dr. Mehmet Öz-
gür Özdemir’in de Dentomaxiillofacial Radiology (Dentomaxillo-
fac Radiol., SCI, 2018), West Indian Medical Journal (West Indian 
Med J, SCI, 2018), Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science 
(J Med Sci, 2018) ve Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science 
(J Med Sci, 2018) dergisinde makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca 
adı geçen öğretim elemanımız, The 21th IADMFR International 
Congress of Dental and Maxillofacial Radiology Kongresi’ne 
(2017) ve Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Kongresi'ne 
(2018) sözlü bildiri ile katılmıştır. 
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Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Günümüzde artan teknoloji, stres ve yanlış beslenmeden 
kaynaklanan ağız ve diş sağlığı bozukluklarının kalıcı hale 
gelmesinin önlenmesi ve ağız ve diş sağlığı konusunda bil-
gi kazandırılması konusu büyük önem taşımaktadır. Bu bakış 
açısıyla günümüzde ağız ve diş sağlığı teknikerliği eğitimi ve-
ren ön lisans programlarının giderek yaygınlaştığı bilinmek-
tedir. Yüksekokulumuz Ağız ve Diş Sağlığı Programının tercih 
edilebilirliğini sağlamak ve sürdürmek için gereken yenilikler 
ve değişimler okulumuzun öncelikli hedefleri arasındadır. 
Programımız öğretim elemanları bu hedefler doğrultusunda 
eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Konusunda 
uzman olan öğretim elemanları tarafından yürütülen teorik 
derslerin yanı sıra öğrencilerimize Başkent Üniversitesi has-
tanelerinde, devlet hastanelerinde, özel diş hastanelerde, 
Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma hastanele-
rinde, özel kliniklerde staj olanakları sağlanmaktadır. Aynı za-
manda Üniversitemize bağlı Ankara Hastanesi, Ümitköy Diş 
Polikliniği ve Diş Hekimliği Polikliniği’nde de öğretim elemanı 
gözetiminde derslerin uygulamaları yapılmaktadır. Öğretim 
elemanları öğrencilerin akademik danışmanlığı konusunda 
özveriyle çalışma yapmakta ve öğrencilere gereksinimle-
ri doğrultusunda destek vermektedir. Öğrenciler eksiklerini 
tamamlama konusunda yönlendirilmekte ve derslerden tam 
verimle yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Sadece bilimsel 
alanlarda değil, yetenekleri doğrultusunda kurumumuzdaki 
sanatsal ve sporla ilgili faaliyetlere de katılımları konusun-
da teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri 
için öğrenme aktivitelerine aktif katılımları desteklenerek, 
öğretim elemanlarının danışmanlığında yapılan grup tartış-
maları ve vaka sunumları ile öğrencilerin performanslarının 
artırılması sağlanmaktadır. Her yarıyıl sonunda öğrencilerin 
beklentilerinin karşılanma düzeyi ve dersin öğretim elema-
nının yeterliliği konusunda öğrencilerin görüşü alınmakta ve 
bu doğrultuda ders içerikleri güncellenmektedir. Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı için AKTS çalışmaları yapılmış ve müfredat 

programı gereksinimler doğrultusunda yeniden düzenlene-
rek yürürlüğe konulmuştur.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumda hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe nitelikli 
sağlık teknikeri ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlam-
da ağız ve diş sağlığı konusundaki çalışmalar ve gelişmeler de 
hızla artmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız 
ve Diş Sağlığı Programı iş tanımının toplum tarafından çok iyi 
bilinmemesi nedeni ile anne-babaların çocuklarını bu mesleğe 
yönlendirmeleri mümkün olmamaktadır. Öğretim elemanları-
mız yıl boyunca gelen telefonlar, e-postalar ve yüz yüze ya-
pılan görüşmeler aracılığıyla programların bilinmeyen ve me-
rak edilen yönleriyle ilgili olarak toplumu aydınlatmakta ayrıca 
üniversitenin düzenlediği tanıtım günlerinde aktif olarak görev 
alıp okulumuzun avantajları hususunda bilgilendirmeler yap-
maktadır. Programımıza kurumlar arası yatay geçiş taleplerinin 
oldukça yoğun olması nedeniyle, program çalışmaları yapılır-
ken diğer üniversitelerde aynı programda yer alan derslerin 
içerikleri ve kredileri değerlendirilmiş ve aynı programlarda 
yer alan derslerin olabildiğince benzer olmasına özen gösteril-
miştir. Yüksekokulumuzun tanıtım programlarında aktif olarak 
görev alan öğretim elemanlarımızın yanı sıra program sorum-
lularımız da görsel medyada programlarının tanıtımını yaparak 
halkı bilgilendirmişlerdir. 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılı güz döneminde yeni öğrenimine 
başlayan öğrencilerin üniversiteye ve bölüme intibak süreç-
leri planlanmıştır. Elde edilen tecrübelerden de yararlanılarak 
bölümümüzün bilimsel üretim alanındaki faaliyetleri de hızla 
programlanmıştır ve bu yöndeki çalışmalar sürdürülmektedir. 
2017-2018 faaliyet döneminde öğretim elemanlarımızın bi-
limsel ve alansal etkinliklere katılımlarına özel önem verilmiş, 
bölümümüzde görev yapan akademik personelin bilimsel ça-

lışmalar gerçekleştirebilmeleri ve toplumsal ihtiyaç, talep ve 
istekler doğrultusunda projeler ve çalışmalar yapabilmeleri-
ne yardımcı olmak maksadıyla özellikle yurt içinde ulusal ve 
uluslararası konferans, kongre, sempozyum, panel, seminer 
ve fuarlara katılmaları sağlanarak güncel bilgi, yeni teknoloji 
ve alansal deneyimleri artırılmıştır. Öğretim elemanlarımız, 
Uluslararası İSG Zirve Çalıştay, Fuar ve Kongresi’ne (İzmir, 
13-17 Ekim 2017) ve ÇSGB İSG Müştereklik ve Sürdürülebilir-
lik Bilgilendirme Sempozyumu’na (Ankara, 11- 12 Mayıs 2017) 
katılım göstermişlerdir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programında kayıtlı öğrencilerine güncel, dinamik ve mesle-
ki ehliyeti etkin ders programı sunabilmek için düzenli olarak 
ders kataloğu güncelleme çalışmaları yürütmektedir. Bu kap-
samda öğrenime başlanan 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için 
katalogda yer alan dersler kamu sektörü ve özel sektör ile top-
lumsal ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulmuş olup iyileştirme, et-
kinleştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bazı derslerin 
adı ve içeriklerinde değişiklikler yapılmıştır. 10 öğrenci zorunlu 
yaz stajlarını İSG faaliyetleri açısından çok kurumsal ve etkin 
konumda olan TÜRK TRAKTÖR A.Ş.’de 30 iş günü geçirecek 
şekilde (02 Temmuz-10 Ağustos 2017), İGU’lar gözetiminde ve 
kontrolünde başarıyla tamamlamışlardır. Ayrıca öğrencilerin 
önemli ve öncelikli konularda konunun uzmanlarından bilgi 
almasını ve sahadaki birikimin öğrencilere aktarılmasını sağla-
mak amacıyla, TISGİAD ve BEDAM işbirliği kapsamında 14-16 
Nisan 2017 tarihlerinde ‘Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi’ 
konulu sertifikasyon eğitim programı, BEDAM ve NTSS eğitim 
danışmanlık merkezi işbirliği ile 17 Mayıs 2017 tarihinde ‘Kök 
Sebep Analizi’ sertifikasyon eğitim programı ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevli uzmanlar ve OSGB’lerin-
de görevli sahadaki uzmanlardan istifade ile ‘Çağdaş İSG Yak-
laşımları ve Ülkemizde İSG Uygulamaları’ kapsamında, çeşitli 
konularda uzmanların derslere katılımı sağlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Ülkemizde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları-
nın ciddi boyutlara ulaşması ve bu konuda mağdur sayısının 
her geçen gün artması nedeniyle kişisel koruyucu donanım-
ların kullanılması ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi, 
toplam güvenlik kültürünün bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bu nedenle çalışanların bu konuda eğitilmesi, farkındalık 
düzeyinin artırılması ve konuya daha bilinçli yaklaşılmasını 
sağlamak ve toplum gereksinimlerine kısmen yanıt vermek 
maksadıyla, ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Mesleki Memnuniyeti 
ve İGU’ların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Etkinliğinin De-
ğerlendirilmesi’, ‘İşyerlerinde Dijital Kaza Analiz ve Değerlen-
dirme Sistemi ve Etkin Kaza Analizi Yaklaşımı’ ve ‘İş Kazaları 
ve Kaza Önleme Yöntemleri’ projeleri ele alınıp söz konusu 
projelere öğrencilerin de katılımını gerçekelştirme çalışmala-
rının sürdürülmesi hedeflenmiştir.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilimin önderliği ve çalışma disiplininin birleşmesi sonucu 
bilimsel üretimi istenilen düzeye taşımak mümkün olacaktır. 
Yenilikçi öğrenme yöntemleri teknolojik gelişimlerle destek-
lenmelidir. Öğrenmeyi geliştirebilmek için bilimsel öğretim 
yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağ-
lamda; öğretim elemanları çeşitli eğitim materyalleri kulla-
narak ve bunları görsel araçlarla destekleyerek öğretimi et-
kin bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Akademik personelin 
niteliğini yükseltmek amacıyla üniversitedeki sorumlulukları 
aksatmayacak şekilde programlardaki öğretim elemanlarının 
akademik toplantılara katılmaları desteklenmiştir. Öğretim 
üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gülşen’in Physical Educa-
tion of Students (2018) dergisinde ‘The Effect Of Combined 
Preconditioning Strategies On Isokinetic Strength in Well 
Trained Kickboxers’, Acta Medica Mediterranea (2018) der-
gisinde ‘Effects of Traction Therapy in Addition to Conven-
tional Physiotherapy’, Sağlık ve Toplum (2018) dergisinde 

‘Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet ve Denge Eğitimi-
nin Etkileri’ ve Spormetre (2018) dergisinde ‘Does Physical 
Activity Levels Have Effect On Pain in Patients Undergoing 
Physical Therapy, A Survey Study’ başlıklı çalışmaları yayın-
lanmıştır. Programımız öğretim görevlerinden Dr. Öğr. Gör. 
Ayça Tığlı’nın International Journal of Occupational Safety 
and Ergonomics (2018) dergisinde `The Influence Of Axle 
Position And The Use of Accessories on the Activity Of Up-
per Limb Muscles During Manual Wheelchair Propulsion’, 
Journal of Bodywork&Movement Therapies (Medline/Pub-
med, 2017) dergisinde ‘The Effects of Clinical Pilates Exer-
cises on Patients with Shoulder Pain: A Randomised Clinical 
Trial’, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation(EB-
SCOhost, 2017) dergisinde ‘Effect of Calisthenic Exercise 
Training on Quality of Life and Exercise Capacity’ başlıklı 
çalışmaları yayınlanmıştır. 25/05/2017-26/05/2017 tarihleri 
arasında Ankara’da düzenlenen Fizyoterapide Ağrısız Yaşam 
Sempozyumu’na sözel bildiri ile, 05/09/2018-07/09/2018 
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 16th Congress of 
Middle East Society for Organ Transplantation 2018 Kongre-
si’ne ise poster sunumu ile katkıda bulunmuştur. 29 Kasım-1 
Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 3. 
Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ne ise 2 sözel sunum ile 
katkıda bulunacaktır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yüksekokulumuz Fizyoterapi Programının tercih edilebilirliği-
ni sağlamak ve sürdürmek için gereken yenilikler ve değişim-
ler okulumuzun öncelikli hedefleri arasındadır. Programımız 
öğretim elemanları bu hedefler doğrultusunda eğitim-öğ-
retim çalışmalarını sürdürmektedir. Konusunda uzman olan 
öğretim elemanları tarafından yürütülen teorik derslerin yanı 
sıra öğrencilerimize devlet hastanelerinde, özel hastaneler-
de, Sağlık Bakanlığı, belediye ve üniversite araştırma has-
tanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, 
spor kulüplerinde, huzurevlerinde staj olanakları sağlanmak-

tadır. Aynı zamandaÜüniversitemize bağlı Ankara Hastanesi, 
Ümitköy Polikliniği, Ayaş Fizik Tedavi Merkezi ve Yenikent 
Polikliniği’nde de öğretim elemanı gözetiminde derslerin uy-
gulamaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel gelişim-
leri için öğrenme aktivitelerine aktif katılımları desteklenerek, 
öğretim elemanlarının danışmanlığında yapılan grup tartış-
maları ve vaka sunumları ile öğrencilerin performanslarının 
artırılması sağlanmaktadır. Her yarıyıl sonunda öğrencilerin 
beklentilerinin karşılanma düzeyi ve dersin öğretim elema-
nının yeterliliği konusunda öğrencilerin görüşü alınmakta ve 
bu doğrultuda ders içerikleri güncellenmektedir. Fizyotera-
pi Programı için AKTS çalışmaları yapılmış ve müfredat ge-
reksinimler doğrultusunda yeniden düzenlenerek yürürlüğe 
konulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından akran eğitimi kap-
samında okulumuzun öğrencilerine ‘Kendi Kendine Meme 
Muayenesi ve Kendi Kendine Testis Muayenesi’ eğitimi veril-
miştir. Öğrenciler, çağımızın gerekliliği olan bilgisayar okur-
yazarlığı için kendilerini geliştirebilmek adına teknolojiyi nasıl 
kullanacakları konusunda bilgilendirilmekte, bu sayede bilim-
sel, sosyal ve kültürel anlamda çok yönlü gelişimleri sağlan-
maktadır. Bu aktiviteler her öğrenciye bir bilgisayar düşecek 
şekilde planlanmakta ve Üniversitemizin tüm öğrenciler için 
oluşturduğu bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı ola-
rak gerçekleşmektedir. Birinci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte 
klinik oryantasyon amacıyla Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne bir gezi düzenlenmiş 
ve oradaki termal tedavi havuzunda hastaların egzersizi ve 
hastaların fizik tedavi ajanları ile tedavilerinin gözlemlenmesi 
sağlanmıştır. İkinci sınıf öğrencilerimiz ile Gaziler Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir gezi 
düzenlenmiş ve orada öğrencilerimize fizik tedavi ile ilgili ge-
nel bilgiler verilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe, nitelikli sağ-
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lık teknikeri ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Doğuştan 
veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim 
tarafından tanısı konup fizyoterapist tarafından tedavisi be-
lirlenen hastalara gerekli fizyoterapi programını sağlamakla 
yükümlü fizyoterapi teknikeri ihtiyacı da artmaktadır. Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programının 
iş tanımının toplum tarafından çok iyi bilinmemesi nedeni 
ile anne-babaların çocuklarını bu mesleğe yönlendirmeleri 
mümkün olmamaktadır. Öğretim elemanlarımız yıl boyunca 
gelen telefonlar, e-postalar ve yüz yüze yapılan görüşmeler 
aracılığıyla programların bilinmeyen ve merak edilen yönle-
riyle ilgili olarak toplumu aydınlatmakta, ayrıca üniversitenin 
düzenlediği tanıtım günlerinde aktif olarak görev alıp okulu-
muzun avantajları hususunda bilgilendirmeler yapmaktadır. 
Programımıza kurumlar arası yatay geçiş taleplerinin oldukça 
yoğun olması nedeniyle, program çalışmaları yapılırken diğer 
üniversitelerde aynı programda yer alan derslerin içerikleri 
ve kredileri değerlendirilmiş ve aynı programlarda yer alan 
derslerin olabildiğince benzer olmasına özen gösterilmiştir. 
Yüksekokulumuzun tanıtım programlarında aktif olarak gö-
rev alan öğretim elemanlarımızın yanı sıra program sorumlu-
larımız da görsel medyada programlarının tanıtımını yaparak 
halkı bilgilendirmişlerdir.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilimin önderliği ve çalışma disipliniyle birleşmesi sonucun-
da bilimsel üretimimizi istenilen düzeye taşımamız mümkün 
olacaktır. Öğrenmeyi geliştirebilmemiz için bilimsel yöntem-
lere ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikçi öğrenme yöntemleri 
kullanılarak öğrenme süreci teknolojik yöntemlerle destek-
lenmektedir. Diyaliz Programı olarak öğretim görevlilerinin 
ve öğrencilerin bilimsel toplantılara katılımının artırılmasını 
amaçlamaktayız. Öğrencilerimizle birlikte 8 Mart 2018’de 
Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Dünya Böbrek Günü 
Bilimsel Etkinliği’ne katılım gerçekleştirilmiştir. 22-23 Mart 

2018 tarihlerinde de Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında 
Multidisipliner Yaklaşım Kongresi’ne katılarak bir sözel bildiri 
sunumu yapılmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 
olarak öğrencilerin sektördeki teknolojik gelişmeleri yakın-
dan takip etmesi hedeflenmektedir. Bununla ilgili bir simü-
lasyon laboratuvarı plan aşamasındandır. Ayrıca öğretim 
görevlilerinin ve öğrencilerin bilimsel toplantılara katılımının 
artırılmasını amaçlanmakta, buna yönelik de alanlarıyla ilgili 
sözlü sunum yeteneklerini geliştirecek dersler verilmekte-
dir. Anestezi Programı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi 
Esin Başaran, yüksekokulumuz tarafından düzenlenen ‘Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarında Güncel 
Yaklaşımlar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bahar 
Sempozyumu’nda ‘Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Öğre-
tim Elemanlarının Yaşadığı Sorunlar/Yayın Yapmaya İlişkin 
Sorunlar’ konulu sunumu gerçekleştirmiştir. Ameliyathane 
Hizmetleri Programı öğretim elemanları 16. Ulusal İşletme-
cilik Kongresi (Kuşadası/Aydın, 04.05.2017-06.05.2017, söz-
lü sunum) ve 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 
(Ankara, 25.05.2017-27.05.2017, sözlü sunum) etkinliklerine 
katılmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik belirli bir amaç, he-
def ve stratejiye ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Hızla değişen 
ve gelişen sağlık sektöründe nitelikli sağlık teknikeri gerek-
sinimi her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Öğrenme-
yi mükemmelleştirmenin önde gelen etmenleri olduğunun 
farkındalığı ile temel amaçlarımızdan başlıcası, ders içerik-
lerinin öğrenci merkezli yöntemlere yönelik planlanmasıdır. 
Uygulayarak ve yaşayarak öğrenme farklılığını öğrencileri-
mize göstermeyi sağlamaktayız. Mesleki beceri laboratuvarı 
eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleşmeside, 
kaynakları bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en 
iyi şekilde sunmaya çalışan bir merkezdir. Öğrencilerimizin, 
mesleki ve teknolojik gelişmeleri en süt düzeyde yakından 

takip etmelerini hedeflemekteyiz. Bunun içinde öğrencilerin 
teorik bilgilerinin uygulamayla birleştirilmesine yönelik mes-
leki beceri laboratuvarı aktif kullanılmaktadır. Ayrıca öğren-
cilerin, aldıkları teorik eğitimin yanı sıra mesleki uygulama 
stajlarını Başkent Üniversite Hastanesi Diyaliz Üniteleri’nde 
öğretim görevlileri eşliğinde yapabilme olanaklarının olma-
sı önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Öğrencilerimize 
kamu sektörü ve özel sektör beklentilerini en üst düzeyde 
karşılayabilecek donanımı kazandırmayı sağlamaktayız. 
Buna yönelik öğrencilerimiz, mesleki uygulama yaz dönemi 
stajlarını kurumlar arası işbirliği içinde Türkiye genelinde tüm 
sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde yapabilmektedirler. 
Ezberleten değil düşündüren, sorgulayan, araştıran ve özüm-
seten ileri düzeyde bir eğitim düzeyine ulaşmak, iletişim 
kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış öğrenciler yetiş-
tirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda derslerimizde aktif 
öğrenci katılımlı grup çalışmaları, vaka sunuları yapılmakta-
dır. Verilen danışmanlık hizmeti kapsamında öğrencinin her 
türlü konuda tüm soruları yanıtlanmakta, öğrencilerimize 
ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılıp ge-
rekli durumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’ne 
yönlendirilmektedir. Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yöne-
lik faaliyetler temel olarak ders içeriklerinin öğrenci merkezli 
düzenlenmesi, uygulama alanlarının genişletilmesi, yaz stajı 
ve dönem uygulaması ile mesleki donanım kazandırılması 
olarak sıralanabilir. Ayrıca öğrenci danışmanlarımızca öğ-
renciler eğitimlerinin aşamaları hakkında bilgilendirilmekte, 
ders alımları konusunda yönlendirilmektedir. Gerekli görülen 
durumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nden 
yardım alınmaktadır. İzmir ve Alanya’daki bağlı kuruluşları-
mızla staj işbirliği yaparak öğrenmede çeşitliliğin sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri kalitesinin ar-
tırılması amacıyla donanımlı tıbbi görüntüleme teknikerleri 

yetiştirilmektedir. Ayrıca mesleki farkındalık yaratmak ve po-
tansiyel öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla Kanal B’de-
ki ‘Doğru Seçim’ programına katılıp açıklamalar yapılmıştır. 
Tanıtım günlerinde kurulan tanıtım stantlarıyla programımız 
ve yüksekokulumuzun tanıtımları yapılmıştır. Kronik böbrek 
yetmezliği, günümüzde toplumumuz için önemli bir sağlık 
sorunu olmaktadır. Bu anlamda ‘diyaliz’ tedavisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Buna bağlı olarak da her geçen gün daha faz-

la hissedilen nitelikli sağlık teknikeri ihtiyacı artmaktadır. Bu 
bakımdan toplumumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hiz-
metlerinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçla far-
kındalık çerçevesinde topluma yönelik faaliyetler yapılmıştır. 
Diyaliz Programı tanıtımı ve program hakkında bilgilendirme 
amaçlı Kanal B’deki ‘Doğru Seçim’ programına katılıp açık-
lamalar yapılmış, merak edilen sorular cevaplanmıştır. Tanı-
tım günlerinde, tanıtım stantları kurulmuştur. Ayrıca diyaliz 

programı hakkında bilgi almak isteyen kişilerle telefon ile ve 
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Topluma verdikleri hizmeti, 
dinamik ve aktif duyarlılıkla devam ettirmelerinin toplum-
sal bir sorumluluk olduğu bilincinin verilmesi amaçlı Diyaliz 
Programından mezun olan öğrenciler ile eğitim gören öğren-
ciler arasında görüşmeler yapılmıştır.
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Gösterge  Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek
Yüksekokulu

Dişçilik 
Hizmetleri 

Bölümü

Mülkiyet 
Koruma ve 

Güvenik
Bölümü

Terapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü

Tıbbi 
Hizmetler ve 

Teknikler 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1 0 0 0 1

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1 0 0 0 1

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 6 1 1 1 3

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   308.88 293.53 315.35 317.07 309.58

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 729 0 0 0 553

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 729 0 0 0 553

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0.08 0.24 0.04 0.05 0.08

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 63.07 0 38.89 60 66.79

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 45.68 0 51.02 45.92 47.56

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 1.93 0 2.43 2.71 2.57

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 145.8 29 49 98 276.5

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 37.97 107.69 53.85 60.87 16.37

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı 31.91 32.26 33.33 32.26 31.6

Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 445.5 0 0 0 232.5

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 6 1 1 1 3
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Yüksekokulumuz iki yıllık önlisans programları ile, ilgili sektörlerin 
nitelikli meslek elemanı ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen bir 
yükseköğretim kurumudur. Bu hedefe ulaşmak nitelikli öğretim 
kadrosu ve sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, iletişim kura-
bilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış öğrenciler yetiştirmek ama-
cıyla düzenlenmiş bir öğretim programı ile mümkün olmaktadır. 
Okulumuz bilimsel, toplumsal ve mesleki ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak söz konusu öğretim programının yeniden tanımlanması, 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulun-
maktadır. Öğretim elemanlarının akademik niteliklerini arttırmak 

amacıyla bilimsel nitelikteki seminer, konferans ve kongrelere 
katılımları, kitap, makale, tebliğ, sunu gibi nitelikli yayın yapma-
ları konularında teşvik edilmektedir. Aynı doğrultuda öğretim 
elemanlarımız ‘Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve 
Yükseltme Kriterleri Yönergesi’ ile yükseltmeye teşvik edilmekte 
ve ‘Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum 
Dışı Eğitim İlkeleri Yönergesi’ kapsamında belirli kriterler doğ-
rultusunda maddi katkı ile desteklenmektedir. Yüksekokulumuz 
kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 3 dr. öğretim üyesi, 1 dr. öğretim 
görevlisi ve 12 öğretim görevlisi olmak üzere 18 akademik perso-
nel görev yapmaktadır. 2017 yılında akademik kadro tarafından 

gerçekleştirilen yayınlar, 11 adet makale, 8 adet bildiri, 2 kitap ve 
bir adet kitap bölümüdür. Mezun sayımız toplam 8 program için 
123 kişidir. 2017-2018 akademik yılında %100 doluluk oranıyla 
Adalet Programı açılmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Öğrencilere bir meslekte başarılı olabilmek için o mesleğin 
her seviyesinde çalışılması gerektiği bilincinin ve meslek sev-
gisinin aşılanması sağlanmaya çalışılmıştır. Her akademik yılın 
başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için yüksekokulu-
muz ve üniversitemiz hakkında çeşitli bilgilerin verildiği bir 

oryantasyon toplantısı düzenlenmektedir. Tüm öğrenciler, 
ders kataloglarında ORY100 koduyla geçen bu oryantasyon 
toplantılarına katılmak zorundadır. Sektör çalışanlarının, me-
zunlarımızın ve diğer paydaşlarımızın da görüşleri alınarak 
ders içeriklerinin sürekli yenilenmesi kararı alınmıştır. Bahar 
dönemi içinde de mezun adayı öğrencilerin üniversitelerdeki 
lisans bölümlerine geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan Di-
key Geçiş Sınavı (DGS) hakkında bilgilendirilmekte,  öğrenim-
lerine devam etmek istemeyen öğrencilere hangi alanlarda ve 
statülerle çalışabilecekleri anlatılmaktadır. Programlarımızın 
ders katalogları öğrencilerimizin gerek dikey geçiş yaptıkla-
rında mağdur olmamaları gerekse kendilerini farklı alanlarda 
geliştirmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenerek, alan içi 
ve alan dışı seçmeli dersler sunulması amaçlanmıştır. Bölüm 
derslerinde kütüphane ve teknoloji kullanımlarını gerektire-
cek tarzda ödev ve projeler verilmesine özen gösterilmekte, 
öğretim elemanlarımız bu konuda bilinçlendirilmektedir. Ay-
rıca öğrencilerimizin ders dışındaki diğer sosyal aktivitelere 
katılımları da teşvik edilmektedir. Buna ek olarak Kariyer Yön-
lendirme Merkezi ve Mezunlar Derneği (BAŞMED) ile birlikte, 
mezunlarımızın iş bulma oranları, işyerlerinde çalışma süreleri 
ve sektörde sağladıkları başarı düzeyleri de takip edilmekte-
dir. Bunun yanı sıra okulumuzun web sayfasında yayınlanan 
mezun bilgi formu aracılığıyla eski mezunlarımızdan da bilgi 
alınmakta, iletişim bilgileri oluşturulan mezun veri tabanına 
güncel olarak kaydedilmektedir. Yüksekokulumuzda her yıl 
deneyimleri ile öğrencilere örnek olacak sektör temsilcileri 
ve mezun öğrencilerin bir araya geldiği MEYOK (Meslek Yük-
sekokulları Koordinatörlüğü) toplantıları düzenlenmektedir. 
Günümüzün iş ortamında donanımlı olmak ve sektörde iyi bir 
yerde yer alabilmek için tek yabancı dilin yeterli olmadığı ger-
çeğinden yola çıkılarak, birden fazla yabancı dil öğrenebilme 
imkanı sağlanmaktadır. Yüksekokul öğrencilerimizin sanayi, 
hizmet ve ticaret bölgelerinde yoğun bir pratik eğitim yapa-
bilmelerine imkân tanınmakta, bunu yaparken de okul ve sek-
tör işbirliği sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun öncelikli sorunları ile ilgili konularda yetişmiş eleman 
ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim programları geliştirilmesi 
gerekliliği öncelikli hedefimiz olmuştur. Üniversitelerin araştırma 
geliştirme faaliyetlerinde bulunurken toplumun gereksinimlerini 
göz önünde bulunduran konulara öncelik vermesi ve bunları ge-
liştirmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan hem üniversitemiz hem 
de programlarımız sorumluluklarının bilincinde olarak hareket et-
mekte ve mesleki derslerin yanı sıra toplumsal sorunlara duyarlı 
mezunlar yetiştirmeye çalışmaktadır. Her sektörle hem yaz stajları 
süresince, hem de yıllık olağan Meslek Yüksekokulları Koordina-
törlüğü toplantısına davet edilen sektör temsilcileri ve mezunlar 
vasıtasıyla yakın ilişki kurulmaktadır. Bu sayede hem sektörün 
mezunlardan beklentileri, hem de gerek duyulan bilgi ve teknolo-
jinin aktarımı konusunda karşılıklı bilgilenilmekte, sorunlara çözüm 
önerileri getirilmeye çalışılmakta, yapılması gerekli iyileştirmeler 
hakkında görüşülmekte, bu toplantıdan çıkan görüşlerden uygu-
lanabilir olanlar ders içeriklerine yansıtılmaktadır. Üniversitemizin 
kendi bünyesindeki kuruluşlarda sağlamış olduğu istihdam olana-
ğını çeşitli tanıtım ve duyuru faaliyetleriyle toplumla paylaşmak 
ve özellikle istihdamı artırıcı önlemleri almak öncelikli amaçlarımız 
arasındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Birimi (BEDAM) aracılığıyla toplum yararına düzen-
lenen seminerlere programımızla ilgili konularda katkı verilmeye 
çalışılmaktadır. Kaliteden ödün vermeyerek toplumun beklenti-
lerini karşılayacak sürekli iyileştirici-geliştirici faaliyetlere verilen 
ağırlığın yönetim, öğretim elemanı, sektör ve öğrenci işbirliği 
içerisinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Üniversitemizdeki Toplam 
Kalite Yönetimi Merkezinin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde öğrencilerimiz kalite konusunda bilinçlendirilmekte, 
kişiler arası iletişimin önemini kavramış, işbirliği ve ekip çalışmasını 
benimsemiş, kaliteli bir toplum için gerekli niteliklere sahip birey-
ler yetiştirilmeye çaba gösterilmektedir. Meslek yüksekokullarında 
uygulanan eğitim programları yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve 
becerileri harmanlayarak öğrencilerine aktaracak, onları çağın ve 
ilgili sektörlerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte geliş-

tirecek şekilde olmalıdır. Bu bakımdan programlarımız periyodik 
olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir. Öğretim elemanla-
rımızın katkılarıyla yüksekokulumuzun daha etkin tanıtılması için 
televizyon ve radyo aracılığıyla tanıtım faaliyetlerine devam edil-
miş, yurt içi tanıtım fuarlarında tanıtım yapılmıştır. ‘3. Yeşil Kampüs 
Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’ düzenlenmiştir.

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Yüksekokulumuzun ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Programının stratejik amaçları doğrultusunda öğretim eleman-
larımızın niteliklerinin ve yayın sayılarının arttırılması hedeflen-
mektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında bir 
öğretim elemanı, doktor öğretim üyesi; diğer öğretim elemanımız 
ise yüksek lisans derecesine sahip, doktora öğrencisidir. 2017-2018 
akademik yılında Programımız elemanları tarafından uluslararası 
hakemli dergilerde 1, ulusal hakemli dergilerde de 5 makale ya-
yımlanmış, uluslararası kongrelerde ise 4 bildiri sunulmuştur. Ay-
rıca, uluslararası 1 kitap bölümü yayınlanmıştır. Ulusal dergilerde 
2 makaleye, uluslararası hakemli dergilerde 8 makaleye ve alanla 
ilgili kongrede 2 bildiriye hakemlik yapılmıştır. Ayrıca bir öğretim 
elemanımız uluslararası bir derginin hakem kurulunda yer almak-
tadır. Bu bilimsel faaliyetlerin güncel olarak ABTA programına 
girilmesi sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının 2017-2018 aka-
demik yılında ortalama 28 ders yükü bulunmaktadır. Öğrencilerin 
pedagojik durumlarını ve üniversitenin diğer alt yapılarını da düşü-
nerek, programımız üniversitenin merkezi kampüsü içerisinde yer 
almaktadır. Bu durum, öğrencilerimizin kütüphaneden, bilimsel ve 
kültürel faaliyetlerden faydalanabilmeleri, sosyal etkinliklerde yer 
alabilmeleri açısından da öğrencilerimizin ve programımızın gelişi-
mine katkıda bulunmaktadır. Günümüzün iş ortamında donanım-
lı olmak ve sektörde iyi bir yerde yer alabilmek için tek yabancı 
dilin yeterli görülmeyerek birden fazla yabancı dil öğrenebilme 
imkânları sağlanmaktadır. Gerek öğretim elemanlarının gerekse 
öğrencilerin, teknolojik yenilikleri takip edebilmeleri için sürekli 
yenilenen bilgisayar laboratuvar (donanım ve program olarak) or-
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tamı sağlanmış olup, gerekli eğitimler de verilmektedir. Program 
öğrencilerimizin sanayi, hizmet ve ticaret bölgelerinde yoğun bir 
pratik eğitim yapabilmelerine imkân tanımakta, bunu yaparken de 
okul ve sektör işbirliği sağlanmaktadır. Program öğretim elemanı 
kadrosunun, nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeyde olması için 
‘Etkili Konuşma ve Diksiyon’ gibi dersler için sektörden uzman kişi-
lerden de faydalanılmaktadır. Akademik niteliklerini artırmak ama-
cıyla öğretim elemanlarının bilimsel nitelikteki seminer, konferans 
ve kongrelere katılımları, kitap, makale, bildiri, sunu hazırlamaları 
teşvik edilmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yüksekokulumuzun stratejik planına uygun olarak, Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı Programında da, öğrenci merkezli bir öğre-
tim programı oluşturmak, öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı özellik-
lerle donatmak ve öğrenci başarısını yükseltmek amacına yönelik 
olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Teorik ders yükü azaltı-
larak uygulama derslerine ağırlık verilmiş olup, seçimlik derslere 
de yer verilmiştir. Sektör çalışanlarının, mezunlarımızın ve diğer 
paydaşlarımızın da görüşleri alınarak ders içeriklerinin sürekli yeni-
lenmesine karar verilmiş ve ihtiyaç doğrultusunda programın ders 
katalogları yenilenmiş olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılından iti-
baren uygulanmaya başlanılacaktır. Yüksek onur ve onur öğrenci-
lerine başarı belgeleri verilmiştir. Ayrıca, deneyimleri ile öğrenci-
lere örnek olacak sektör temsilcileri ve daha önceki mezunlarımız 
konuşmacı olarak davet edilmiş, ’Kariyer Yolculuğum’ adı altında 
tecrübelerini paylaşmaları sağlanmıştır. Yüksekokulumuzdan me-
zun olan öğrencilerin Lisans eğitimlerine devam edip etmedikleri, 
lisans eğitimi alanların, hangi alanda ve bu eğitimi hangi üniversi-
tede ve bölümde aldıkları izlenmektedir. Ayrıca, Kariyer Yönlen-
dirme Merkezi ile birlikte, mezunlarımızın iş bulma oranları, işyer-
lerinde çalışma süreleri ve sektörde sağladıkları başarı düzeyleri 
de takip edilmektedir. Mezun öğrencilerimizle mezuniyetleri son-
rasında da işe yerleştirme ve sürekli iletişim halinde olma program 
başkanlığı vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra okulumu-
zun web sayfasında yayınlanan mezun bilgi formu aracılığıyla eski 

mezunlarımızdan da bilgi alınmakta, iletişim bilgileri oluşturulan 
mezun veri tabanına güncel olarak kaydedilmektedir. Başkent 
Üniversitesi Mezunlar Derneği, Kariyer Yönlendirme Merkezi ve 
İletişim Fakültesi işbirliği ile hazırlanan ‘Başkentliyiz’ Mezun Dergisi 
çıkarılmaya devam etmektedir. Ayrıca önceki yıllardaki mezunları-
mızla yılda bir kez Rektörlüğün düzenlediği ödül töreninde bir ara-
ya gelerek yakın ilişkilerimizin sürdürülmesi ve onların okula olan 
aidiyet duygularının daha da pekiştirilmesi ve ömür boyu sürmesi, 
mezun oldukları üniversite ve bölümleriyle sürekli iletişim halinde 
olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Programımızdaki engelli öğ-
renciler için de engel durumlarına göre ders işleniş yöntemleri ve 
sınavları düzenlenmekte aile, öğretim elemanı öğrenci ve üniver-
site ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Kampüsü’nün ve kampüsteki etkinliklerin 
topluma daha fazla duyurulmaya çalışılması ve toplumun da daha 
fazla faydalanabilmesi, Üniversitede, belirli günlerde bilimsel ve 
kültürel etkinlikler düzenlenerek, halkın kampüsü ziyaret etmesi-
nin sağlanmasının artırılması amaçlanmaktır. Zorunlu ve seçimlik 
derslerle öğrencilere toplumsal yaşamda hukukun önemi anla-
tılmakta, çevre ve doğa sevgisi aşılanmaya çalışılmaktadır ki, bu 
amaçla üniversitemizde yapılan ‘Yeşil Kampüs’ etkinliklerinden 
öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve aktif rol alması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Arkeolojik sit alanları, şehircilik konularında bilgi-
lendirme yapılmakta, tüm bu konularda duyarlı mezunlar yetiş-
tirilmeye çalışılmaktadır. Her sektörle hem yaz stajları süresince, 
hem de yıllık olağan MEYOK (Meslek Yüksekokulları Koordinatör-
lüğü) toplantısında davet edilen sektör temsilcileri ve mezunlar 
vasıtasıyla yakın ilişki kurulmaktadır. Bu sayede hem sektörün 
mezunlardan beklentileri, hem de gerek duyulan bilgi ve teknolo-
jinin aktarımı konusunda karşılıklı bilgilenilmekte, sorunlara çözüm 
önerileri getirilmeye çalışılmakta, yapılması gerekli iyileştirmeler 
hakkında görüşülmekte, bu toplantıdan çıkan görüşler elverdiği 
ölçüde ders içeriklerine yansıtılmaktadır. Kendi mezunlarına Baş-
kent Üniversitesi ve bünyesindeki kuruluşlarda sağlamış olduğu 

istihdam olanağını çeşitli tanıtım ve duyuru faaliyetleriyle toplum-
la paylaşması ve özellikle istihdamı artırıcı gerekli önlemlerin alın-
ması amaçlarımız arasındadır. Ön lisans öğretimlerini tamamlayan 
öğrencilerin istihdamlarında mezun oldukları programdan destek 
almaları sağlanmıştır. Bu kapsamda da yalnızca program başkan-
lıkları değil aynı zamanda kariyer yönlendirme merkezi vasıtasıyla 
mezunlar ile ilgili sektörler arasında bağlantı kurulması amaçları-
mız arasındadır. Gerek engelli öğrencilerimizin gerekse de hüküm-
lü öğrencilerimizin topluma kazandırılması için de çeşitli faaliyetler 
yapılmakta ve sürekli iyileştirici ve geliştirici faaliyetlere ağırlık 
verilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Birimi (BEDAM) aracılığıyla toplum yararına düzenle-
nen seminerlere programımızla ilgili konularda katkı verilmeye ça-
lışılmaktadır. Kaliteden ödün vermeyerek toplumun beklentilerini 
karşılayacak sürekli iyileştirici geliştirici faaliyetlere verilen ağırlığın 
yönetim, öğretim elemanı, sektör ve öğrenci işbirliği içerisinde yü-
rütülmesi sağlanmaktadır. 

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun stratejik amaçları doğrul-
tusunda öğretim elemanlarımızın niteliklerinin ve yayın sayılarının 
artırılması hedeflenmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Programında 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. 1 doçent, 1 doktor 
öğretim üyesi ve 1 de öğretim görevlisi çalışmaktadır. Fotoğraf-
çılık ve Kameramanlık Programında yüksek lisans derecesine sa-
hip bir öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımızın 
her türlü bilimsel üretime katkıda bulunmaları desteklenmektedir. 
Bu bağlamda, 2017-2018 akademik yılında Radyo ve Televizyon 
Programcılığı Programı elemanları tarafından uluslararası alan in-
deksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için ka-
bul edilmiş 12 makale, ulusal hakemli dergilerde 1 makale, 3 kitap 
bölümü ile 4 uluslararası bildiri yayınlanmıştır. Fotoğrafçılık ve Ka-
meramanlık Programı öğretim görevlisi de kitap editörlüğü yap-
mıştır. Bilimsel faaliyetlerin güncel olarak ABTA programına giril-
mesi sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarının 2017-2018 akademik 

yılında ortalama 10-18 saat ders yükü bulunmaktadır. Derslerin bü-
yük ağırlığı Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanlarımız tarafın-
dan verilmektedir. Yine elemanlarımızın ERASMUS Değişim Prog-
ramı kapsamında yurtdışındaki üniversitelerle bağlantı kurmaları 
ve gerek ders verme, gerekse de benzer okulları inceleyerek bilgi 
ve görgülerini arttırmaları istenmektedir. Öğretim elemanlarının 
akademik niteliklerini arttırmak amacıyla kendi bildirilerini sunma-
larının yanında üniversitemizde ve üniversite dışında düzenlenen 
bilimsel nitelikteki seminer, konferans ve kongrelere katılımları ve 
yine aynı amaca yönelik olarak üniversite içindeki bölümler arası 
ortak çalışmalarda da yer almaları teşvik edilmektedir. Üniversi-
temizdeki akademik işbirliğinin yanı sıra diğer üniversitelerdeki 
akademik personel ile ortak makale, kitap ve kitap bölümü yazı-
mı da aynı şekilde teşvik edilmektedir. Tüm bu çabaların dışında 
öğretim elemanlarımızın üniversite yönetimi tarafından düzenle-
nen proje geliştirme, makale niteliğinin arttırılması gibi konularda 
düzenlenen seminer ve atölye çalışmalarına katılmaları da motive 
edilmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bu bölümde, medya alanında çalışacak, yeni teknolojileri beceriy-
le kullanabilen ve güncel olaylar konusunda farkındalığı gelişmiş 
nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her iki program-
daki çalışmalar daha çok görsel-işitsel alan üzerine yoğunlaşmıştır. 
Medya üretim alanını oluşturan Radyo ve Televizyon Programcı-
lığı, animasyon ve özel efekt oluşturabilme becerilerinin yanı sıra 
sanatsal tasarım, üretim planlaması ve yönetimini gerektirmek-
tedir. Bu anlamda, medya üzerine uygulamalı projeler öncelikli 
olurken, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset, ekonomi politik, 
tarih gibi çeşitli disiplin ve bilimsel alandaki bilgiler de soyut an-
lamayı ve seçenek geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Radyo ve 
Televizyon Programcılığı mezunlarının medya ilişkili endüstrilerde 
çalışabilmeleri için gerekli eğitimi almaları sağlanırken, kavramla-
rın ve terminolojinin öğrenilmesi, araştırma ve uygulamanın bir-
likte yürütülmesi hedeflenmektedir. Kataloglarda mesleki derslere 
daha fazla ağırlık verilirken, öğrencinin mesleki ve güncel açıdan 

ilgisini çekebilecek dersler ilave edilmiştir. Dikey geçişle uyum 
sağlayabilmek için kataloglar üzerinde yeni çalışmalar yapılmıştır. 
Eğitim süresince öğrenciler, çekim stüdyolarının yanı sıra okulu-
muz bünyesinde açılan Siyah-Beyaz Fotoğraf Laboratuvarı ve 
Fotoğraf Stüdyosundan yararlanma imkânına sahip olmaktadırlar. 
Öğrencilere mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik seçme-
li ders içerikleri belirlenirken, dış paydaşların da görüşleri dikkate 
alınmaktadır. Bu açıdan Yüksekokulumuzda her sene sektör tem-
silcileri ve mezun öğrencilerin bir araya geldiği MEYOK (Meslek 
Yüksekokulları Koordinatörlüğü) toplantıları yararlı olmaktadır. 
Kendi kadromuz dışında, dışarıdan gelecek öğretim elemanlarının 
sektörle ilgili yeterli donanımı ve deneyimi olan uzman kişilerden 
olmasına önem verilmektedir. Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye 
yönelik faaliyetler kapsamında kütüphane kullanımını gerektire-
cek tarzda ödev ve projeler verilmesine özen gösterilmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Üniversitelerin, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunurken top-
lumun gereksinmelerini göz önünde bulunduran konulara öncelik 
vermesi ve bunları geliştirmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan hem 
Üniversitemiz hem de programlarımız sorumluluklarının bilincinde 
olarak hareket etmekte ve mesleki derslerin yanı sıra toplumsal so-
runlara duyarlı mezunlar yetiştirmeye çalışmaktadır. Günümüzde 
radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları demokrasilerin ge-
lişmesinde ve sürdürülmesinde önemli görevler yerine getirirken, 
toplumdaki siyasal, ekonomik ve toplumsal işlevleri de gerçekleş-
tirmektedir. Bu bağlamda 2017-2018 akademik yılında Radyo Te-
levizyon Programcılığı Programı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
Programı öğrencileri, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜÇAM) tarafından düzenlenen 
‘3. Yeşil Kampüs’ etkinlikleri kamu spotu yarışmasına katılmışlar-
dır. Yarışmaya Başkent Üniversitesi öğrencilerinin dışında 11 farklı 
üniversiteden 15 öğrenci iştirak etmiştir. Yarışmada ilk üçe girenle-
rin yanı sıra jüri özel ödülü de verilmiştir. İki programın öğrencileri 
ayrıca, ‘Işıkla Yazmak’ isimli fotoğraf sergisini gerçekleştirmişlerdir. 
Kitle iletişim araçlarının haber yaparken ve enformasyon toplarken 

dengeli olması, kaynakların mahremiyetine saygılı olması, bağımsız 
ve dürüst davranması önemlidir. Fotoğrafların çekilmesi, işlenmesi 
ve yayınlanması sırasında da mesleki etik kodlara uyulması gerek-
mektedir. İletişim ve medya sektörü günümüzde en çok ilgi çeken 
çalışma alanı olurken mezunlarımız televizyon kanallarında, sinema 
sektörüne ait film stüdyolarında, video kuruluşlarında, gazetelerde, 
fotoğraf stüdyolarında, reklamcılık sektörü ile benzeri sektörlerde 
iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler. 2017-2018 akademik yılın-
da Radyo ve Televizyon Programcılığı Programından 31 öğrenci, 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programından ise 16 öğrenci me-
zun olmuştur. Öğrencilerimizin bir kısmı dikey geçiş sınavı ile lisans 
programlarına devam ederken, hem kendi bireysel ve mesleki he-
defleri doğrultusunda hareket etmekte hem de ülkemizin nitelikli 
insan kaynağı kalitesini daha yukarı çekmektedirler. Üniversitemiz-
deki Toplam Kalite Yönetimi Merkezi’nin iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarına iştirak edilmektedir. Öğrencilerimiz kalite konusunda 
bilinçlendirilirken, bölümümüzdeki akademik bir elemanımız da ‘iç 
tetkikçi’ görevini yerine getirmektedir. Dolayısıyla kişiler arası ile-
tişimin önemini kavramış, işbirliği ve ekip çalışmasını benimsemiş, 
kaliteli bir toplum için gerekli niteliklere sahip bireyler yetiştirmeye 
çaba gösterilmektedir. 

Hukuk Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Adalet Programı kapsamında, öğren-
cilere, teorik bilgilerin yanı sıra çalışma hayatlarında işlerine yara-
yacak pratik bilgiler de verilmiştir. Öğrencilerimize; akademik ve 
mesleki etkinlikleri, literatürü ve gündemi takip etme alışkanlığı 
aşılanmıştır. Derslerde gerçekleştirilen pratik çalışmalarla ve öğ-
renci sunumlarıyla öğrenciler düşünmeye, yorumlamaya ve sor-
gulamaya teşvik edilmişlerdir. 2017-2018 akademik yılında Baş-
kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Hukuk 
Buluşmaları’ndan üçüne Adalet Programı öğrencilerimizle birlikte 
katılma fırsatımız olmuştur. ‘Hukuk Buluşmaları’nda öğrencilerimiz 
kurgusal duruşma salonumuzu görmüşlerdir ve akademik yıl içe-
risinde edinmiş oldukları teorik bilgileri uygulamaya dökme fırsatı 
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yakalamış oldukları 30 iş günü süresince devam etmeleri gereken 
zorunlu yaz stajı öncesinde mahkeme düzenini deneyimlemiş ol-
muşlardır. Buna ilaveten, Hukuk Fakültemiz yönetimi ve öğretim 
üyeleriyle tanışma, seminer konularıyla ilgili sorularını ve görüşleri-
ni kendileriyle paylaşma fırsatı yakalamışlardır. Türkiye-Kırgızistan 
Hukuk Haftası Etkinlik Programı’na da ders programı uygun olan 
Adalet Programı öğrencilerimizle birlikte katılım sağlamış bulun-
maktayız. Yine 2017-2018 akademik yılında, Müdürlüğümüzün 
izniyle Kalem Mevzuatı ve Dosyalama dersimize giren ders saati 
ücretli öğretim elemanımız, öğrencilerimize Adliye ziyareti yaptır-
mıştır ve dersine Yazı İşleri Müdürü konuk etmiştir. Adalet Prog-
ramımızın daha ilk yılından öğrencilerimize sunmuş olduğumuz 
disiplinli ve etkin eğitim olanağımızı daha fazla adaya sunabilmek 
için 2018-2019 akademik yılında faaliyete geçmek üzere Adalet 
(İ.Ö.) Programı hazırlıkları yapılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Adalet Programımızda dersler; öğrencilerin eleştirel okuma, din-
leme ve yazma becerilerini geliştirmek üzere, öğrenci katılımına 
ağırlık veren uygulamalarla desteklenmektedir. Öğrencilerden 
derse interaktif olarak katılmaları, sunumlar yapmaları, edinmiş ol-
dukları teorik bilgileri pratik çalışmalarda uygulamaya dökmeleri, 
kendilerine ya da sınıfa yöneltilen soruları cevaplamaları beklen-
mektedir. Konu tekrarları, pratik çalışmalar ve sunumlar ile öğren-
cilerin derse sözlü ve yazılı katılımları sağlanmaktadır; öğrenciler 
düşünmeye, yorumlamaya ve sorgulamaya teşvik edilmektedirler. 
Pek çok derste, ders anlatımı görsel ve işitsel öğrenme tarzlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize kütüphane-
de araştırma yapma ve çalışma; literatürü, akademik ve mesleki 
etkinlikleri, gündemi takip etme alışkanlığı aşılanmıştır. Hukuk 
Fakültemizin düzenlemiş olduğu ‘Hukuk Buluşmaları’ndan üçü-
ne Adalet Programı öğrencilerimizle birlikte katılma fırsatımız 
olmuştur. ‘Hukuk Buluşmaları’nda öğrencilerimiz kurgusal du-
ruşma salonumuzu görmüşlerdir ve akademik yıl içerisinde edin-
miş oldukları teorik bilgileri uygulamaya dökme fırsatı yakalamış 
oldukları 30 iş günü süresince devam etmeleri gereken zorunlu 

yaz stajı öncesinde mahkeme düzenini deneyimlemiş olmuşlardır. 
Buna ilaveten, Hukuk Fakültemiz yönetimi ve öğretim üyeleriyle 
tanışma, seminer konularıyla ilgili sorularını ve görüşlerini kendi-
leriyle paylaşma fırsatı yakalamışlardır. Türkiye-Kırgızistan Hukuk 
Haftası Etkinlik Programı'na da ders programı uygun olan Adalet 
Programı öğrencilerimizle birlikte katılım sağlamış bulunmakta-
yız. 2017-2018 akademik yılında, Müdürlüğümüzün izniyle Kalem 
Mevzuatı ve Dosyalama dersimize giren ders saati ücretli öğretim 
elemanımız, öğrencilerimize Adliye ziyareti yaptırmıştır ve dersine 
Yazı İşleri Müdürü konuk etmiştir. Öğrencilerimiz, akademik yıl bo-
yunca edindikleri teorik bilgileri, zorunlu yaz stajlarında uygulama 
yaparak pekiştirmişlerdir. Staj denetimleri esnasında öğrencileri-
mizle ilgili olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Adalet Programımızın amacı; temel hukuk bilgisine sahip, gün-
cel hukuki ve kültürel gelişmeleri, literatürü, akademik ve mesleki 
etkinlikleri takip eden, taşıyacağı unvanı ve çalışacağı kurumu en 
iyi şekilde temsil edebilecek, etik değerlere sahip adalet meslek 
elemanları yetiştirmektir. Program amacımız doğrultusunda ye-
tiştirmekte olduğumuz öğrencilerimizin, toplumun gereksinim-
lerine yanıt vereceği düşüncesindeyiz. Öğrencilerimizi akademik 
ve mesleki etkinliklere katılmaya teşvik etmekle sektörle bağlantı 
kurmaları, sektörün ve toplumun gereksinimlerini kavramaları; 
uygulamada yaşanan hukuki sorunları akademisyen, hakim-sav-
cı, avukat perspektifinden dinlemeleri; meslekleri tanımaları ve 
kariyer hedeflerini bilinçli olarak şekillendirmeleri amaçlanmak-
tadır. Örnek olay sunumu, eser incelemesi, yüksek mahkemelerin 
kararlarını tahlil gibi çalışmalarla öğrencilerimizin dinleyebilme, 
kavrayabilme, karmaşık olayların ana hatlarını tespit edebilme, 
yorumlayabilme, eleştirel bakış açısıyla sorunlara çözüm odak-
lı yaklaşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Adalet Programımızda, verilen teorik bilgileri, uygulamayı göre-
rek pekiştirmeyi hedefleyen 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz 
stajı bulunmaktadır. Toplumun ve sektörün gereksinimlerine yanıt 
verebilecek adalet meslek elemanları yetiştirebilmek için sektör-

den akademisyenlerin, avukatların, hakimlerin ve savcıların fikir-
leri alınmaktadır. Programımızda sunmakta olduğumuz eğitim 
ve sağlamakta olduğumuz olanaklar sayesinde iki yıllık Adalet 
ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp çalışma hayatına atılan 
öğrencilerimizin hem teorik anlamda hem de uygulamada başarılı 
olacağından şüphemiz yoktur. 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında üç adet kadrolu 
öğretim elemanı bulunmaktadır. Kadrolu öğretim elemanlarımız-
dan biri doktor öğretim üyesi, biri doktor öğretim görevlisi, diğeri 
yüksek lisans derecelidir. 2017-2018 akademik yılında kadrolu öğre-
tim elemanlarımızın ortalama ders yükü 14 saattir. Kadrolu öğretim 
elemanlarımızın dışında, iki ders için üniversite dışından ders saati 
ücretli, biri doktoralı olmak üzere, iki öğretim elemanı gelmektedir. 
Bir ders için üniversite içi bir fakülteden Doktor Öğretim Üyesi bir 
elemandan yararlanılmaktadır. Yüksekokulumuzdaki diğer kadrolu 
öğretim elemanları da programımızdaki diğer zorunlu mesleki ve 
seçimlik derslerimize katkıda bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Programının stratejik amaçları doğrultusunda öğ-
retim elemanlarımızın niteliklerinin ve yayın sayılarının arttırılması 
hedeflenmektedir. Öğretim elemanlarımız üniversitemizde uygu-
lanmakta olan performans değerlendirme kriterlerini de sağlamak 
amaçlı nitelikli yayın yapma konusunda motive olmuşlardır. 2017-
2018 akademik yılında Programımız öğretim elemanları tarafından 
iki kitap yayımlanmış, ulusal kongrelerde bir, uluslararası kongre-
lerde iki bildiri sunulmuştur. Buna ek olarak Uluslararası indeksli 
dergilerde üç adet makale yayımlanmıştır. Bu bilimsel faaliyetlerin 
güncel olarak ABTA programına girilmesi sağlanmaktadır. Akade-
mik niteliklerini arttırmak amacıyla öğretim elemanlarımızın üni-
versitemizde ve üniversite dışında düzenlenen bilimsel nitelikteki 
seminer, konferans ve kongrelere katılımları ve yine aynı amaca 
yönelik olarak bölümler arası ortak çalışmalarda yer almaları teş-
vik edilmektedir. ERASMUS programı kapsamında yurtdışındaki 
üniversitelerle bağlantı kurmaları, buralarda ders vermeleri, benzer 

okulları inceleyerek bilgi ve görgülerini arttırmaları istenmektedir. 
Üniversite yönetimi tarafından düzenlenen gerek proje geliştirme 
gerekse diğer akademik amaçlı seminer ve çalıştaylara katılmaları 
istenmektedir. Bunlara ek olarak Yüksekokulumuz tarafından ulu-
sal bir kongre düzenlemesi ve akademik bir dergi çıkarılması da 
uzun dönemli amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunlarının bir kısmı 
direkt olarak sektörde çalışmaya başlamakta, ancak daha büyük 
bir kısmı Dikey Geçiş Sınavına girerek öğrenimlerini 4 yıla tamam-
lamaya çalışmaktadırlar. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ola-
bilmek için 4 yıllık fakülte mezunu olmak ön şartı bulunmaktadır. 
DGS sınavına giren öğrencilerimizin çoğunluğunun Üniversitemiz 
Fakültelerinin benzer alanlarını tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle ders kataloğumuzun bu fakültelerdeki benzer bölümlerin 
kataloglarına uygun hale getirilmesi ve öğrencilerin daha erken 
mezun olabilmelerinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Bu amaçla program kataloğumuzun yenileme çalışmaları yapılmış 
ve tamamlanmıştır. Katalog 2018-2019 akademik yılından itibaren 
uygulamaya konulacaktır. Her zaman olduğu gibi kurum dışından 
gelen öğretim elemanlarının etkin öğretme becerisine sahip ve 
muhasebe alanında yetkin, nitelikli kişiler olmalarına önem veril-
mektedir. Derslerde sektördeki en son gelişmelerin öğrencilere 
aktarılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizde bu yıl zo-
runlu hale gelen ‘Üniversite Hayatına Giriş’ dersi sayesinde yeni 
giren öğrencilerimiz yüksekokulumuz ve üniversitemiz hakkında 
gerekli tüm bilgileri baştan öğrenerek daha kolay uyum sağlamak-
tadırlar. Bahar dönemi içinde mezun adayı öğrencilerin üniversi-
telerdeki fakültelerin benzer bölümlerine geçiş yapabilmelerine 
olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkında bilgilendirme 
yapılmakta, öğrenimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerin 
hangi alanlarda ve statülerle çalışabilecekleri anlatılmaktadır. Bö-
lüm derslerinde kütüphane ve teknoloji kullanımlarını gerektirecek 
tarzda ödev ve projeler verilmesine özen gösterilmekte, öğretim 
elemanlarımız bu konuda bilinçlendirilmektedir. Ayrıca öğrenci-

lerimizin ders dışındaki diğer sosyal aktivitelere katılımları teşvik 
edilmektedir. Yaz stajı programlarına azami önem verilmektedir. 
Staj yerlerinin seçimine özen gösterilmekte, staj sırasında sıkı de-
netim yapılmaktadır. Meslek temsilcileriyle yılda bir kez toplanıla-
rak (MEYOK) ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde 
tartışılmaktadır. Mezun öğrencilerimizle mezuniyetleri sonrasında 
da yakın iletişim sürdürülmektedir. Okulumuzun web sayfasında 
yayınlanan mezun bilgi formu aracılığıyla toplanan bilgiler oluştu-
rulan veri tabanına güncel olarak kaydedilmektedir. Kariyer Yön-
lendirme Merkezinin işbirliğiyle örnek teşkil edebilecek nitelikteki 
mezunlarla söyleşiler tertip edilmekte, böylece mevcut öğrencile-
rimiz bilgilendirilmeye ve teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Engelli 
öğrencilerimiz için gerek derslerde gerekse sınavlarda engellerine 
özel farklı yöntemler uygulanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Üniversitelerin ülkenin gelişmesindeki rolü tartışılmaz bir ger-
çektir. Bu bağlamda hem Üniversitemizin ve hem de yükseko-
kulumuzun ve dolayısıyla programımızın üzerine düşen çeşitli 
sorumluluklar vardır. Ülke sevgisi aşılamak ve vatandaşlık bilinci 
oluşturmak bunların başında gelmektedir. Öğretim elemanla-
rımız da bunun bilincinde olarak derslerinde her fırsatta bu ko-
nuları vurgulamaya çalışmaktadır. Aynı şekilde çeşitli zorunlu ve 
seçimlik derslerle öğrencilere toplumsal yaşamda hukukun önemi 
anlatılmakta, çevre ve doğa sevgisi aşılanmaya çalışılmakta, arke-
olojik sit alanları, şehircilik konularında bilgilendirme yapılmakta, 
tüm bu konularda duyarlı mezunlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 
Ülkemizdeki nitelikli meslek elemanı gereksinimine cevap verebil-
mek amacıyla öğrencilerimizin en üstün mesleki donanıma sahip 
olacak şekilde yetiştirilmeleri birincil önceliğimizdir. Bu bağlamda 
muhasebe ve finans sektörüyle hem yaz stajları süresince, hem 
de Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nce (MEYOK) yıl için-
de düzenlenen olağan toplantıda davet edilen sektör temsilcileri 
ve mezunlar vasıtasıyla yakın ilişki kurulmaktadır. Bu toplantıdan 
çıkan görüşler elverdiği ölçüde ders içeriklerine yansıtılmaktadır. 
Son toplantı sonucunda önerilen ZİRVE Bilgisayar Muhasebe 

Programı derslerimizde öğretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. 
Öğrenci Seçme Sınavı sonrasında medya iletişim araçları vasıta-
sıyla hem öğrenci adayları, hem de velilere Yüksekokulumuz ve 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı tanıtılmakta, meslek 
hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yılın belli dönemlerin-
de bu tanıtım faaliyetleri kapsamında çeşitli liselere gidilmekte, 
buralarda öğrencilerle yüz yüze görüşülmekte, gerek meslek ve 
gerekse Yüksekokulumuz ve programımız hakkında merak edilen 
konularda bilgiler verilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde Eği-
tim ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi (BEDAM) aracılığıyla toplum 
yararına düzenlenen seminerlere programımızla ilgili konularda 
katkı verilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemizdeki Toplam Kalite 
Yönetimi Merkezi’nin tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına 
katılım gösterilmektedir. Kataloğumuzda yer alan çeşitli seçmeli 
derslerde vurgulanan konularla öğrencilerimiz kalite konusunda 
bilinçlendirilmekte, kişiler arası iletişimin önemini kavramış, işbir-
liği ve takım çalışmasını benimsemiş, kaliteli bir toplum için ge-
rekli niteliklere sahip bireyler yetiştirmeye çaba gösterilmektedir. 
Toplum yararına ya da toplumun gereksinimlerine cevap verecek 
faaliyetlerimiz arasında bir önceki konu başlığında da sözü edildiği 
üzere engelli öğrencilere özel farklı yöntemler uygulanmakta, yine 
derslerimize devam eden hükümlü öğrencilerimiz bulunmaktadır. 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TRZM) Programı öğrencilerine, sek-
törün ihtiyaç duyduğu temel turizm bilgisi ile birlikte, otel işlet-
meciliği, ön büro yönetimi, yiyecek içecek yönetimi, turizm pazar-
laması gibi turizmin gereksinim duyduğu önemli konularda bilgi 
ve beceri kazandırılması hedeflenirken, Aşçılık (AŞÇ) Programı 
öğrencilerine çalışma hayatında kullanacakları temel mesleki bil-
gileriyle ilgili olan temel mutfak bilgileri, mutfak hizmetleri yö-
netimi, Türk mutfak kültürü ve uygulamaları, menü yönetimi ve 
planlaması derslerinin yanı sıra, genel işletmecilik bilgileri, insan 
ilişkileri, örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgiler verilmesi hedeflen-
mektedir. Amaç her iki program için de sektörde ihtiyaç duyulan 
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kalifiye personel ihtiyacının en yeterli biçimde karşılanabilmesidir. 
Öğretim elemanlarının akademik yıl kapsamında yayın sayısının 
artırılmasının hedeflenmesi ve bu hedefin sağlanıp sağlanmadığı 
izlenmektedir. Öğretim elemanlarımız tarafından üç uluslararası 
kongrede bildiri sunulmuştur. Aşçılık Programından iki öğrenci ve 
bir öğretim elemanı Bolu, Mengen’de gerçekleştirilen, Aşçılık Oku-
lu Mezunlar Derneği (AŞOMDER) koordinatörlüğünde ve Mengen 
Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi destekleriyle 
düzenlenen, amacı, Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin ‘Aşçılık, 
Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve 
Yönetimi’ programlarında bulunan eğitici ve öğrencileri bir araya 
getirmek; çeşitli etkinlikler ile vizyonlarını genişleterek, mesleki ge-
lişimlerine; dolayısıyla Türk aşçılık eğitimine pozitif katkı sağlamak 
olan IV. Ulusal Aşçılık Kampı’na katılmışlardır. Yüksekokul Aşçılık 
Programından iki öğretim üyesi, Ankara HiltonSA’da Kore Kültür 
Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin düzenlediği Korean 
Cooking Class’a katılmışlardır. Öğretim elemanlarının bilimsel fa-
aliyetleri, kendileri tarafından üniversite bünyesindeki Akademik 
Bilgi Toplama Aracı (ABTA) programına girilmesi sağlanmaktadır. 
Öğretim elemanlarımız ‘Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ata-
ma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’ çerçevesinde yükselmeye 
motive edilmekte, ‘Öğretim Elemanlarının Bilimsel Toplantılara 
Katılım ve Kurum Dışı Eğitim İlkeleri Yönergesi’ kapsamında belli 
kriterler doğrultusunda Üniversitemiz tarafından maddi katkı ile 
desteklenmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yüksekokulumuz bünyesinde ilk açılan programlardan birisi ol-
ması ile beraber sahip olduğu deneyime bağlı olarak TRZM Prog-
ramı ile 2016 yılında açılan AŞÇ Programı sektörün ihtiyaç duydu-
ğu nitelikli meslek elemanlarını yetiştirebilmek amacıyla kuramsal 
eğitimin desteklediği ağırlıklı olarak uygulamalı bir eğitim-öğre-
tim programı sunmaktadır. TRZM programına 2017 yılında yeni 
kayıt olan 17 öğrenciden 4'ü ek kontenjan, 1’i yatay geçiş, 12'si ise 
LYS ile yerleşirken, AŞÇ programına 2017 yılında yeni kayıt olan 

35 öğrencinin tamamı LYS ile yerleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı ve YÖK işbirliği ile 2002 yılında başlatılan bir projeyle meslek 
lisesi mezunu öğrencilerin sınavsız bir şekilde meslek yükseko-
kullarına kabulü başlamış; ancak 2017 yılında sınavsız geçiş im-
kânı kaldırılmıştır. Her akademik yılın başında yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerimiz için yüksekokulumuz ve üniversitemiz hakkında 
çeşitli bilgilerin verildiği bir oryantasyon toplantısı düzenlenmek-
tedir. Program derslerinde kütüphane ve teknoloji kullanımlarını 
gerektirecek tarzda araştırmaya yönelik projeler verilmesine özen 
gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders dışında üniversi-
temiz sosyal aktivitelerine de katılımları da teşvik edilmektedir. 
Tüm öğrenciler, ders kataloglarında ORY100 koduyla geçen bu 
oryantasyon toplantılarına katılmak zorundadır. Mezun öğrenci-
lerimizle mezuniyetleri sonrasında da yakın ilişkiler sürdürülmek-
tedir. Ayrıca mezun adayı öğrencilere, üniversitelerdeki 4 yıllık 
lisans bölümlerine geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan Dikey 
Geçiş Sınavı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. TRZM ve AŞÇ 
programlarının öğrencileri, öğrenimlerinin zorunlu bir parçası ola-
rak, ilk iki yarıyıl sonunda yaz döneminde turizm ile ilgili işletme-
lerde staj yapmak zorundadırlar. Staj, öğrencilerin konaklama ve 
yiyecek içecek endüstrilerinin değişik kesimlerini tanımasına ve 
deneyim kazanmasına olanak sağlarken, bir yandan da sektörün 
öğrencilerimizi ve programı tanımasına olanak sağlamaktadır. 
Genel olarak meslek yüksekokulları, üniversite yönetimleri tara-
fından kampüs alanı dışında tutulmaktadır. Bu durum ise, meslek 
yüksekokullarının üniversitenin bir parçası olarak düşünülmesini, 
öğrencilerinin de kendilerini üniversiteli olarak hissetmelerini en-
gellemektedir. Yüksekokulumuzun Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Yerleşkesi’nde bulunmasının, öğrencilerin eğitimsel durumları-
nı olumlu etkilediği ve öğrenmeyi mükemmelleştirme yönünde 
destek olduğu düşünülmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi ülkemizde de yükseköğ-
retime olan talep her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin genç 
nüfusu ve demografik özelliklerini göz önüne aldığımızda bu 

talebin giderek artacağı öngörülmektedir. Mesleki eğitimin te-
mel amacının belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü ye-
tiştirmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda TRZM ve AŞÇ 
programları, uygulamalı derslerin yoğunluğu ve staj imkânları 
ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılayabilecek, sektörün istihdam eksiğini kapatacak öğrenci-
ler yetiştirmektedir. Ayrıca nitelikli meslek elemanlarının yetiş-
tirilmesinin yanı sıra toplumun gereksinimlerine yanıt verme ve 
sosyal sorumluluk bilincinin yaratılması açısından üniversitemi-
zin, yüksekokulumuzun ve dolayısıyla programımızın üzerine 
düşen çeşitli sorumluluklar vardır. Aynı zamanda çeşitli zorunlu 
ve seçimlik dersler kapsamında öğrencilere toplumsal yaşamda 
hukukun önemi anlatılmakta, çevre ve doğa sevgisi aşılanmaya 
çalışılmakta, güzel sanat dersleri ile de toplumsal sorunlara du-
yarlı mezunlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Meslek yüksekokul-
larında uygulanan eğitim programları yerel, ulusal ve evrensel 
bilgi ve becerileri harmanlayarak öğrencilere aktaracak, onları 
çağın ve ilgili sektörlerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikte geliştirecek şekilde periyodik olarak programlar gün-
cellenmekte ve iyileştirilmektedir. Ülkemizdeki nitelikli meslek 
elemanı gereksinimine cevap verebilmek amacıyla öğrencileri-
mizin en üstün mesleki donanıma sahip olacak şekilde yetişti-
rilmeleri birincil önceliğimizdir. Bu bağlamda turizm sektörüyle 
hem yaz stajları süresince hem de dönem içerisinde Meslek Yük-
sekokulları Koordinatörlüğü’nce sektörel kuruluşlarla, ilişkilerin 
geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmekte, deneyimleri 
ile öğrencilere örnek olacak sektör temsilcileri konuşmacı olarak 
davet edilmektedir. Bu bağlamda ilgili sektörlerin mezunlarımız-
dan beklentilerini ve memnuniyetlerini ölçen araştırmaların ya-
pılmasına çalışılmaktadır. Bu sayede hem sektörün mezunlardan 
beklentileri hem de gerek duyulan bilgi ve teknolojinin aktarımı 
konusunda karşılıklı bilgilenilmekte, sorunlara çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılmakta, yapılması gerekli iyileştirmeler hakkın-
da görüşülmekte, bu toplantıdan çıkan görüşler elverdiği ölçüde 
ders içeriklerine yansıtılmaktadır ve Program olarak toplumun 
gereksinimlerine cevap vermeye çalışılmaktadır. 
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gösterge Sosyal 
Bilimler
Meslek 

Yüksekokulu

Büro 
Hizmetleri 

ve Sekreterlik 
Bölümü

Görsel, İşitsel 
Teknikler ve  

Medya 
Yapımcılığı 

Bölümü

Hukuk
Bölümü

Muhasebe ve  
Vergi 

Bölümü

Otel, 
Lokanta ve

 İkram 
Hizmetleri

Bölümü

Seyahat, 
Turizm ve 
Eğlence 

Hizmetleri
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 
1.75

0 0 0 0 3.5 0

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 
2

0 0 0 0 4 0

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   
290.49

285.77 298.68 307.12 283.9 294.55 272.94

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı
129

0 114 0 0 56.5 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı
96.75

0 57 0 0 56.5 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı
0.05

0.05 0.05 0.09 0.02 0.06 0.02

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 
42.24

68.18 41.82 0 52.94 24.44 45.45

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 
29.97

45.95 41.23 0 33.33 20.35 25

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 
2.13

2.4 2.7 0 2.61 2.6 2.47

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 
55.29

37 114 23 48 113 52

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı
43.06

37.21 44.87 34.78 51.61 44.78 41.03

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı
28.62

27.78 27.78 30.56 29.41 29.03 27.78

Önlisans programlarında yeni açılan ders oranı 
14.44

0 1.28 156.52 0 1.82 2.56

Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayaroranı 
0.27

0.35 0.23 0.57 0.27 0.23 0.25

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

0 2 0 0 0 0
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Başkent Üniversitesi öğretim elemanları, akademik nitelikleri-
ni ve faaliyetlerini artırmak amacıyla bilimsel nitelikli seminer, 
konferans ve kongrelere katılmaları, kitap, makale, tebliğ, sunu 
gibi nitelikli yayın yapmaları konusunda teşvik edilmektedir. 
Bu ilkeyi benimseyen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da 
akademik verimliliği ve üretkenliği hedeflerinden biri saymış 
ve öğretim elemanı başına düşen yıllık akademik yayın sayısını 
ölçüt olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda 2017-2018 akade-
mik faaliyet yılı içerisinde öğretim elemanlarımız akademik 
yayın çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde 6 öğretim 

elemanımızın akademik yayın çalışmaları hakemli uluslararası 
dergi makalesi, uluslararası konferans bildirisi ve ulusal kon-
ferans bildirisi olarak 6 başlık altında olmuştur. 2 adet SCI in-
deksli uluslararası dergi makalesi, 2 adet SCI indeksi dışındaki 
hakemli uluslararası dergi makalesi, 1 adet hakemli ulusal dergi 
makalesi, 6 adet uluslararası konferans bildirisi, 2 adet ulusal 
konferans bildirisi ve 1 adet ulusal bilimsel toplantıda poster 
bildirisi olmak üzere, toplam 14 akademik yayın çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu yıl bilimsel üretkenlikte çıtayı daha da 
yükseltmek adına öğretim elemanı başına akademik yayın sa-
yısının kademeli olarak daha da artırılması ve öğretim eleman-

larının yeni projelerde yer alması hedeflenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda Tedavi Cihazları, 
Tıbbi Görüntüleme Cihazları ve Yaşam Destek Cihazları dersleri 
kapsamında öğrencilere mesleki deneyim, uygulama, çalışma 
prensibi ve hastane içinde konumlandırma, hastane akışı ve il-
gili cihazların hastane akışındaki yerleri ile ilgili bilgi aktarımın-
da bulunmak amacıyla Başkent Üniversitesi Hastanesi Teknik 
Servisi’ne ve Başkent Üniversitesi Ümitköy Diyaliz Merkezi’ne 
teknik geziler düzenlenmiştir. Bu ziyaretler sürecince öğrenciler 
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ilgili hastane çalışanlarından cihaz kullanımı ve cihazların teknik 
donanımları ve yazılımları hakkında bilgi almışlardır. Dikey Ge-
çiş Sınavı ile ilgili bir eğitim kurumu tarafından ve Kalibrasyon 
konusunda eski mezunumuz tarafından seminerler verilmiştir. 
2015-2016 akademik yılından itibaren Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda yeni programlar açılmasına yönelik çalışmalar 
artırılmıştır. 2016-2017 akademik yılında öğrenci kabulüne baş-
layan Bilgisayar Programcılığı Programı ve 2016-2017 yılında 
öğrenci kabulüne başlayan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 
Programından sonra bu amaca yönelik çalışmalar devam etti-
rilmiştir. Bu kapsamda, gelişen teknolojideki eğilimler, iş gücü 

ve istihdam analizi raporları doğrultusunda yapılan inceleme 
ve değerlendirmeler sonucunda TBMYO bünyesinde Bilgisayar 
Programcılığı İkinci Öğretim Programının açılması kararlaştırıl-
mıştır. Program açma çalışmaları tamamlanmış ve 2018-2019 
akademik yılından itibaren öğrenci alımı başlamıştır. Öğrenci-
lerin mesleki çalışma ortamlarını görmeleri ve bu alanda hizmet 
alan kuruluşları tanımaları ve bu sayede motivasyonlarının artı-
rılması ve okul-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlanması 
amacıyla, işveren kurumlara/kuruluşlara çalışma alanlarının ta-
nıtılacağı geziler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
Elkatek Mühendislik A.Ş.’ye ve EXPOMED Eurasia 2018 Fuarı’na 

(Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Re-
habilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Dona-
nım ve Hastaneler Fuarı) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi öğren-
cilerinin katılımıyla iki teknik gezi düzenlenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
TBMYO öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ankış-
han tarafından T.C. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Tek-
nogirişim Sermayesi Destek Programı aracılığı ile alınan Horla-
ma Teşhis Cihazı Projesi yürütülmüştür. Horlama, uyku sırasında 
ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Amaçlanan cihazla hastaların 
ne tür bir probleme sahip olduklarının teşhisleri yapılabilecektir. 
Horlamanın olup olmadığının yanında, şiddetinin de ölçülmesi 
mümkün olacaktır. Cihaz iki ana bölümden oluşmaktadır; ilk bö-
lüm donanımsal kısım, ikinci bölüm ise bilgisayar ara yüzüdür. 
Cihaz, hastanın horlama sesini bir mikrofon aracılığı ile diğer fiz-
yolojik sinyallerle (nabız, vücut sıcaklığı vb.) birlikte eş zamanlı 
kaydetmekte, kayıtlı verileri bilgisayar ara yüzünde analiz ede-
bilmektedir. Bilgisayar arayüzünde bütün sinyaller sınıflandırma 
algoritmaları yardımıyla analiz edilerek hastaların teşhisi için ih-
tiyaç duyulan sonuçları hesaplanabilmektedir. Uyku problemine 
sahip hastalar herhangi bir uygun ortamda ön tarama amaçlı 
olarak kullanabileceklerdir. Hastalar polysomnografi cihazlarına 
ihtiyaç duyulmadan ön tarama için, hastanelerde, polikliniklerde 
gerekse evlerde cihazı kullanabileceklerdir. Cihaz kullanım ko-
laylığı açısından portatif bir yapıya sahiptir. Fiyat olarak ise bir 
polysomnografi cihazıyla kıyaslanamayacak kadar ucuzdur. Ya-
şamsal parametrelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla, yoğun 
bakım üniteleri ve ambulanslar için hasta takip sistemi gelişti-
rilmesi Başlıklı TÜBİTAK 1511 kodlu sanayi desteği kapsamında 
geliştirilen sistemin hastanelerin yoğun bakım üniteleri ve am-
bulanslar için hasta koluna takılabilen bir monitorizasyon siste-
mi de yine Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ankışhan'ın TÜBİTAK destekli 
diğer bir projesidir. Halen devam eden projenin çıktısı medikal 
bir cihaz olup, evde hasta takibi amacıyla da kullanılabilecektir. 
Günümüzde teletıp başlığı üzerinden hastaların uzaktan takip 
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edilmesi veya yakın mesafe takibini kolaylaştırma amacıyla ger-
çekleşen gelişmeler dahilinde böyle sistemlerin her geçen gün 
popülaritesinin arttığı görülmektedir. Bu bağlamda proje çıktısı 
olarak ortaya konulacak sistem insan sağlığı ve uzun dönem ta-
kibi açısından kritik önem arz etmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi öğretim elemanları, akademik niteliklerini 
ve faaliyetlerini artırmak amacıyla bilimsel nitelikli seminer, kon-
ferans ve kongrelere katılmaları, kitap, makale, tebliğ, sunu gibi 
nitelikli yayın yapmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bu ilke-
yi benimseyen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da akademik 
verimliliği ve üretkenliği hedeflerinden biri saymış ve öğretim 
elemanı başına düşen yıllık akademik yayın sayısını ölçüt olarak 
kabul etmiştir. Bu doğrultuda 2017-2018 akademik faaliyet yılı 
içerisinde öğretim elemanlarımız akademik yayın çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Bu dönemde 6 öğretim elemanımızın akade-
mik yayın çalışmaları hakemli uluslararası dergi makalesi, ulus-
lararası konferans bildirisi ve ulusal konferans bildirisi olarak 6 
başlık altında olmuştur. 2 adet SCI indeksli uluslararası dergi 
makalesi, 2 adet SCI indeksi dışındaki hakemli uluslararası dergi 
makalesi, 1 adet hakemli ulusal dergi makalesi, 6 adet uluslara-
rası konferans bildirisi, 2 adet ulusal konferans bildirisi ve 1 adet 
ulusal bilimsel toplantıda poster bildirisi olmak üzere, toplam 
14 akademik yayın çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu yıl bilimsel 
üretkenlikte çıtayı daha da yükseltmek adına öğretim elemanı 
başına akademik yayın sayısının kademeli olarak daha da ar-
tırılması ve öğretim elemanlarının yeni projelerde yer alması 
hedeflenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2015-2016 akademik yılından itibaren Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu'nda yeni programlar açılmasına yönelik çalışma-
lar artırılmıştır. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü altında 2016-2017 
akademik yılında öğrenci kabulüne başlayan Bilgisayar Prog-
ramcılığı Programı ve 2016-2017 yılında öğrenci kabulüne baş-
layan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programından sonra bu 
amaca yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu kapsamda, ge-
lişen teknolojideki eğilimler, iş gücü ve istihdam analizi raporları 
doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucun-
da TBMYO bünyesinde Bilgisayar Programcılığı İkinci Öğretim 
Programının açılması kararlaştırılmıştır. Bilgisayar Programcılığı 
İkinci Öğretimi Ankara’da bu alandaki tek ikinci öğretim progra-
mı özelliği taşımaktadır. Bu program ile birlikte Bologna Yaşam 
Boyu Öğrenme Süreci hedeflerine uygun olarak, bilgisayar tek-
nolojisi alanı ile ilgilenen ve kendini bu alanda geliştirmek iste-
yen çalışanlara akşam saatleri eğitime katılma imkânı sunulmak-
tadır. 2017-2018 akademik yılında Bilgisayar Programcılığı İkinci 
Öğretimi program açma ve öğrenci kabul dosyalarını hazırlama 
çalışmaları tamamlanmış, Rektörlük Makamı tarafından uygun 
görülerek YÖK’e başvuru yapılmıştır. Programın açılması ve öğ-
renci alınmasının YÖK tarafından kabul edilmesi üzerine 2018-
2019 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi öğretim elemanları, akademik niteliklerini 
ve faaliyetlerini artırmak amacıyla bilimsel nitelikli seminer, kon-
ferans ve kongrelere katılmaları, kitap, makale, tebliğ, sunu gibi 
nitelikli yayın yapmaları konusunda teşvik edilmektedir. Bu ilke-
yi benimseyen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu da akademik 
verimliliği ve üretkenliği hedeflerinden biri saymış ve öğretim 
elemanı başına düşen yıllık akademik yayın sayısını ölçüt olarak 
kabul etmiştir. Bu doğrultuda 2017-2018 akademik faaliyet yılı 
içerisinde öğretim elemanlarımız akademik yayın çalışmalarını 

sürdürmüşlerdir. Bu dönemde 6 öğretim elemanımızın akade-
mik yayın çalışmaları hakemli uluslararası dergi makalesi, ulus-
lararası konferans bildirisi ve ulusal konferans bildirisi olarak 6 
başlık altında olmuştur. 2 adet SCI indeksli uluslararası dergi 
makalesi, 2 adet SCI indeksi dışındaki hakemli uluslararası dergi 
makalesi, 1 adet hakemli ulusal dergi makalesi, 6 adet uluslara-
rası konferans bildirisi, 2 adet ulusal konferans bildirisi ve 1 adet 
ulusal bilimsel toplantıda poster bildirisi olmak üzere, toplam 
14 akademik yayın çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu yıl bilimsel 
üretkenlikte çıtayı daha da yükseltmek adına öğretim elemanı 
başına akademik yayın sayısının kademeli olarak daha da ar-
tırılması ve öğretim elemanlarının yeni projelerde yer alması 
hedeflenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında Tedavi Cihazları, 
Tıbbi Görüntüleme Cihazları ve Yaşam Destek Cihazları dersleri 
kapsamında öğrencilere mesleki deneyim, uygulama, çalışma 
prensibi ve hastane içinde konumlandırma, hastane akışı ve il-
gili cihazların hastane akışındaki yerleri ile ilgili bilgi aktarımın-
da bulunmak amacıyla Başkent Üniversitesi Hastanesi Teknik 
Servisi’ne ve Başkent Üniversitesi Ümitköy Diyaliz Merkezi’ne 
teknik geziler düzenlenmiştir. Bu ziyaretler sürecince öğrenciler 
ilgili hastane çalışanlarından cihaz kullanımı ve cihazların teknik 
donanımları ve yazılımları hakkında bilgi almışlardır. Dikey Ge-
çiş Sınavı ile ilgili bir eğitim kurumu tarafından ve Kalibrasyon 
konusunda eski mezunumuz tarafından seminerler verilmiştir. 
Öğrencilerin mesleki çalışma ortamlarını görmeleri ve bu alanda 
hizmet alan kuruluşları tanımaları ve bu sayede motivasyon-
larının artırılması ve okul-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı 
sağlanması amacıyla, işveren kurumlara/kuruluşlara çalışma 
alanlarının tanıtılacağı geziler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda Elkatek Mühendislik A.Ş.’ye ve EXPOMED Eurasia 

2018 Fuarı’na (Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, 
Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Tek-
noloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı ), Biyomedikal Cihaz Tek-
nolojisi öğrencilerinin katılımıyla iki teknik gezi düzenlenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
TBMYO öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ankış-
han tarafından T.C. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Tek-
nogirişim Sermayesi Destek Programı aracılığı ile alınan Horla-
ma Teşhis Cihazı Projesi yürütülmüştür. Horlama, uyku sırasında 
ortaya çıkan yaygın bir sorundur. Amaçlanan cihazla hastaların 
ne tür bir probleme sahip olduklarının teşhisleri yapılabilecektir. 
Horlamanın olup olmadığının yanında, şiddetinin de ölçülmesi 
mümkün olacaktır. Cihaz iki ana bölümden oluşmaktadır; ilk bö-

lüm donanımsal kısım, ikinci bölüm ise bilgisayar arayüzüdür. 
Cihaz, hastanın horlama sesini bir mikrofon aracılığı ile diğer fiz-
yolojik sinyallerle (nabız, vücut sıcaklığı vb.) birlikte eş zamanlı 
kaydetmekte, kayıtlı verileri bilgisayar ara yüzünde analiz ede-
bilmektedir. Bilgisayar arayüzünde bütün sinyaller sınıflandırma 
algoritmaları yardımıyla analiz edilerek hastaların teşhisi için ih-
tiyaç duyulan sonuçları hesaplanabilmektedir. Uyku problemine 
sahip hastalar herhangi bir uygun ortamda ön tarama amaçlı 
olarak kullanabileceklerdir. Hastalar polysomnografi cihazlarına 
ihtiyaç duyulmadan ön tarama için, hastanelerde, polikliniklerde 
gerekse evlerde cihazı kullanabileceklerdir. Cihaz kullanım ko-
laylığı açısından portatif bir yapıya sahiptir. Fiyat olarak ise bir 
polysomnografi cihazıyla kıyaslanamayacak kadar ucuzdur. Ya-
şamsal parametrelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla, yoğun 

bakım üniteleri ve ambulanslar için hasta takip sistemi gelişti-
rilmesi Başlıklı TÜBİTAK 1511 kodlu sanayi desteği kapsamında 
geliştirilen sistemin hastanelerin yoğun bakım üniteleri ve am-
bulanslar için hasta koluna takılabilen bir monitorizasyon siste-
mi de yine Dr. Öğr. Üyesi Haydar Ankışhan'ın TÜBİTAK destekli 
diğer bir projesidir. Halen devam eden projenin çıktısı medikal 
bir cihaz olup, evde hasta takibi amacıyla da kullanılabilecektir. 
Günümüzde teletıp başlığı üzerinden hastaların uzaktan takip 
edilmesi veya yakın mesafe takibini kolaylaştırma amacıyla ger-
çekleşen gelişmeler dahilinde böyle sistemlerin her geçen gün 
popülaritesinin arttığı görülmektedir. Bu bağlamda proje çıktısı 
olarak ortaya konulacak sistem insan sağlığı ve uzun dönem ta-
kibi açısından kritik önem arz etmektedir. 
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gösterge Teknik 
Bilimler Meslek 

Yüksekokulu

Bilgisayar 
Teknolojisi

Bölümü

Elektronik ve
 Otomasyon 

Bölümü

Teknik 
Programlar 

Bölümü

Programa kabul edilenler için  YGS / MSG puanları   296.29 309.32 283.27 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 0.02 0.03 0.01 0

Normal süre içinde mezun olan önlisans öğrenci oranı 32.56 25 35.48 0

Mezun olan önlisans öğrencilerin oranı 34.21 20.59 40 0

Önlisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması 2.46 2.64 2.28 0

Önlisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 1.73 1.26 2.05 0

Önlisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 34.62 33.33 36 0

Önlisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli oranı 26.87 27.27 26.47 0

Önlisans programlarında yeni açılan ders oranı 5.88 11.11 0 0

Önlisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayaroranı 0.01 0.03 0 0
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Yabacı Diller Yüksekokulu

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
2017-2018 akademik yılında Yabancı Diller Yüksekokulu 9’u 
yarı zamanlı, 3’ü yabancı uyruklu, 4’ü öğretim üyesi olmak üze-
re toplam 147 öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim faaliyetini 
sürdürmüştür. Yüksekokulumuzun Sınav Hizmetleri, Mesleki Ge-
lişim ve Eğitim, Müfredat Geliştirme Koordinatörlükleri, dil eğitim 
programlarının yürütülmesinde İngilizce Hazırlık, Modern Diller 
ve Akademik İngilizce birimleriyle eşgüdüm içerisinde faaliyet-
lerini sürdürmüştür. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 
16 öğretim elemanımız görev almış, kurum içi gerçekleştirilmiş 
olan hizmet içi eğitimlerinde de 14 adet sunu ile de kendi kişisel, 
sosyal ve profesyonel donanımlarını pekiştirmişlerdir. Bunun yanı 

sıra, toplam 16 öğretim görevlimiz bir yüksek lisans programın-
da eğitimine devam etmiştir. 15 öğretim elemanımız bir doktora 
programına kayıtlıdır ve 4 öğretim elemanımız da bir doktora 
programını tamamlamış bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuz 
Mesleki Gelişim ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından güz ve ba-
har döneminde olmak üzere hem hizmet öncesi hem de hizmet 
içi eğitim programları yoğun bir şekilde yürütülmüştür. Yine bu 
birim tarafından okutmanlarımızın sınıf içi performansları göz-
lemlenmiş, toplam sınıf içi gözlem sayısı 53’ü bulmuştur. Sınıf içi 
gözlemler sonrası okutmanlara gelişim amaçlı geri dönütler su-
nulmuştur. TOBB-ETU, THK ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle 
düzenlenen ‘17. Çalıştay Festivali’ festivalinde öğretim görevlile-

rimiz tarafından 28 adet bilimsel çalışma sunulmuştur. Öğretim 
elemanları meslektaş gözlemi programına katılmış ve bu çerçe-
vede toplamda 254 adet meslektaş gözlemi gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Başkent Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dilde konuşma bece-
rilerinin daha da üst düzeye çıkarılması amacıyla Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından haftada iki gün iki saat olmak üzere ko-
nuşma kulübü faaliyetine devam edilmiştir. 20 Öğrenci ve Üniver-
sitemizin akademik personelinin gönüllü olarak katılım sağladığı 
ve İngilizce konuşma pratiğinin önem kazandığı bu etkinlikte ana 
dili İngilizce olan bir öğretim elemanı görev almıştır. Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu Modern Diller Birimi tarafından verilen yabancı 
dil derslerine Arapça ve Fransızca dersleri de eklenmiştir. Eğitim 
müfredatı yenilenerek birbirini izleyen derslere ön koşul şartı ge-
tirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizden aldığımız geribildirim sonucu 
8 ayrı yabancı dil dersi için 2. kur kredisiz dersler tasarlanmıştır. 
Diğer taraftan Akademik İngilizce ve Hazırlık birimi müfredatı öğ-
rencilerden ve öğretim görevlilerinden alınan geribildirimler so-
nucu yeniden yapılandırılmış ve gerekli iyileştirmeler sağlanmış-
tır. İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 
değiştirilmiştir. Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik yapılan 
bir diğer faaliyet ise uluslararası bir akreditasyon kurumunun dış 
denetiminden geçmek için hazırlıklar yapılmıştır. Bu kapsamda 

kalite komisyonu kurulmuştur. Daha sonra iç değerlendirme ve 
faaliyet raporu hazırlanmış, misyon, vizyon, değerler, iş tanımla-
rı, organizasyon şeması güncellenmiş, kalite politika ve hedefleri 
tanımlanmış, kalite geliştirme anketi tasarlanıp uygulanmıştır. Ka-
lite, personel ve öğrenci kitapçıklarının hazırlıklarına başlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
Yabancı Diller Yüksekokulu toplumun gereksinimlerine yanıt ver-
me amacıyla dış paydaşlarıyla hizmet verme ve işbirliği fırsatları 
yaratma faaliyetlerine yönelmiştir. Bu amaçla yeni kayıt yaptı-
ran öğrencilere yaz döneminde hızlandırılmış İngilizce Yeterlilik 
Kursu, dönem içinde de yüksek lisans programlarına başvuracak 
öğrenciler için İngilizce Yeterlilik Kursu düzenlenmiştir. Bunun 
yanı sıra Başkent Üniversitesi’nin idari personelinin yabancı dil ih-
tiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için Genel İngilizce 
Dil Kursları yürütülmüştür. Güz ve bahar dönemi olmak üzere bu 

kurslara Başkent Üniversitesi Hastanesinde ve Bağlıca kampü-
sünde görev yapan toplam 70 idari personel katılmıştır. Yükse-
kokulumuz ve BEDAM işbirliğiyle öğlen ve akşam grupları olmak 
üzere YÖKDİL-YDS kursları düzenlenmiştir. Yine aynı işbirliği 
kapsamında Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakül-
tesi öğretim üyelerine Konuşma Dersi ve YÖKDİL hazırlık kursu 
verilmiştir. Yüksekokulumuz üst yönetimi dış paydaşlarla işbirliği 
olanaklarını görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, 
Oxford Universtiy Press ve Pearson Ltd. gibi çözüm ortaklıkları 
geliştirmiştir. Ayrıca üst yönetim temsilcileri, Siirt Üniversitesi’nin 
organize ettiği ‘12. Yabancı Diller  Yüksekokulu Yöneticileri Top-
lantısı’, Bandırma Üniversitesi’nin organize ettiği ‘International 
Conference on Quality Assurance&Accreditation in Foreign Lan-
guage Education’ etkinliğine katılarak dış paydaş ilişkilerini ge-
liştirmiştir. 
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Gösterge Sayı / Oran

Hazırlık okulu öğrenci sayısı 1643

Hazırlık okulu sınıflarının (şubelerinin) sayısı 69

Hazırlık okulunda başarılı olan öğrencilerin sayısı 540

Hazırlık okulundan muaf öğrenci sayısı 43

Doçent sayısı 1

Öğretim görevlisi sayısı 138

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi 
Sayısı

Öğretim Üyesi 
Başına Düşen 
Öğrenci Sayısı

Öğretim Elemanı 
Sayısı (Öğretim 
Görevlisi ve Araştırma 
Görevlisi Dahil)

Öğretim Elemanı
Başına Düşen 
Öğrenci Sayısı

İngilizce Hazırlık Birimi 997 - - 49 20-21

Akademik İngilizce Birimi 5321 1 68 77 68

Modern Diller Birimi 317 1 53 8 33



II. AKADEMİK FAALİYETLER / ENSTİTÜLER182 183

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde lisan-
süstü programları ile öğretim üyesi ve akademik araştırma 
alanları bakımından tek bir anabilim dalı, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, bulunmaktadır. Enstitü-
müz, akademik personelinin araştırmalarının niteliğini yük-
sek tutmayı, disiplinlerarası çalışmalarını yaygınlaştırmayı, 
çalışmalarında yaratıcılığı ve yenilikçi yaklaşımları destekle-
yecek altyapıyı sağlamlaştırmayı temel hedeflerinden birisi 
olarak belirlemiştir. Böylece, akademik kadrolarının nitelikli 
ve etkili yayın yapma kapasitesine katkıda bulunmayı plan-

lamıştır. Bu doğrultuda, 2017-2018 akademik yılı içinde tez 
yazan öğrencilerimize, araştırmalarının aynı zamanda bilim-
sel bir makale potansiyeli taşıdığı perspektifi danışmanları 
ve Enstitü yönetimi tarafından kazandırılmaya çalışılmıştır. 
Nitelikli ve gelecek vadeden yeni öğretim elemanlarımızın 
katılımıyla, bilimsel eser üretme kapasitemiz iyileştirilmiştir. 
Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri geçtiğimiz dö-
nemde de SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 
İngilizce makale, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bi-
limsel makale, ulusal ve uluslararası bilimsel kitap ve kitap-
larda bölüm bakımından bilimsel üretimimizi iyileştirmeye 

katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, aynı öğretim üyeleri çeşitli 
ulusal ve uluslararası saygın bilimsel platformlarda gün-
demlerindeki araştırmalarını sunarak, akademik tartışmaya 
açmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, öğrenmeyi 
mükemmelleştirebilmek için öğrenciyi merkeze alır. Öğren-
ciyi merkeze almak, öğrenim sürecinin konforundan ziyade 
öğrenciye yönelik tavırla ilişkilidir. Enstitü öğrencileri edilgen 
bir nesne olarak değerlendirmez, öğrencilerin her birini ayrı 

birer karakter olarak değerlendirir ve her birinin etkin bir şe-
kilde öğrenim sürecine katılımını teşvik eder. Bu doğrultuda 
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yüksek lisans 
programlarında ders veren tüm öğretim üyeleri öğrencilerini 
derslere aktif olarak katılmaya teşvik eder. Amaç, öğrencile-
rimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme yeteneklerini ve ka-
pasitelerini geliştirmektir. Sınıf mevcutlarının ‘kalabalık’ ol-
maması ve derslerin tercihen toplantı salonlarında yapılması 
bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli avantajlardan 
birisidir. Buna ek olarak lisansüstü programına kabul edile-
cek öğrenciler de bu hedeflerin önemini kavramaya istekli 
ve bu açılardan yetenekli kişiler arasından seçilebilmek için 
gayret edilmektedir. Bu doğrultuda anabilim dalından me-
zun olan öğrencilerin başvuru sayısı artırılmaya çalışılmıştır. 
Buna ek olarak, Enstitü programlarında ders veren öğretim 
üyelerinin verdikleri derslerin içeriklerini güncel gelişmeleri 
ve akademik çalışmaları kapsayacak şekilde güncellemeleri 
teşvik edilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Türkiye’nin 
de halen üyelik müzakereleri yürüttüğü Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası ilişkiler alanları, kurumları ve gelişmele-
rinde toplumdaki ilgili kişilerin bilgilenme ve akademik for-
masyon kazanma talebini karşılamak için ve bu doğrultuda 
mümkün olduğunca geniş bir toplumsal kesime imkan ya-
ratmak için derslerini mesai saati bitiminden sonra başlat-
maktadır. Ayrıca, Enstitümüzde öğrenim gören öğrencilerin 
görev yaptıkları bu kurumlarda Enstitüde edindikleri bilgi 
ve yetenekleri kullanacağı düşünüldüğünde enstitünün top-
lumun gereksinimlerine yönelik etki alanı genişlemektedir. 
Enstitümüz, Başkent Üniversitesi’nin genel stratejileriyle 
de uyumlu bir şekilde, ülkemize ve içinde bulunduğu kente 
karşı temel sorumlulukları doğrultusunda, ülkemizin ve An-
kara’nın insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmaktadır. 
Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ensti-

tüsü öğretim üyeleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası iliş-
kiler konularıyla ilgili güncel gelişmeler hakkında toplumun 
bilgilenmesine ve gelişmelerle ilgili belirli bir kavrayış ge-
liştirmesine hizmet edecek biçimde bilimsel birikimlerinden 
süzülen değerlendirmelerini çeşitli yazılı ve görsel medya 
organlarında ve toplantılarda ifade etmektedir. Bu çerçe-
vede öğretim üyelerimiz Kanal B ve TRT yayın grubu başta 
olmak üzere çeşitli medya mecralarında güncel gelişmeleri 
analiz etmek üzere bilimsel bilgilerini kamuoyuyla paylaş-
mışlardır.

Avrupa Birliği Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde lisan-
süstü programları ile öğretim üyesi ve akademik araştırma 
alanları bakımından tek bir anabilim dalı, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, bulunmaktadır. Enstitü-
müz, akademik personelinin araştırmalarının niteliğini yük-
sek tutmayı, disiplinlerarası çalışmalarını yaygınlaştırmayı, 
çalışmalarında yaratıcılığı ve yenilikçi yaklaşımları destekle-
yecek altyapıyı sağlamlaştırmayı temel hedeflerinden birisi 
olarak belirlemiştir. Böylece, akademik kadrolarının nitelikli 
ve etkili yayın yapma kapasitesine katkıda bulunmayı plan-
lamıştır. Bu doğrultuda, 2017-2018 akademik yılı içinde tez 
yazan öğrencilerimize, araştırmalarının aynı zamanda bilim-
sel bir makale potansiyeli taşıdığı perspektifi danışmanları 
ve Enstitü yönetimi tarafından kazandırılmaya çalışılmıştır. 
Nitelikli ve gelecek vadeden yeni öğretim elemanlarımızın 
katılımıyla, bilimsel eser üretme kapasitemiz iyileştirilmiştir. 
Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri geçtiğimiz dö-
nemde de SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 
İngilizce makale, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bi-
limsel makale, ulusal ve uluslararası bilimsel kitap ve kitap-
larda bölüm bakımından bilimsel üretimimizi iyileştirmeye 
katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, aynı öğretim üyeleri çeşitli 
ulusal ve uluslararası saygın bilimsel platformlarda gün-

demlerindeki araştırmalarını sunarak, akademik tartışmaya 
açmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, öğrenmeyi 
mükemmelleştirebilmek için öğrenciyi merkeze alır. Öğren-
ciyi merkeze almak, öğrenim sürecinin konforundan ziyade 
öğrenciye yönelik tavırla ilişkilidir. Enstitü öğrencileri edilgen 
bir nesne olarak değerlendirmez, öğrencilerin her birini ayrı 
birer karakter olarak değerlendirir ve her birinin etkin bir şe-
kilde öğrenim sürecine katılımını teşvik eder. Bu doğrultuda 
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yüksek lisans 
programlarında ders veren tüm öğretim üyeleri öğrencileri-
ni derslere aktif olarak katılmaya teşvik eder. Amaç, öğren-
cilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenme yeteneklerini ve 
kapasitelerini geliştirmektir. Sınıf mevcutlarının ‘kalabalık’ ol-
maması ve derslerin tercihen toplantı salonlarında yapılması 
bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli avantajlardan 
birisidir. Buna ek olarak lisansüstü programına kabul edilecek 
öğrenciler de bu hedeflerin önemini kavramaya istekli ve bu 
açılardan yetenekli kişiler arasından seçilebilmek için gayret 
edilmektedir. Bu doğrultuda anabilim dalından mezun olan 
öğrencilerin başvuru sayısı artırılmaya çalışılmıştır. Buna ek 
olarak, Enstitü programlarında ders veren öğretim üyeleri-
nin verdikleri derslerin içeriklerini güncel gelişmeleri ve aka-
demik çalışmaları kapsayacak şekilde güncellemeleri teşvik 
edilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Türkiye’nin 
de halen üyelik müzakereleri yürüttüğü Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası ilişkiler alanları, kurumları ve gelişme-
lerinde toplumdaki ilgili kişilerin bilgilenme ve akademik 
formasyon kazanma talebini karşılamak için ve bu doğrul-
tuda mümkün olduğunca geniş bir toplumsal kesime im-
kan yaratmak için derslerini mesai saati bitiminden sonra 
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başlatmaktadır. Ayrıca, Enstitümüzde öğrenim gören öğ-
rencilerin görev yaptıkları bu kurumlarda Enstitüde edin-
dikleri bilgi ve yetenekleri kullanacağı düşünüldüğünde 
enstitünün toplumun gereksinimlerine yönelik etki alanı 
genişlemektedir. Enstitümüz, Başkent Üniversitesi’nin ge-
nel stratejileriyle de uyumlu bir şekilde, ülkemize ve içinde 
bulunduğu kente karşı temel sorumlulukları doğrultusun-
da, ülkemizin ve Ankara’nın insan gücünün yetiştirilmesine 
katkı yapmaktadır. Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve Ulus-
lararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri, Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası ilişkiler konularıyla ilgili güncel gelişme-
ler hakkında toplumun bilgilenmesine ve gelişmelerle ilgili 
belirli bir kavrayış geliştirmesine hizmet edecek biçimde 
bilimsel birikimlerinden süzülen değerlendirmelerini çeşitli 
yazılı ve görsel medya organlarında ve toplantılarda ifade 
etmektedir. Bu çerçevede öğretim üyelerimiz Kanal B ve 
TRT yayın grubu başta olmak üzere çeşitli medya mecrala-
rında güncel gelişmeleri analiz etmek üzere bilimsel bilgi-
lerini kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde lisan-
süstü programları ile öğretim üyesi ve akademik araştırma 
alanları bakımından tek bir anabilim dalı, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, bulunmaktadır. Enstitü-
müz, akademik personelinin araştırmalarının niteliğini yük-
sek tutmayı, disiplinlerarası çalışmalarını yaygınlaştırmayı, 
çalışmalarında yaratıcılığı ve yenilikçi yaklaşımları destekle-
yecek altyapıyı sağlamlaştırmayı temel hedeflerinden birisi 
olarak belirlemiştir. Böylece, akademik kadrolarının nitelikli 
ve etkili yayın yapma kapasitesine katkıda bulunmayı plan-
lamıştır. Bu doğrultuda, 2017-2018 akademik yılı içinde tez 
yazan öğrencilerimize, araştırmalarının aynı zamanda bilim-
sel bir makale potansiyeli taşıdığı perspektifi danışmanları 
ve Enstitü yönetimi tarafından kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Nitelikli ve gelecek vadeden yeni öğretim elemanlarımızın 
katılımıyla, bilimsel eser üretme kapasitemiz iyileştirilmiştir. 
Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri geçtiğimiz dö-
nemde de SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 
İngilizce makale, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bi-
limsel makale, ulusal ve uluslararası bilimsel kitap ve kitap-
larda bölüm bakımından bilimsel üretimimizi iyileştirmeye 
katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, aynı öğretim üyeleri çeşitli 
ulusal ve uluslararası saygın bilimsel platformlarda gün-
demlerindeki araştırmalarını sunarak, akademik tartışmaya 
açmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, öğrenmeyi 
mükemmelleştirebilmek için öğrenciyi merkeze alır. Öğren-
ciyi merkeze almak, öğrenim sürecinin konforundan ziya-
de öğrenciye yönelik tavırla ilişkilidir. Enstitü öğrencileri 
edilgen bir nesne olarak değerlendirmez, öğrencilerin her 
birini ayrı birer karakter olarak değerlendirir ve her birinin 
etkin bir şekilde öğrenim sürecine katılımını teşvik eder. Bu 
doğrultuda Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitü-
sü yüksek lisans programlarında ders veren tüm öğretim 
üyeleri öğrencilerini derslere aktif olarak katılmaya teşvik 
eder. Amaç, öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğren-
me yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirmektir. Sınıf mev-
cutlarının ‘kalabalık’ olmaması ve derslerin tercihen toplantı 
salonlarında yapılması bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
en önemli avantajlardan birisidir. Buna ek olarak lisansüstü 
programına kabul edilecek öğrenciler de bu hedeflerin öne-
mini kavramaya istekli ve bu açılardan yetenekli kişiler ara-
sından seçilebilmek için gayret edilmektedir. Bu doğrultuda 
anabilim dalından mezun olan öğrencilerin başvuru sayısı 
artırılmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak, Enstitü program-
larında ders veren öğretim üyelerinin verdikleri derslerin 
içeriklerini güncel gelişmeleri ve akademik çalışmaları kap-
sayacak şekilde güncellemeleri teşvik edilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Türkiye’nin 
de halen üyelik müzakereleri yürüttüğü Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası ilişkiler alanları, kurumları ve gelişmele-
rinde toplumdaki ilgili kişilerin bilgilenme ve akademik for-
masyon kazanma talebini karşılamak için ve bu doğrultuda 
mümkün olduğunca geniş bir toplumsal kesime imkan ya-
ratmak için derslerini mesai saati bitiminden sonra başlat-
maktadır. Ayrıca, Enstitümüzde öğrenim gören öğrencilerin 
görev yaptıkları bu kurumlarda Enstitüde edindikleri bilgi 
ve yetenekleri kullanacağı düşünüldüğünde enstitünün top-
lumun gereksinimlerine yönelik etki alanı genişlemektedir. 
Enstitümüz, Başkent Üniversitesi’nin genel stratejileriyle 
de uyumlu bir şekilde, ülkemize ve içinde bulunduğu kente 
karşı temel sorumlulukları doğrultusunda, ülkemizin ve An-
kara’nın insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmaktadır. 
Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ensti-
tüsü öğretim üyeleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası iliş-
kiler konularıyla ilgili güncel gelişmeler hakkında toplumun 
bilgilenmesine ve gelişmelerle ilgili belirli bir kavrayış ge-
liştirmesine hizmet edecek biçimde bilimsel birikimlerinden 
süzülen değerlendirmelerini çeşitli yazılı ve görsel medya 
organlarında ve toplantılarda ifade etmektedir. Bu çerçe-
vede öğretim üyelerimiz Kanal B ve TRT yayın grubu başta 
olmak üzere çeşitli medya mecralarında güncel gelişmeleri 
analiz etmek üzere bilimsel bilgilerini kamuoyuyla paylaş-
mışlardır.

Gösterge Avrupa Birliği ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
Enstitüsü

Avrupa Birliği 
Anabilim

Dalı

Siyaset 
Bilimi ve  

Uluslararası 
İlişkiler 

Anabilim Dalı

Tamamlanan yüksek lisans tez oranı 0.08 0 0.11

Tamamlanan doktora tez oranı 0 0 0

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez oranı 0.08 0 0.11

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

Sayısal Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması  31.64 0 63.27

Sözel Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 31.64 0 63.27

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 31.64 0 63.27

Sayısal Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 37.4 0 74.8

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 37.4 0 74.8

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 2.7 0 3.45

Disiplinlerarası tezli lisansüstü program oranı 0 0 0

Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program oranı 0 0 0

Disiplinlerarası toplam lisansüstü program oranı 0 0 0

Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci oranı 8.33 0 12.5

Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci oranı 0 0 0

Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin oranı 8.11 0 10.34

Mezun olan doktora öğrencilerin oranı 0 0 0

Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  1.64 0 3.28

Doktora mezunlarının mezuniyet not ortalaması  0 0 0

Yüksek lisans programlarına giden öğrenci oranı 0 0 0

Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 0 0 0

Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 3.85 0 3.85

Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 33.33 40 27.27

Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 26.67 0 26.67

Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders oranı 0 0 0

Doktora programlarında yeni açılan ders oranı 22.22 0 22.22

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 5.5 1.5 7.5

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 14.5 6 18.75

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 7 0 7
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Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Başkent Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojile-
ri Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Matema-
tik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Temel Eğitim Anabilim 
Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı ve 
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 9 lisansüs-
tü programda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. 
Enstitümüzün başlıca amacı, çağdaş eğitim yaklaşımlarını 
esas alarak uluslararası platformda kabul gören lisansüs-
tü programları aracılığıyla bilim insanları ve eğitimciler 

yetiştirmektir. Enstitümüz, bir taraftan da Üniversitemiz 
vizyonuna uygun bir şekilde ulusal ve uluslararası alanda 
bilimsel üretime katkı sunmaktadır. Eğitim Bilimleri Ensti-
tüsü bünyesinde faaliyet gösteren lisansüstü programlar-
da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 10 yüksek lisans tezi 
tamamlanmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğiti-
mi Anabilim Dalında 3, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında 
2, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalında 1, 
Temel Eğitim Anabilim Dalında 1, Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalında 2, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalında ise 5 öğ-
renci, tezini tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde ka-
yıt yaptıran 21 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte Enstitü-
müz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 49 
olmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, yüksek li-
sans öğrencileri tarafından ilgili alan dersleri, seminerler ve 
tez çalışmaları kapsamında üretilen bilimsel çalışmaların, 
projelerin yurt içinde ve yurt dışında sunulması ve yayın-
lanması desteklenmiştir. Bu bağlamda ders, seminer, pro-
je ve tez çıktısı olan bilimsel ürünler ulusal ve uluslararası 
nitelikteki dergilere gönderilmiştir. Öğretim elemanlarımız 
özellikle uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın 
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yapmaya, kitap ve kitap bölümleri yazmaya özen göster-
mişler; uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel toplantılarda 
sundukları bildirileri, yayınlama yoluna gitmişlerdir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülen prog-
ramlarda Türkiye’de eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu ni-
telikli uzman ve araştırmacılar yetiştirilmektedir. Lisansüstü 
öğrencilerin haftalık ders programları, hedef kitlenin ihti-
yaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğren-
cilerimizin büyük çoğunluğu çalıştığı için dersler akşamları 
saat 17:00’den sonra yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da lisansüstü öğrencilerin Türk eğitim sistemi-
ne ve akademik yaşama katkı yapan birer araştırmacı adayı 
kimliği oluşturmaları ve ‘eğitim araştırmaları’ konusunda 
nitelikli bir şekilde yetişmeleri için alanında uzman öğretim 
üyelerinden ders almaları ve nitelikli araştırmalar yapmala-
rı sağlanmıştır. Öğrencilerin kuram-uygulama bütünlüğünü 
içselleştirmeleri için derslerde uygulamalara yönelik örnek 
olaylara ağırlık verilmiştir. Öğrencilerin derslerde aldıkları 
teorik bilgilerin günlük yaşamdaki karşılıkları ile ilişkilendi-
rilmesi için sınıf içinde farklı yöntem ve teknikler kullanıl-
mıştır. Teorilerin ve öğretim ilkelerinin anlaşılması için sınıf 
içinde konuyu temsil edici örnekler verilmiş, güncel mese-
leler tartışılmıştır. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak için sınıfta 
beyin fırtınası, tartışma, küçük ve büyük grup çalışmalarına, 
soru-cevap yöntemlerine ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Li-
sansüstü öğrencilerin çevrimiçi (online) eğitim olanakların-
dan yararlanmaları için bütün ders notları ve sunular MO-
ODLE üzerinden öğrencilere sunulmuştur. Ayrıca lisansüstü 
derslerin içerikleri, alanlardaki güncel gelişmeler, ihtiyaçlar 
ve meseleler bağlamında güncellenmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü yürüttüğü mevcut lisansüstü 
programlar ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Türk 

eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman ve aka-
demisyen adaylarını yetiştirme ve ilgili alanda mesleğini 
icra eden bireylerin mesleki ve akademik birikimlerini geliş-
tirme misyonunu devam ettirmiştir. Bunlara ek olarak, Tür-
kiye’de eğitim sisteminin ilgili alanlarda yaşadığı sorunlara 
yönelik projeler, tezler aracılığıyla ve araştırma sonuçları 
vasıtasıyla eğitim sisteminin sorunlarına cevap verilmeye 
çalışılmış; bilimsel ve mesleki yönlendirmeler gerçekleşti-
rilmiştir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı yürütülen lisan-
süstü tez ve tezsiz yüksek lisans proje konuları uygulamada 
yaşanan sorunlara yönelik olarak seçilmiştir. Bu bağlamda 
Enstitümüze gelen lisansüstü öğrencileri ile ihtiyaç analiz-
leri yapılmış ve alanda tespit edilen sorunlar değerlendi-
rilerek çalışma konuları haline getirilmiştir. Mezun olacak 
lisansüstü öğrencilerin uygulamada karşılaşacakları sorun-
ları çözebilmeleri için eylem araştırması yapabilme becerisi 
kazandırılmıştır. Sonuç olarak, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
lisansüstü öğrencileri hem tez ve proje konularında uygu-
lamaya yönelik eğitsel sorunları çalışarak hem de mezun 
olduktan sonra alandaki sorunlara bilimsel çözüm getirmek 
üzere yetiştirilerek alana katkı yapmışlardır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı,2017-2018 
akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerini, 1 tezli, 1 de 
tezsiz yüksek lisan programıyla yürütmüştür. Tezsiz yük-
sek lisans programı, uzaktan öğretim şeklinde bir içeriğe 
sahiptir. Anabilim dalımızın başlıca amacı, çağdaş eğitim 
yaklaşımlarını esas alarak teknolojideki gelişmeleri eğitim 
ortamlarına aktarmak ve eğitimde teknoloji kullanımını 
esas alan eğitim felsefesini öğrencilerine vermektir. 2017-
2018 akademik yılında da öğretim elemanlarının ulusal ve 
uluslararası bilimsel etkinliklere katılmaları teşvik edilmiş, 
bilimsel etkinlikler sonrasında öğretim elemanına dene-
yimlerini paylaşmaları için ortam sağlanmıştır. Bu bağlam-

da öğretim elemanlarının çalışmalarını kitap, kitap bölümü, 
makale vb. şeklinde yayımlamaları, katıldıkları ulusal ve 
uluslararası bilimsel etkinliklerin duyuru ve sonuç payla-
şımlarına yönelik ortamlara ulaşmaları desteklenmiştir. 
Öğretim elemanlarının bilimsel projelerde yer alması ve 
proje teklifi oluşturmaları desteklenmiş, projelerin ABTA 
vb. veri tabanı girişleri yapılıp proje süreç ve katkılarının 
farklı birimlerle paylaşılması sağlanmıştır. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin öğrenme ve öğretim süreçlerinin etkinleşti-
rilmesine yönelik yeni teknoloji ve sistemlerin tasarlanması, 
geliştirilmesi ve kullanımını temel alan çalışmaların başta 
Üniversitemiz ve Fakültemiz bünyesindeki diğer alanlar ile 
ortaklaşa disiplinlerarası yaklaşımla ele alınması öncelen-
miştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar ve Öğ-
retim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında 3 öğrenci, tezi-
ni tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da, yüksek lisans öğrencilerimizin 
ürettikleri bilimsel çalışmaları yayınlanmaları için destek 
verilmiştir. Bu bağlamda ders, seminer, proje ve tez çıktısı 
olan bilimsel ürünler ulusal ve uluslararası nitelikteki dergi-
lere gönderilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde 
faaliyet gösteren lisansüstü programlarda, Türkiye’de eğitim 
sisteminin ihtiyaç duyduğu, teknolojiyi içselleştiren, bilgisa-
yar teknolojilerini eğitim ortamlarına taşıyabilen, öğretim 
teknolojileri alanında özgün ve yenilikçi tasarımlar yapabilen 
nitelikli uzman, araştırmacı ve eğitimciler yetiştirilmesi başlı-
ca amaçlardandır. Bu bakımdan lisansüstü programlarımızda 
yenilikçi öğretim teknolojileri ile ilgili enstitü ve üniversite içi 
seminerler dizisi düzenlenmiştir. Öğrenmede etkinliği artır-
mak ve verimi yükseltmek amacıyla öğrenci-öğretim elema-
nı iletişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve ortaya 
çıkan sorunları giderici önlemler alınmıştır. Öğretim tekno-
lojilerindeki güncel değişimlere bağlı olarak ders içerikleri 
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ve izlenceler güncellenmiş, ders programlarına yeni seçme-
li dersler konulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan 
‘Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi’nin’ kullanımının yay-
gınlaştırılması ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ge-
rekli seminerler düzenlenmiş ve farklı bilgilendirme ortamları 
üzerinden yardım videoları paylaşılmıştır. Öğrenme sürecinin 
değerlendirilmesi kapsamında öğrenci anketlerine ek olarak 
nitel veri toplama araçları kullanılarak daha özel ve ayrıntılı 
değerlendirmeler yapılmıştır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin ku-
ram-uygulama bütünlüğünü içselleştirmeleri için derslerde 
uygulamalara yönelik içeriğe ağırlık verilmiştir. Öğrenci-
lerin derslerde aldıkları teorik bilgilerin teknolojiye dayalı 
sektörlerdeki karşılıkları ile ilişkilendirilmesi için uygulamalı 
yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Lisansüstü öğrencilerin 
çevrimiçi (online) eğitim olanaklarından yararlanmaları için 
bütün ders notları ve sunular MOODLE üzerinden öğrenci-
lere sunulmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, yürüttü-
ğü mevcut lisansüstü programlar ile 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da akademik yaşamın ve eğitim sistemimi-
zin ihtiyaç duyduğu, öğretim teknolojilerini içselleştirmiş, 
bilgisayar ve öğretim teknolojilerinde özgün ve yenilikçi 
yaklaşımlar sergileyebilen, nitelikli uzman ve akademisyen 
adaylarını yetiştirme ve ilgili alanda mesleğini icra eden bi-
reylerin mesleki ve akademik birikimlerini geliştirme mis-
yonunu devam ettirmiştir. Bu bağlamda yaşam boyu öğ-
renme amacıyla toplumun farklı kesimlerinin erişebileceği 
uzaktan eğitim programlarının açılmasında, BUZEM ile iş-
birliği yapılarak Üniversitemiz akademik birimlerine destek 
olunmuştur. Yüksek Lisans programlarımızdan mezun olan 
öğrencilerimiz ile iletişimi sürekli tutup, onların meslek ha-
yatlarında karşılaştıkları sorun ve talepler belirlenmiş, bu 

bulgular mümkün olduğunda müfredat ve yöntem yenile-
me çalışmalarında göz önünde bulundurulmuştur. Eğitim 
teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası etkinliklerde 
bilimsel bulguların toplumun sorun veya taleplerine yöne-
lik paylaşılması sağlanmış, iki yönlü bilgi alışverişi sonucu 
toplum gereksinimlerine yönelik bilimsel araştırma politika-
ları oluşturulmuştur. Anabilim dalımız öğretim elemanları-
nın eğitmen olarak yer aldığı etkinlikler aracılığı ile bilgi ve 
birikimlerini toplumla paylaşmalarını sağlayan ortamların 
oluşturulması sağlanmıştır. MEB bünyesindeki okullar, diğer 
üniversiteler ve kamu kuruluşlarında talep doğrultusunda 
ya da tarafımızdan geliştirilen ortak organizasyonlar aracı-
lığı ile gerçekleştirilen seminer, çalıştay gibi bilimsel etkin-
likler düzenlemek ve bu etkinliklerde yer almak bu faaliyet-
lerden bazılarıdır.

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yöne-
timi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan 
Öğretim), Eğitim Yöntemi Doktora Programı, Eğitim Prog-
ramları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ve Eği-
tim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
vardır. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında, anabilim dalımız yüksek 
lisan öğrencilerinden 2’si tez çalışmalarını tamamlayarak 
mezun olmuşlardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, 
yüksek lisans öğrencileri tarafından ilgili alan dersleri, se-
minerler ve tez çalışmaları kapsamında üretilen bilimsel 
çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında sunulması ve yayın-
lanması desteklenmiştir. Bu bağlamda ders, seminer, pro-
je ve tez çıktısı olan bilimsel ürünler ulusal ve uluslararası 
nitelikteki dergilere gönderilmiştir. Öğretim elemanlarımız 

özellikle uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın 
yapmaya, kitap ve kitap bölümleri yazmaya özen göster-
mişler; uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel toplantılarda 
sundukları bildirileri, yayınlama yoluna gitmişlerdir. Seç-
meli ve zorunlu dersler, öğrencilerin uluslararası akademik 
tartışmaları takip edebilmeleri için evrensel, yenilikçi ve 
yaratıcı bir içerikle kurgulanmış; çağdaş eğitim felsefeleri-
ni içerir nitelikte oluşturulmuştur. Tüm bunların yanı sıra, 
üretilen tez ve projelerin; öğrencilerin bilimsel üretim yap-
masını teşvik etmesinin yanı sıra Türk eğitim sistemindeki 
güncel meselelerin de ele alınmasına yönelik hazırlanmıştır. 
Bilimsel alanda gerçekleştirilen faaliyetleri izlemek ve takip 
etmek amacıyla kurulmuş olan veri tabanı ABTA (Akademik 
Bilgi Toplama Aracı), öğretim elemanlarımız tarafından ak-
tif olarak kullanılmış ve sıklıkla güncellenmiştir. Ayrıca, yurt 
içinde ve yurt dışında ilgili bilimsel alanlarda ortaya çıkan 
yeni gelişmelerden haberdar olunması, üniversite bünye-
sinde yapılan çalışmaların uluslararası bilim topluluklarına 
duyurulması, disiplinlerarası çalışmaların artırılması için 
ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın artması 
hedeflenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında, 
Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman ve 
araştırmacı ve eğitimciler yetiştirilmektedir. Lisansüstü öğ-
rencilerin haftalık ders programları, hedef kitlenin ihtiyaç-
ları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrenci-
lerimizin büyük çoğunluğu çalıştığı için dersler akşamları 
saat 17:00’den sonra yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da lisansüstü öğrencilerin Türk eğitim sistemi-
ne ve akademik yaşama katkı yapan birer araştırmacı adayı 
kimliği oluşturmaları ve ‘eğitim araştırmaları’ konusunda 
nitelikli bir şekilde yetişmeleri için alanında uzman öğretim 
üyelerinden ders almaları ve nitelikli araştırmalar yapmala-
rı sağlanmıştır. Öğrencilerin kuram-uygulama bütünlüğünü 

içselleştirmeleri için derslerde uygulamalara yönelik örnek 
olaylara ağırlık verilmiştir. Öğrencilerin derslerde aldıkları 
teorik bilgilerin Türk eğitim sistemindeki ve dünyadaki eği-
tim felsefelerindeki karşılıkları ile ilişkilendirilmesi için sınıf 
içinde farklı yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Teorilerin ve 
öğretim ilkelerinin anlaşılması için sınıf içinde temsil edici 
örnekler verilmiş, Türk eğitim sisteminin güncel meseleleri 
tartışılmıştır. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak için sınıfta be-
yin fırtınası, tartışma, küçük ve büyük grup çalışmalarına, 
soru ve cevap yöntemlerine ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 
Lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi (online) eğitim olanak-
larından yararlanmaları için bütün ders notları ve sunular 
MOODLE üzerinden öğrencilere sunulmuştur. Ayrıca lisan-
süstü derslerin içerikleri, alanlardaki güncel gelişmeler, ih-
tiyaçlar ve meseleler bağlamında güncellenmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Ders içerikleri ve uygulamalar; alanında uzman insan kay-
nağı sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeleri dikkate alan, 
eğitim felsefelerini tartıştırabilen, çağdaş eğitim yakla-
şımlarını içselleştiren, sosyal değişimlerin ve eğitimdeki 
gelişmelerin yarattığı taleplere, aynı zamanda toplumun 
ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verir bir içerikle güncellenmiştir. 
Öğrencilerimizin eğitimin her alanında yeterliliklerini artır-
mış olarak yetişmelerine yönelik bir eğitim profili oluşturul-
muştur. Eğitim bilimlerinin içeriğine uygun olarak öğrenci-
ler teknolojik materyallerle sıklıkla etkileşime geçecekleri 
projeler ve ödevlere yönlendirilmişlerdir. Derslerde kütüp-
hane kullanımını artırmaya özen gösteren proje ve ödevler 
verilmiştir. Bu sayede, öğrencilerimizin çağın bilimsel ge-
reksinimlerine uyumlu bilim insanları olarak yetişmelerini 
sağlayan akademik nitelikleri edinmelerine yönelik adımlar 
atılmıştır.

Bunlara ek olarak, Türkiye’de eğitim sisteminin ilgili alanlar-
da yaşadığı sorunlara yönelik projeler, tezler aracılığıyla ve 

araştırma sonuçları vasıtasıyla eğitim sisteminin sorunlarına 
cevap verilmeye çalışılmış; bilimsel ve mesleki yönlendir-
meler gerçekleştirilmiştir.

Eğitim felsefeleri, yaklaşımları, yöntem ve teknikleri konu-
sunda ulusal ve uluslararası etkinliklerde bilimsel bulguların 
toplumun sorun veya taleplerine yönelik paylaşılması sağlan-
mış, iki yönlü bilgi alışverişi sonucu toplum gereksinimlerine 
yönelik bilimsel araştırma politikaları oluşturulmuştur. Ana-
bilim dalımız öğretim elemanlarının eğitmen olarak yer aldığı 
etkinlikler aracılığı ile bilgi ve birikimlerini toplumla paylaş-
malarını sağlayan ortamların oluşturulması sağlanmıştır. MEB 
bünyesindeki okullar, diğer üniversiteler ve kamu kuruluşla-
rında talep doğrultusunda ya da tarafımızdan geliştirilen or-
tak organizasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilen seminer, ça-
lıştay gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerde 
yer almak bu faaliyetlerden bazılarıdır. 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı bünye-
sinde İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı, Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
ve İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı vardır. 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, anabilim dalımız yüksek 
lisan öğrencilerinden 1’i tez çalışmalarını tamamlayarak me-
zun olmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, yüksek 
lisans öğrencileri tarafından ilgili alan dersleri, seminerler 
ve tez çalışmaları kapsamında üretilen bilimsel çalışmaların 
yurt içinde ve yurt dışında sunulması ve yayınlanması des-
teklenmiştir. Bu bağlamda ders, seminer, proje ve tez çıktısı 
olan bilimsel ürünler ulusal ve uluslararası nitelikteki der-
gilere gönderilmiştir. Anabilim dalı öğretim elemanlarımız, 
ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale, bilimsel ki-
tap, kitap bölümü gibi akademik yayınların yanı sıra, ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılarda (panel, sempozyum, 

kongre vb.) sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkı 
sağlamışlardır. Sunulan bildirilerin indeksler tarafından ta-
ranan dergilerde yayınlanması yoluna gidilmiştir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında 5 SCI ve SSCI’da taranan dergilerde 
makale, 2 ulusal makale ve 8 uluslararası makale yayınlan-
mıştır. Bunun yanında 4 çeviri kitap bölümü yayınlanmış ve 
2 çeviri kitap editörlüğü yapılmıştır. Öğretim elemanları-
mızın yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı 26’sı SCI olmak 
üzere 66’dır. Öğretim elemanlarımız uluslararası ve ulusal 
nitelikli bilimsel toplantılarda sundukları bildirileri, yayınla-
ma yoluna gitmişlerdir.

Seçmeli ve zorunlu dersler, öğrencilerin uluslararası akade-
mik tartışmaları takip edebilmeleri için evrensel, yenilikçi 
ve yaratıcı bir içerikle kurgulanmış; çağdaş eğitim felsefe-
lerini içerir nitelikte oluşturulmuştur. Bilimsel alanda ger-
çekleştirilen faaliyetleri izlemek ve takip etmek amacıyla 
kurulmuş olan veri tabanı ABTA (Akademik Bilgi Toplama 
Aracı), öğretim elemanlarımız tarafından aktif olarak kulla-
nılmış ve sıklıkla güncellenmiştir. Ayrıca, yurt içinde ve yurt 
dışında ilgili bilimsel alanlarda ortaya çıkan yeni gelişme-
lerden haberdar olunması, üniversite bünyesinde yapılan 
çalışmaların uluslararası bilim topluluklarına duyurulması, 
disiplinlerarası çalışmaların artırılması için ulusal ve ulusla-
rarası bilimsel etkinliklere katılımın artması hedeflenmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı bünye-
sindeki İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı, Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Progra-
mı ve İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programında 
ders içerikleri çağdaş matematik eğitimi yaklaşımlarını ve 
uygulamalarını içerir nitelikte kurgulanmıştır. Bu kapsamda 
zorunlu ve seçmeli derslerin içerikleri her yıl olduğu gibi 
bu yıl da güncellenmiş, ders izlenceleri gözden geçirilmiş-
tir. Lisansüstü öğrencilerin haftalık ders programları, he-
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def kitlenin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu 
bağlamda öğrencilerimizin büyük çoğunluğu çalıştığı için 
dersler saat 17:00’den sonra yürütülmüştür. Öğrencilerin 
kuram-uygulama bütünlüğünü içselleştirmeleri için ders-
lerde uygulamalara yönelik örnek olaylara ağırlık verilmiş-
tir. Öğrencilerin, derslerde aldıkları teorik bilgileri günlük 
yaşamdaki karşılıkları ve matematik eğitiminin uygulamalı 
içeriği ile ilişkilendirmeleri için sınıf içinde farklı yöntem 
ve teknikler kullanılmıştır. Teorilerin ve öğretim ilkelerinin 
anlaşılması için sınıf içinde konuları temsil edici örnekler 
verilmiş, felsefi içerik ve kuramsal yaklaşımlar uygulama-
ya dönüştürülmüştür. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak için 
sınıfta problem çözme, beyin fırtınası, tartışma, küçük ve 
büyük grup çalışmalarına, soru-cevap yöntemlerine ağır-
lıklı olarak yer verilmiştir. Lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi 
(online) eğitim olanaklarından yararlanmaları için ders not-
ları ve sunular MOODLE üzerinden öğrencilere sunulmuş-
tur. Ayrıca lisansüstü derslerin içerikleri, alanlardaki güncel 
gelişmeler, ihtiyaçlar ve meseleler bağlamında güncellen-
miştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, yürüttüğü 
mevcut lisansüstü programlar ile 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında da Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu uzman, 
akademisyen ve eğitimci adaylarını yetiştirme ve ilgili alan-
da mesleğini icra eden bireylerin mesleki ve akademik biri-
kimlerini geliştirme misyonunu devam ettirmiştir. Bunlara 
ek olarak, Türk eğitim sisteminin matematik eğitimi alanın-
da yaşadığı sorunlara yönelik projeler, tezler aracılığıyla ve 
araştırma sonuçları vasıtasıyla eğitim sisteminin sorunlarına 
cevap verilmeye çalışılmış; bilimsel ve mesleki yönlendirme-
ler gerçekleştirilmiştir. Dersler, matematik eğitiminde, eğitim 
sistemimizin çeşitli kademelerinde, uygulamada yaşanan so-
runlara yönelik olarak kurgulanmış, öğrencilerin matematik 
eğitimine dair kuramsal ve uygulamalı birikimini harekete 

geçirici bir öğrenme süreci yapılandırılmıştır. Bu bağlamda 
Enstitümüze gelen lisansüstü öğrencileri ile ihtiyaç analizle-
ri yapılmış ve alanda tespit edilen sorunlar değerlendirilerek 
çalışma konuları haline getirilmiştir. Mezun olacak lisansüstü 
öğrencilerin uygulamada karşılaşacakları sorunları çözebil-
meleri için eylem araştırması yapabilme becerisi kazandırıl-
mıştır. Sonuç olarak, matematik eğitimi lisansüstü öğrencileri 
hem tez ve proje konularında uygulamaya yönelik eğitsel 
sorunları çalışarak hem de mezun olduktan sonra alandaki 
sorunlara bilimsel çözüm getirmek üzere yetiştirilerek alana 
katkı yapmışlardır.

Temel Eğitim Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Temel Eğitim Anabilim 
Dalı bünyesinde Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek 
Lisans Programı faaliyetlerini sürdürmüştür. Lisansüstü 
programın başlıca amacı, çağdaş eğitim yaklaşımlarını esas 
alarak okulöncesi öğretmenliği alanında bilim insanları ve 
eğitimciler yetiştirmektir. Anabilim dalımız, bir taraftan da 
Üniversitemiz vizyonuna uygun bir şekilde ulusal ve ulusla-
rarası alanda bilimsel üretime katkı sunmaktadır. Anabilim 
dalımızda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1 öğrencimiz 
yüksek lisans tez çalışmasını bitirerek mezun olmuştur. 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da, yüksek lisans öğren-
cileri tarafından ilgili alan dersleri, seminerler ve tez çalış-
maları kapsamında üretilen bilimsel çalışmaların, projele-
rin yurt içinde ve yurt dışında sunulması ve yayınlanması 
desteklenmiştir. Bu bağlamda ders, seminer, proje ve tez 
gibi bilimsel çalışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülmesi 
amacıyla faaliyetler yürütülmüştür. Anabilim dalı öğretim 
elemanlarımız, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde 
makale, bilimsel kitap, kitap bölümü gibi akademik yayın-
ların yanı sıra, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 
(panel, sempozyum, kongre vb.) sundukları bildirilerle bi-
limsel üretime katkı sağlamışlardır. Sunulan bildirilerin in-

deksler tarafından taranan dergilerde yayınlanması yoluna 
gidilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ele-
manlarımız, 1 ulusal ve 4 uluslararası makale olmak üzere 
toplam 5 tane makale yayınlamışlardır. Bunun yanında 4 
ulusal kitap ve 4 ulusal kitap bölümü yayınlamışlardır. Öğ-
retim elemanlarımızın atıf indeksinde (citation index) yer 
alan yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı 64’tür. Bu atıf-
ların yanında öğretim elemanları kendi alanlarında hazırla-
dıkları çalışmalarıyla birlikte bilimsel toplantılara da katıl-
mışlardır. Bu bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve 
özet kitaplarında basılan bildiriler, 2 ulusal ve 10 uluslara-
rası çalışmadan oluşmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Temel Eğitim Anabilim Dalı’na bağlı olarak yürütülen Oku-
löncei Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programında Türk 
eğitim sisteminin ve okul öncesi eğitimi disiplinin ihtiyaç 
duyduğu uzman, araştırmacı ve eğitimciler yetiştirilmekte-
dir. Lisansüstü öğrencilerin haftalık ders programları, hedef 
kitlenin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da lisansüstü öğrencilerin Türk eğitim 
sistemine ve akademik yaşama katkı yapan birer araştırmacı 
adayı kimliği oluşturmaları ve ‘eğitim araştırmaları’ konusun-
da nitelikli bir şekilde yetişmeleri için alanında uzman öğre-
tim üyelerinden ders almaları ve nitelikli araştırmalar yapma-
ları sağlanmıştır.
 
Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılın-
da da Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman 
ve akademisyen adaylarını yetiştirme ve ilgili alanda mesle-
ğini icra eden bireylerin mesleki ve akademik birikimlerini 
geliştirme misyonunu devam ettirmiştir. Bunlara ek olarak, 
Türk eğitim sisteminin ilgili alanlarda yaşadığı sorunlara yö-
nelik projeler, tezler aracılığıyla ve araştırma sonuçları vası-
tasıyla eğitim sisteminin sorunlarına cevap verilmeye çalışıl-

mış; bilimsel ve mesleki yönlendirmeler gerçekleştirilmiştir. 
Yürütülen lisansüstü tezlerin konuları okul öncesi eğitimi uy-
gulamalarında yaşanan sorunlara yönelik olarak seçilmiştir. 
Bu bağlamda anabilim dalımıza gelen lisansüstü öğrencileri 
ile ihtiyaç analizleri yapılmış ve alanda tespit edilen sorunlar 
değerlendirilerek çalışma konuları haline getirilmiştir. Mezun 
olacak lisansüstü öğrencilerin uygulamada karşılaşacakla-
rı sorunları çözebilmeleri için eylem araştırması yapabilme 
becerisi kazandırılmıştır. Sonuç olarak, lisansüstü öğrencile-
rimiz hem tez konularında uygulamaya yönelik eğitsel sorun-
ları çalışarak hem de mezun olduktan sonra alandaki sorun-
lara bilimsel çözüm getirmek üzere yetiştirilerek alana katkı 
yapmışlardır.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Türkçe ve Sosyal Bilimler ve 
Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Tezli Yük-
sek Lisans Programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüt-
müştür. 2017-2018 akademik yılında Türkçe Eğitimi Doktora 
Programının açılması yönündeki çalımalar gerçekleştirilmiş 
ve doktora programı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğ-
renci alacak duruma getirilmiştir. Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı, çok yönlü bir dil eğitimi felsefesinden hareket ederek 
hedef kitlesini de geniş tutmuş; okul öncesinden lisansüstü 
eğitimi kadar ülkemiz insanına Türkçe eğitimi kadar yaban-
cılara, iki dillilere vb. yönelik Türkçe eğitimine dair de lisan-
süstü öğrencilerine akademik bir birikim sunmayı hedefle-
miştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 2 öğrencimiz tezini 
tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da, yüksek lisans öğrencileri tarafın-
dan ilgili alan dersleri, seminerler ve tez çalışmaları kapsa-
mında üretilen bilimsel çalışmaların, projelerin yurt içinde 
ve yurt dışında sunulması ve yayınlanması desteklenmiştir. 
Bu bağlamda ders, seminer, proje ve tez gibi bilimsel ça-

lışmaların bilimsel yayınlara dönüştürülmesi amacıyla faali-
yetler yürütülmüştür. Anabilim dalı öğretim elemanlarımız, 
ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale, bilimsel ki-
tap, kitap bölümü gibi akademik yayınların yanı sıra, ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılarda (panel, sempozyum, 
kongre vb.) sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkı 
sağlamışlardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim 
elemanlarımızın bilimsel çalışmaları şöyledir: 7 uluslararası 
makale, 5 ulusal kitap ve 3 ulusal kitap bölümü, 2 ulusal ve 
14 uluslararası bildiri.

Seçmeli ve zorunlu dersler, öğrencilerin uluslararası akade-
mik tartışmaları takip edebilmeleri için evrensel, yenilikçi ve 
yaratıcı bir dil eğitimi içeriğiyle kurgulanmış; çağdaş eğitim 
felsefelerini içerir nitelikte oluşturulmuştur. Bilimsel alanda 
gerçekleştirilen faaliyetleri izlemek ve takip etmek amacıy-
la kurulmuş olan veri tabanı ABTA (Akademik Bilgi Toplama 
Aracı), öğretim elemanlarımız tarafından aktif olarak kullanıl-
mış ve sıklıkla güncellenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı 
olarak yürütülen lisansüstü programlarda Türk eğitim sis-
teminin ve ‘Türkçe eğitimi alanı’nın ihtiyaç duyduğu uzman, 
araştırmacı ve eğitimciler yetiştirilmektedir. Dil eğitiminde 
ortaya çıkan çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda ders içe-
rikleri ve izlenceleri sürekli güncellenmektedir. Lisansüstü 
öğrencilerin haftalık ders programları, hedef kitlenin ihti-
yaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğren-
cilerimizin büyük çoğunluğu çalıştığı için dersler akşamları 
saat 17:00’den sonra yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da lisansüstü öğrencilerin Türk eğitim sistemi-
ne ve akademik yaşama katkı yapan birer araştırmacı adayı 
kimliği oluşturmaları ve ‘dil eğitimi araştırmaları’ konusunda 
nitelikli bir şekilde yetişmeleri için alanında uzman öğretim 
üyelerinden ders almaları ve nitelikli araştırmalar yapmala-

rı sağlanmıştır. Öğrencilerin kuram-uygulama bütünlüğünü 
içselleştirmeleri için derslerde uygulamalara yönelik örnek 
olaylara ağırlık verilmiş; dil eğitimiyle ilgili kullanılan ders 
kitapları ve materyaller, analitik bir bakış açısıyla ve uygu-
lamaya dayalı olarak incelenmiştir. Öğrencilerin derslerde 
aldıkları teorik bilgiler günlük yaşamdaki karşılıkları ile iliş-
kilendirilmeleri için sınıf içinde farklı yöntem ve teknikler 
kullanılmıştır. Teorilerin ve öğretim ilkelerinin anlaşılması 
için sınıf içinde konuları temsil edici örnekler verilmiş, gün-
cel meseleler tartışılmıştır. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak 
için sınıfta beyin fırtınası, tartışma, küçük ve büyük grup ça-
lışmalarına, soru ve cevap yöntemlerine ağırlıklı olarak yer 
verilmiştir. Mesleklerini icra eden öğrencilerin deneyimleri 
sınıf içi tartışmalar bağlamında öğrenme sürecinin içerisine 
taşınmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, bünyesinde 
yürüttüğü lisansüstü programlarda, 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılında da farklı hedef kitlelerin (okul öncesinden li-
sansüstü eğitimi kadar ülkemiz insanı, yabancılar, iki dilliler 
vb.) ihtiyaçları ve bu hedef kitlelere göre geliştirilen çağdaş 
yaklaşımlar ışığında ‘Türkçe eğitimi alanı’nın ihtiyaç duyduğu 
nitelikli uzman, akademisyen ve eğitici adaylarını yetiştirme 
ve ilgili alanda mesleğini icra eden bireylerin mesleki ve aka-
demik birikimlerini geliştirme misyonunu devam ettirmiştir. 
Bunlara ek olarak, Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunla-
ra yönelik projeler, tezler aracılığıyla ve araştırma sonuçları 
vasıtasıyla eğitim sisteminin sorunlarına cevap verilmeye ça-
lışılmış; bilimsel ve mesleki yönlendirmeler gerçekleştirilmiş-
tir. Lisansüstü tez ve seminer konuları uygulamada yaşanan 
sorunlara yönelik olarak seçilmiştir. Bu bağlamda anabilim 
dalımıza gelen lisansüstü öğrencileri ile ihtiyaç analizleri 
yapılmış ve alanda tespit edilen sorunlar değerlendirilerek 
çalışma konuları haline getirilmiştir. Mezun olacak lisansüstü 
öğrencilerinin uygulamada karşılaşacakları sorunları çözebil-
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meleri için eylem araştırması yapabilme becerisi kazandırıl-
mıştır. Sonuç olarak, anabilim dalımız lisansüstü öğrencileri 
hem tez ve seminer konularında uygulamaya yönelik eğitsel 
sorunları çalışarak hem de mezun olduktan sonra alandaki 
sorunlara bilimsel çözüm getirmek üzere yetiştirilerek alana 
katkı yapmışlardır.

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde İngiliz Dili 
Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı faaliyetlerini yürüt-
mektedir. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, çok yönlü bir 
dil eğitimi felsefesinden hareket ederek hedef kitlesini de 
geniş tutmakta; okul öncesinden lisansüstü eğitimi kadar 
ülkemiz insanına yönelik olarak genelde dil eğitimi, özel-
de ise İngiliz dili eğitimi hakkında lisansüstü öğrencilerine 
akademik bir birikim sunmayı hedeflemektedir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında 5 öğrencimiz tezini tamamlayarak 
yüksek lisans derecesi almıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında da, yüksek lisans öğrencileri tarafından ilgili alan 
dersleri, seminerler ve tez çalışmaları kapsamında üretilen 
bilimsel çalışmaların, projelerin yurt içinde ve yurt dışında 
sunulması ve yayınlanması desteklenmiştir. Bu bağlamda 
ders, seminer, proje ve tez gibi bilimsel çalışmaların bi-
limsel yayınlara dönüştürülmesi amacıyla faaliyetler yürü-
tülmüştür. Anabilim dalı öğretim elemanlarımız, ulusal ve 
uluslararası bilimsel dergilerde makale, bilimsel kitap, kitap 
bölümü gibi akademik yayınların yanı sıra, ulusal ve ulus-
lararası bilimsel toplantılarda (panel, sempozyum, kongre 
vb.) sundukları bildirilerle bilimsel üretime katkı sağlamış-
lardır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim elemanla-
rımızın bilimsel çalışmaları şöyledir: 8 uluslararası makale, 2 
ulusal makale, 4 uluslararası bildiri (2’si makale olarak ya-
yımlanmıştır).

Seçmeli ve zorunlu dersler, öğrencilerin uluslararası akade-

mik tartışmaları takip edebilmeleri için evrensel, yenilikçi ve 
yaratıcı bir dil eğitimi içeriğiyle kurgulanmış; çağdaş eğitim 
felsefelerini içerir nitelikte oluşturulmuştur. Bilimsel alanda 
gerçekleştirilen faaliyetleri izlemek ve takip etmek amacıyla 
kurulmuş olan veri tabanı ABTA (Akademik Bilgi Toplama 
Aracı), öğretim elemanlarımız tarafından aktif olarak kulla-
nılmış ve sıklıkla güncellenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı’na bağlı olarak yürü-
tülen lisansüstü programlarda Türk eğitim sisteminin ve 
‘İngiliz dili eğitimi alanı’nın ihtiyaç duyduğu uzman, araştır-
macı ve eğitimciler yetiştirilmektedir. Dil eğitiminde ortaya 
çıkan çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda ders içerikleri ve 
izlenceleri sürekli güncellenmektedir. Lisansüstü öğren-
cilerin haftalık ders programları, hedef kitlenin ihtiyaçları 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrencileri-
mizin büyük çoğunluğu çalıştığı için dersler akşamları saat 
17:00’den sonra yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında da lisansüstü öğrencilerin Türk eğitim sistemine 
ve akademik yaşama katkı yapan birer araştırmacı adayı 
kimliği oluşturmaları ve ‘dil eğitimi araştırmaları’ konu-
sunda nitelikli bir şekilde yetişmeleri için alanında uzman 
öğretim üyelerinden ders almaları ve nitelikli araştırma-
lar yapmaları sağlanmıştır. Öğrencilerin kuram-uygulama 
bütünlüğünü içselleştirmeleri için derslerde uygulamalara 
ağırlık verilmiş; İngiliz dili eğitimiyle ilgili kullanılan ders 
kitapları ve materyaller, analitik bir bakış açısıyla ve uygu-
lamaya dayalı olarak incelenmiştir. Öğrencilerin, derslerde 
aldıkları teorik bilgileri günlük yaşamdaki karşılıkları ile iliş-
kilendirilmeleri için sınıf içinde farklı yöntem ve teknikler 
kullanılmıştır. Teorilerin ve öğretim ilkelerinin anlaşılması 
için sınıf içinde konuları temsil edici örnekler verilmiş, gün-
cel meseleler tartışılmıştır. Öğrenmede kalıcılığı sağlamak 
için sınıfta beyin fırtınası, tartışma, küçük ve büyük grup 
çalışmalarına, soru-cevap yöntemlerine ağırlıklı olarak yer 

verilmiştir. Mesleklerini icra eden öğrencilerin deneyimleri 
sınıf içi tartışmalar bağlamında öğrenme sürecinin içerisine 
taşınmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, bünyesinde yürüttüğü 
lisansüstü programlarda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
da dil eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında ‘İngiliz dili 
eğitimi alanı’nın ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman, akademis-
yen ve eğitici adaylarını yetiştirme ve ilgili alanda mesleğini 
icra eden bireylerin mesleki ve akademik birikimlerini geliş-
tirme misyonunu devam ettirmiştir. Bunlara ek olarak, İngi-
liz dili eğitimi alanında yaşanılan sorunlara yönelik projeler, 
tezler aracılığıyla ve araştırma sonuçları vasıtasıyla eğitim 
sisteminin sorunlarına cevap verilmeye çalışılmış; bilimsel 
ve mesleki yönlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Lisansüstü 
tez ve seminer konuları genelde dil eğitimi, özelde ise İn-
giliz dili eğitimi uygulamalarında yaşanan sorunlara yönelik 
olarak seçilmiştir. Bu bağlamda anabilim dalımıza gelen li-
sansüstü öğrencileri ile ihtiyaç analizleri yapılmış ve alan-
da tespit edilen sorunlar değerlendirilerek çalışma konuları 
haline getirilmiştir. Mezun olacak lisansüstü öğrencilerin 
uygulamada karşılaşacakları sorunları çözebilmeleri için ey-
lem araştırması yapabilme becerisi kazandırılmıştır. Sonuç 
olarak, anabilim dalımız lisansüstü öğrencileri hem tez ve 
seminer konularında uygulamaya yönelik eğitsel sorunları 
çalışarak hem de mezun olduktan sonra alandaki sorunla-
ra bilimsel çözüm getirmek üzere yetiştirilerek alana katkı 
yapmışlardır.
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Gösterge Eğitim 
Bilimleri 
Enstitüsü

Bilgisayar ve
Öğretim

Teknolojileri 
Anabilim 

Dalı

Eğitim 
Bilimleri 
Anabilim 

Dalı

Matematik ve
Fen Bilimleri

Eğitim
Anabilim

Dalı

Temel 
Eğitim 

Anabilim 
Dalı

Türkçe ve 
Sosyal Bilimler

Eğitimi
Anabilim 

Dalı

Yabancı 
Diller 

Eğitimi
Anabilim 

Dalı

Tamamlanan yüksek lisans tez oranı 0.33 0.5 0.4 0.17 0.33 1 0.13

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez oranı 0.33 0.5 0.4 0.17 0.33 1 0.13

Sayısal Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması  34.95 29.52 63.57 0 0 38.13 78.5

Sözel Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 34.95 29.52 63.57 0 0 38.13 78.5

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 34.95 29.52 63.57 0 0 38.13 78.5

Sayısal Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 43.69 40.24 41.38 86.58 50 43.92 0

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 43.69 40.24 41.38 86.58 50 43.92 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 8.7 2.56 33.33 0 0 0 0

Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci oranı 10 25 0 0 0 0 0

Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin oranı 22.83 28.21 23.81 100 0 27.27 0

Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.97 3.22 3.32 3.78 4 3.51 0

Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 33.61 50 39.39 29.17 36.36 18.18 27.27

Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 30.77 0 0 30.77 0 0 0

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 8 0 0 8 0 0 0
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Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 10 
anabilim dalında 24 program yürütülmüştür. Bu programlardan 
5 tanesi doktora düzeyindedir. Doktora programları; Elektrik 
Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendis-
liği, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Anabi-
lim Dallarında yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde yeni kurulan 
Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalında yürütülen 
Savunma Elektroniği ve Yazılımı ve Savunma Platformları Tezli 
Yüksek Lisans Programlarına, 2017-2018 akademik yılı güz ya-
rıyılından itibaren, öğrenci alınmıştır. Enstitü bünyesinde, disip-
linlerarası nitelik taşıyan ‘Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri 
Anabilim Dalı’ kurularak bu anabilim dalında tezli yüksek lisans 
programı açılması; Mimarlık Anabilim Dalında Mimarlık Tezli Yük-
sek Lisans Programı açılması; Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 
Dalında, Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim 
Programı açılması ve Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Ana-
bilim Dalında, Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Doktora Prog-
ramı açılmasına ilişkin önerilerimiz, YÖK Yürütme Kurulu’nca 
onaylanmış olup, söz konusu programlara 2018-2019 akademik 
yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci kabul edilecektir. Enstitünün 
doktora ve tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında toplam 376 
öğrenci kayıt yaptırmıştır. 5 doktora programına kayıtlı olan 92 
öğrenciden 35’i yeterlik sınavında başarılı olarak tez aşaması-
na gelmiş durumdadır. Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı 
toplam 221 öğrencimizden 102'si tez aşamasına gelmiş ve yük-
sek lisans tezine kayıt yaptırmıştır. Teze kayıtlı yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri tarafından ulusal ve uluslararası dergilerde 
yayınlanmış 17 makale ve ulusal ve uluslararası toplantılarda su-
nulan 38 bildiri olmak üzere toplam 55 bilimsel yayın üretilmiştir. 
Öğrenciler, tez danışmanları ile birlikte yürüttükleri tez çalışmaları 
kapsamında, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergiler-
de yayın yapmaları, proje çalışmalarına ve kongrelere katılımları 
için yönlendirilmiş; bilimsel üretime katkı sağlamaları için teşvik 
edilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılla-
rında Enstitüden 2'si doktora düzeyinde olmak üzere toplam 46 

öğrenci mezun olmuştur. Böylece, kuruluşundan bu yana, Ensti-
tümüzden yüksek lisans derecesi ile mezun olan toplam öğrenci 
sayısı 373, doktora derecesi ile mezun olan öğrenci sayısı da 15 
olmuştur. Mezunlarımızca tamamlanan tezler ve dönem projeleri 
ile bilimsel üretime katkıda bulunulmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Ders içerikleri, öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz bilgi 
ve becerilere uygun olarak; kullanılan materyaller ve sınavlar 
dışındaki destekleyici, ödev, proje, sunum gibi diğer ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri bakımından, her yıl öğretim ele-
manlarımız tarafından güncellenmekte ve dersi alan öğren-
cilerle de paylaşılmaktadır. Derslerde ileri düzey araştırma 
konuları veya bilimsel makaleler incelenerek öğrencilerimizin 
bilimsel yayınları okuma, özümseme, raporlama ve sunma gibi 
becerileri geliştirilmektedir. Öğrenmeyi mükemmelleştirme 
sürecinin önemli etmenlerinden biri de araştırma olanaklarıdır. 
Lisansüstü öğrencilerimizin alanlarındaki bilimsel gelişmeleri 
izleyebilecekleri üniversite kütüphanesi, zengin elektronik ve 
basılı materyalleri, kişisel çalışma karelleri ve tümüyle yenile-
nen binası ile hizmet vermektedir. Akademik yıl içerisinde ana-
bilim dallarımızın talepleri doğrultusunda, ders kataloglarına, 
teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni seçimlik dersler ek-
lenmiştir. Seçmeli dersler kapsamında, alanında kariyer sahibi 
ve halihazırda alanında aktif faaliyetlerde bulunan profesyonel 
kişilerin ders açmasına özellikle önem verilerek, öğrencilerin 
gerçek hayat uygulamalarını da içselleştirmeleri sağlanmakta-
dır. Enstitü anabilim dallarınca, 2017-2018 akademik yılı güz 
döneminde 57 ve bahar yarıyılında 64 lisansüstü ders açılmış-
tır. Ders başına düşen öğrenci sayılarımızın genel ortalama-
sı 10'dur. Bu sayı, derslerin bire bir ilişki ve iletişim kurularak 
işlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu akademik yılda da, ge-
çen yıllarda olduğu gibi, anabilim dallarımızda, diğer anabilim 
dalı öğrencilerinin de almalarında yarar görülebilecek dersler 
açmaya ve böylece disiplinlerarası ortak dersler oluşturmaya 
özen gösterilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Programlarımızda, modern toplumun karmaşık teknolojik sorun-
larına çözüm sunacak temel ilkeleri ve altyapıyı sağlayarak öğ-
rencilerimizi bilimsel ve uygulamalı konularda yetiştirmek hedef-
lenmekte, farklı alanlarla işbirliği yapılarak toplum ihtiyaçlarına 
çözüm olabilecek teorik ve uygulamalı çözümler sunulmaktadır. 
Öğrencilerimizle yürütülen tez çalışmalarından üretilmiş birçok 
bilimsel yayın bulunmaktadır. TÜBİTAK 1001 projesi olarak, Prof. 
Dr. Hasan Oğul yürütücülüğünde sürdürülen ‘İvmeölçer Sinyal-
lerinin Dizilimsel Analizi ile Fiziksel Aktivite Tespiti ve Parkinson 
Hastalarının Uzaktan Takibi için Uygulanması’ başlıklı proje kap-
samında 3 lisansüstü öğrencimizin tez çalışmaları tamamlanmış-
tır. Bir anabilim dalımızda, uluslararası ikili işbirliği kapsamında, 
bir doktora öğrencimizin içinde bulunduğu ‘Tüm Metagenom 
Dizinleme Örneklerinin Geri-getirimi’ projesi devam etmektedir.

Bir Anabilim dalımızda yürütülen ve proje ile desteklenen ‘Çoklu 
Insansız Araç Platformlarının Planlama ve Koordinasyonu’ ça-
lışmasında, tüm görevin tek bir araca yüklenmesindense, kendi 
alanlarında özelleşmiş, ekip halinde çalışabilecek bir robot top-
luluğunun planlaması ve koordinasyonu sağlanacaktır. ‘Füze 
Üstü Telemetri Verileri İletim Menzilinin Sıkıştırma Yöntemleri ile 
Artırılması’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında, füze telemet-
ri sistemlerinden daha fazla veri alınarak daha uzak mesafelere 
taşınması için veri sıkıştırma ve link bütçesi analizi gerçekleşti-
rilmiştir. ‘Disturbance Rejection and Attitude Control of Quad-
rator with LQG’ başlıklı tez çalışmasında ise quadratorün rüzgar 
türbülansına karşı davranışı kontrol edilmeye çalışılmıştır. ‘Büyük 
Elektrik Şebekeleri İçin Güç Salınımı Tanımlayıcısı ve Esnek AA 
İletim Sistemlerine Uygulanması’ başlıklı doktora tezinde elektri-
ğin tüketimi sırasında meydana gelen güç salınımlarının elektrik 
iletimini etkilemesini önleyici bir çözüm yöntemi araştırılmakta-
dır. Öğretim elemanlarımız sanayi ve diğer üniversitelerle işbirliği 
halinde çeşitli projelere katkı sağlamaktadırlar. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi işbirliğinde, TÜBİTAK 3001 desteği kapsamında yü-
rütülen ‘Taşınabilir Elektronik Burun ile Akciğer Kanseri Hastalı-

ğının Erken Tespiti’  projesinde; Kalkınma Bakanlığı desteğinde, 
Ankara Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen ve uluslararası 
proje olarak yürütülen ‘CLIC’ projesinde öğretim elemanlarımız 
görev almaktadırlar. Lisansüstü öğrencilerimizin toplum gerek-
sinimlerine katkı sağlayacak faaliyetler gösterdiği mecralardan 
olan Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Merkezi’mizde, öğrenci-
lerimizden Görkem Ulusoy, “Astro Bilişim ve Danışmanlık” isimli 
firmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programları; öğrencilerimize, 
temel bilimler, genel mühendislik, bilgisayar bilimleri ve mü-
hendisliği dallarında güçlü bir temel sağlayıp uygulama bilgi ve 
becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı; tez-
li yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 
programdan oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, ilgi-
li çalışma döneminde 4 adet mezun vermiştir. Tezsiz program 
bünyesinde de birçok öğrencimiz dönem projelerini başarıyla 
tamamlayarak mezun olmaya hak kazanmışlardır. Öte yandan, 
doktora programımıza kayıtlı 2 öğrencimiz de yeterlilik sınavında 
başarılı olup tez aşamasına geçmeye hak kazanmıştır. Bilgisayar 
Mühendisliği Lisansüstü Programları ile de, ilgili dönem içerisinde 
bilimsel üretime ilişkin birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar-
dan en önemlisi, bölüm öğretim elemanlarının lisansüstü öğrenci-
lerle yapmış olduğu yayınlardır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 
yürütülen lisansüstü tezlerin kalitesini arttırmaya yönelik olarak 
her yüksek lisans tezi için en az bir uluslararası kongre ya da 
sempozyuma sözlü sunum olarak kabul alma koşulu getirmiştir. 
İlgili dönem kapsamında bölüm öğretim elemanlarının lisansüstü 
öğrencilerle yapmış olduğu yayınlara bakıldığında; Anabilim Dalı 
Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Reşit Tolun’un 1 adet uluslararası 
konferans bildirisi bulunmaktadır. Öte yandan, bölüm öğretim 
üyelerimizden Prof. Dr. Hasan Oğul’un biri SCI kategorisinde ol-
mak üzere toplam 3 adet makalesi ve 1 adet ulusal kongre bildi-

risi; Prof. Dr. Ziya Aktaş'ın 1 adet uluslararası indekslerde taranan 
makalesi; Dr. Öğr. Üyesi Emre Sümer'in 1 adet uluslararası kongre 
bildirisi; Dr. Öğr. Üyesi Tülin Ayyıldız'ın 1 adet uluslararası indeks-
lerde taranan makalesi ve 1 adet ulusal kongre bildirisi; Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Sert’in 4 adet ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikmen’in 
2 adet uluslararası kongre bildirisi bulunmaktadır. Bilimsel faali-
yetlerin başarılı bir biçimde yürütülebilmesinde rol oynayan en 
önemli etkenlerden biri araştırma alt yapısının varlığıdır. Öğretim 
elemanlarımızın ve lisansüstü öğrencilerimizin alanlarındaki bi-
limsel gelişmeleri izleyebilecekleri kütüphanemiz zengin elektro-
nik ve basılı materyalleri, yenilenen binası ve genişletilmiş hizmet 
saatleri ile tüm araştırmacılara hizmet vermektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının ders içerikleri 
öğrencilerimize temel bilimler, genel mühendislik, bilgisayar bi-
limleri ve mühendisliği dallarında güçlü bir temel sağlayıp, araş-
tırma ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı hedef-
lemektedir. Bu bağlamda, tezli yüksek lisans programımızda bir 
öğrencinin mezun olabilmesi için 7 teorik ders, 1 seminer dersi ve 
1 tez dersini; tezsiz yüksek lisans için 10 teorik ders ve 1 dönem 
projesi dersini; doktora programı için 7 teorik ders, 1 seminer der-
si, 1 doktora yeterlilik dersi ve 1 tez dersini başarıyla tamamlaması 
gerekmektedir. Zorunlu ya da seçmeli olarak alınabilen her bir te-
orik ders kapsamında ileri düzey araştırma konuları veya bilimsel 
makaleler incelenerek öğrencilerimizin bilimsel yayınları okuma, 
özümseme, raporlama ve sunma gibi yetenekleri geliştirilmek-
tedir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan 
‘seminer dersi’ kapsamında; öğrencinin tez çalışmasını yapacağı 
konu üzerinde akademik araştırma yapabilme, raporlayabilme ve 
sunabilme becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Aynı prog-
ramlar içerisinde yer alan ‘tez dersi’ kapsamında ise bir araştırma 
problemine ilgili programın gerektirdiği ölçüde özgün bir çözüm 
yolu bulabilme becerisi ile beraber tez çalışmasını tasarlama, ge-
liştirme, sunma ve savuma becerileri kazandırılmaktadır. Doktora 
programı kapsamında yer alan ‘doktora yeterlilik dersi’ bünye-

sinde ise öğrencilerimizin Bilgisayar Mühendisliği lisans düzeyi 
konularına olan hakimiyetleri ölçülmektedir. Tezsiz yüksek lisans 
programı kapsamında yer alan ‘dönem projesi dersi’ ile öğrenciye 
bir araştırma problemini çözebilme becerisi kazandırmanın yanı 
sıra proje çalışmasını tasarlama, geliştirme ve sunma becerilerini 
kazandırabilmek hedeflenmektedir. Bunların dışında, doktora ve 
yüksek lisans müfredatlarına eklenen ‘Araştırma Yöntemleri ve 
Etik’ isimli ders ile öğrencilerimize araştırma yapma teknikleri ve 
akademik etik kuralları hakkında bilgi edindirilmesi hedeflenmiş-
tir. Lisansüstü programlarımız kapsamında yer alan tüm dersler 
18:00-20:50 saatlerinde yapılmaktadır. Böylece, çalışan öğrenci-
lerimizin derslerini aksatmadan eğitimlerine devam edebilmesi 
mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, öğretim elemanlarımızın birço-
ğu tez öğrencileri ile yapacakları görüşmeleri akşam saatlerinde 
yaparak tez çalışmalarının aksamadan devam edebilmesine im-
kân tanımaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programları, modern toplu-
mun karmaşık teknolojik sorunlarına çözüm sunmak için gerekli 
temel ilkeleri ve altyapıyı sağlayarak öğrencilerimizi bilimsel ve 
uygulamalı konularda yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anabilim 
dalımız altında yürütülen çalışmalar, gerektiğinde farklı alanlarla 
işbirliği yaparak toplum ihtiyaçlarına çözüm olabilecek yenilikçi 
teorik ve uygulamalı çözümler sunabilmektedir. Ayrıca, araştırma 
ve hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kurumsal ve endüstri-
yel ilişkilerin geliştirilmesini benimseyen bir vizyon taşımaktadır. 
Bu bağlamda, lisansüstü öğrencilerimiz ile yürütülen birçok tez/
proje çalışması ve bu çalışmalardan üretilmiş birçok bilimsel ya-
yın mevcuttur. TÜBİTAK-CNR (İtalya) uluslararası ikili işbirliği 
kapsamında bölüm öğretim üyemiz Prof. Dr. Hasan Oğul ve bir 
doktora öğrencimizin içinde bulunduğu ‘Tüm Metagenom Dizin-
leme Örneklerinin Geri-Getirimi’ başlıklı proje bu çalışma dönemi 
içerisinde başarıyla tamamlanmıştır. Lisansüstü öğrencilerimizin 
toplum gereksinimlerine katkı sağlayacak faaliyetler gösterdiği 
mecralardan birisi de Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

II. AKADEMİK FAALİYETLER / ENSTİTÜLER194 195BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Merkezi (TEKMER)’dir. KOSGEB bünyesinde kurulan bu merkez-
de Anabilim dalı tezli yüksek lisans öğrencilerimizden Görkem 
Ulusoy, ‘Astro Bilişim ve Danışmanlık’ isimli firmasıyla faaliyetle-
rini sürdürmektedir. 

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütü-
len yüksek lisans programında, ilgili dönem içerisinde bilimsel 
üretime ilişkin birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlardan en 
önemlisi, anabilim dalı öğretim elemanlarının yapmış olduğu bi-
limsel yayınlardır. Bu çerçevede, öğrencilerimizin yüksek lisans 
tezlerinden ya da öğretim elemanlarının yürüttüğü diğer proje-
lerden üretilen 15 adet makale, uluslararası indekslerce taranan 
dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimizin yüksek lisans 
tezlerinden ya da öğretim elemanlarının yürüttüğü diğer proje-
lerden üretilen 16 adet bildiri uluslararası kongre, sempozyum, 
çalıştay gibi bilimsel toplantılarda, 1 adet bildiri ise ulusal kong-
re, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulmuştur. 
İlgili çalışma döneminde, doktoraya kayıtlı 7 öğrencimiz bulun-
maktadır. Tezli yüksek lisans programında kayıtlı 26 öğrenciden 
10’u tez aşamasında çalışmalarını sürdürmüş, bu öğrencilerden 
2’si tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmuştur. Tezsiz 
yüksek lisans programımızda 3 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğ-
rencilerden 1’i dönem projesini tamamlayarak mezun olmuştur. 
Üniversitemiz, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle üniversi-
te-sanayi işbirliği kapsamında üniversitedeki bilginin yüksek 
lisans öğrencileri kanalıyla üretime geçmesine yönelik çalış-
malar gerçekleştirilmiştir. Anabilim dalımızda birçok araştırma 
projesi yürütülmektedir. Anabilim dalı öğretim elemanlarımız 1 
adet Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı, EU-FP7-KONNECT-n-
CEL-CONST, 1 adet TÜBİTAK 1001, 1 adet TÜBİTAK 1005, 1 adet 
TÜBİTAK 1003 ve 4 adet Başkent Üniversitesi BAP Projesi’nde 
yürütücü veya araştırmacı olarak görev almışlardır. Ayrıca, çok 
sayıda proje için TÜBİTAK ve KOSGEB hakemliği, 11 farklı bilim-
sel dergi için bilimsel makale hakemliği yapmışlardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Biyomedikal mühendislik ve teknolojileri alanındaki ulusal ve 
uluslararası güncel gelişmelere paralel olarak, yüksek lisans ve 
doktora programında açılan ders içeriklerinde rutin güncelleme-
ler yapılmış, programa eklenmesinin faydalı olacağı düşünülen 
derslerin anabilim dalı başkanlığına bildirilmesi istenmiştir. Öğre-
tim elemanlarımız tarafından, ‘Uyku Sinyallerinin Makro ve Mikro 
Analizi’ ve ‘Biyomedikal Uygulamalarla Sayısal Görüntü İşleme’ 
isimli 2 yeni ders önerisi senatoya sunulmuş ve kabul edilmiştir. 
Böylece lisansüstü öğrencilerimizin ilgi alanlarına uygun, çalışma-
larına katkıda bulunacak yeni dersler almalarına da gayret gös-
terilmiştir. Dersler, öğrencilerin katılımlarını sağlamak için, küçük 
sınavlar, araştırma ödevleri, araştırma sunumları ile desteklen-
miştir. Öğrencilerin güncel biyomedikal mühendisliği konuları ile 
ilgili çalışmalar yapmaları sağlanarak; sorgulayan, çözümleyen, 
bütünleştiren, iletişim kurabilen meslek adamları yetiştirmek he-
deflenmiştir. Yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinin çoğu öğrenci-
lerin gelecek hedeflerine uygun olarak biyoloji ve tıp alanındaki 
problemleri çözmeye yönelik çalışmalar olarak belirlenmiştir. 
Anabilim dalımız lisansüstü programlarında yer alan dersler haf-
ta içi 18:00-20:50 saatlerinde ya da hafta sonu yürütülmektedir. 
Böylece çalışan öğrencilerimizin derslerini aksatmadan eğitimine 
devam edebilmesi olanağı sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Mezunlarımız tıbbi cihazların üretim, bakım, geliştirme, kalibras-
yon ve resmi düzenlemelerinde özel sektör, sağlık kuruluşları ve 
kamu kurumlarında istihdam edilmektedir. Böylece mezunları-
mız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli teknik sağlık hizmetlerinin 
sağlanması için gerekli ulusal bilgi birikiminin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, kamu sektörünün ve özel sek-
törün ileri düzeydeki hedeflerine göre biyomedikal mühendislik 
alanında popüler ve güncel nanoteknoloji, biyonanoteknoloji, 
biyomedikal enstrümantasyon, biyosinyal işleme, medikal gö-
rüntü işleme, biyomedikal ölçme ve kalibrasyon, nanotıp, tıbbı 
cihaz tasarımı ve geliştirilmesi konularında, özellikle de üniver-

site-sanayi işbirliğine yönelik araştırmalara teşvik edilmektedir. 
Anabilim dalımız bünyesindeki öğretim elemanları, çeşitli bilimsel 
toplantılara ve diğer üniversitelerde eğitime başlayan biyome-
dikal mühendisliği bölümlerine davetli-çağrılı konuşmacı olarak 
gitmişlerdir. Anabilim dalımız öğretim elemanları; meslek odaları 
(TMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası) ve sanayi medikal küme-
lenmeleri (OSTİM Medikal Kümelenme) ilişkileri ile biyomedikal 
mühendislik faaliyet ve hizmetlerinin geliştirilmesi üzerine çalış-
malar yapmış, stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. 
Ayrıca öğretim elemanlarımız Üniversitemiz işbirliği ile kampü-
sümüzde kurulan TEKMER kapsamındaki projeler, TÜBİTAK pa-
nelleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projelerinde hakemlik 
ve değerlendirme kurullarında bulunarak sadece Üniversitemiz 
bünyesinde gerçekleştirdiği projelerde değil ulusal birçok proje-
nin de gerçekleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde aktif görev 
almıştır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri, bu dönem içerisinde 
Kalkınma Bakanlığı’na, ülkemizdeki biyosensör geliştirme faa-
liyetlerinde bulunan tüm bilim insanları ve sanayi kuruluşlarının 
fikirden ürüne bir biyosensör geliştirilmesi ve test edilmesi ile ilgili 
faaliyetlerini yürütebilecekleri bir merkezin kurulumu ile ilgili bir 
proje sunmuşlardır. Proje önerimiz incelenme aşamasındadır. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü prog-
ramları; öğrencilerimize temel bilimler, genel mühendislik, elekt-
rik-elektronik mühendisliği dallarında güçlü bir temel sağlayıp 
uygulama bilgi ve becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Tez 
danışmanlıklarının öğrencilerimizin çalışma yapmayı istediği alan 
öncelikle dikkate alınarak ve öğretim üyeleri arasında mümkün 
olduğunca dengeli bir biçimde dağıtılarak verilmesine azami özen 
gösterilmektedir. Öğretim üyelerimizin danışmanlığını yaptığı tez 
çalışmaları kapsamında, 2 adet SCI/SCI-E indeksinde taranan 
makale, 4 adet uluslararası bildiri ve 1 adet de ulusal konferans 
bildirisi yayımlanmıştır. Lisansüstü programlarımızın ders listele-
rinin teknolojik gelişmelere paralel şekilde güncellenebilmesi için 
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sürekli çalışmalar yapılmakta olup, bu bağlamda doktora progra-
mı kataloğuna, ‘Radyo Frekansı Sistem Mimarisi ve Tasarımı’, ‘İleri 
Antenler ve Uygulamaları’ ve ‘Örüntü Tanıma ve Makine Öğren-
mesi’ isimli 3 adet seçimlik ders eklenmiştir. Yürürlükteki mevzua-
ta göre doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri 
için en az bir yayınının bulunması koşulu bulunmaktadır. Bilimsel 
yayın sayılarını arttırılabilmesi için bundan sonraki akademik dö-
nemlerde tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin de savunma 
sınavından önce en az bir yayın yapmış olması koşulu aranacaktır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisansüstü programlarında belirli 
bir düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanındaki daha ileri çalışma-
lara ve yeniliklere ilgi duyan ve bu çalışmaları yapma isteği gös-
terebilecek adaylar değerlendirilmektedir. Başvuruda bulunan 
adaylar içinde, istenilen başvuru şartlarını üst düzeyde sağlayan 
veya eğitimleri süresince yüksek başarı gösteren öğrencilere Üni-
versitemiz tarafından çeşitli burslar sağlanarak, bu öğrencilerin 
başarıları desteklenmektedir. Anabilim dalımız lisansüstü progra-
mı çok çeşitli derslerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, tezli yük-
sek lisans programımızda bir öğrencinin mezun olabilmesi için 
7 teorik ders, 1 seminer dersi ve 1 tez dersini; doktora programı 
için 7 teorik ders, 1 seminer dersi, 1 doktora yeterlilik dersi ve 1 
tez dersini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca lisans 
derecesine dayalı doktora programından mezun olabilmesi için, 
lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin toplam 300 AKTS 
kredilik, en az 14 dersi, bir seminer dersini, yeterlik sınavını, tez 
önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavını başarıyla tamamla-
ması gerekmektedir. Programda yer alan derslerin belirlenmesin-
de, öğrencilerin tez çalışmaları için kullanacakları temel bilgilerin 
ileri seviyede verilmesinin sağlanmasının yanında alanlarındaki 
yeni, ilgi çekici, farkındalık yaratabilecek ve daha önce hiç eği-
timini almadıkları konularda derslerin bulunmasına da özen gös-
terilmektedir. Bu amaçlarla sürekli güncellenen programımızda, 
öğrencilerimizin alanlarındaki bilgi ve deneyimlerine ayrıcalık ka-
tacak derslerin açılması sağlanmaktadır. Ayrıca anabilim dalımıza 

yeni katılan öğretim üyelerimizin de bu amaçlara uygun yeni ders 
içerikleri oluşturarak, bu dersleri vermek üzere hazırlanmaları 
teşvik edilmekte ve desteklenmeye devam edilmektedir. Tüm 
derslerimizin içerikleri, öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz 
bilgi ve becerilere uygun olarak, kullanılan materyaller ve sınavlar 
dışındaki destekleyici diğer ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
(ödev, proje, sunum) bakımından, her yıl öğretim elemanlarımız 
tarafından dersin gerektirdiği şekilde güncellenmekte ve der-
si alan/almak isteyen öğrencilerle de paylaşılmaktadır. Böylece 
lisansüstü öğrencilerimizin ilgi alanlarına uygun, çalışmalarına 
katkıda bulunacak dersleri almalarına da gayret gösterilmektedir. 
Anabilim dalımız lisansüstü programlarında yer alan dersler haf-
ta içi 18:00-20:50 saatlerinde ya da hafta sonu yürütülmektedir. 
Böylece çalışan öğrencilerimizin derslerini aksatmadan eğitimine 
devam edebilmesi olanağı sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplini, bilginin teknolojiye, 
teknolojinin ürün ve uygulamaya dönüşümünde etkin katkılarda 
bulunarak, haberleşme, savunma sanayi, sağlık ve bankacılık gibi 
çok çeşitli alanlarda hizmet veren bir disiplindir. Bu açıdan bakıl-
dığında toplumun gereksinimlerinin karşılandığı neredeyse tüm 
alanlarda faaliyet gösteren bir bilim dalıdır. Anabilim dalımızda 
lisansüstü düzeyde yapılan tüm çalışmalar, aslında teknolojinin 
ve bu alandaki bilimsel yaklaşımların geliştirilmesi için birer katkı 
olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle özellikle tez konularının 
seçiminde toplum gereksinimleri, beklentileri, sorunları dikkate 
alınmaktadır. Anabilim dalımızda yürütülen doktora tezlerinden 
birisi olan ‘Türkçe Konuşmayı İşaret Diline Dönüştüren Yazılım 
Geliştirme’ başlıklı çalışmada, toplumunun ihtiyacı olan Türkçe bir 
yazılım hayata geçirilecektir. Yürütülmekte olan, ‘Dudak Okuma-
ya Dayalı Konuşma Tanıma’ başlıklı doktora tezinde ise toplum 
gereksinimlerini karşılayacak sonuçlar elde edilmek istenmek-
tedir. Öğretim elemanlarımız, çeşitli bilimsel toplantılara davetli 
konuşmacı olarak katılarak toplumsal teknolojik sorunlara ilişkin 
görüş ve önerilerini paylaşmaktadırlar. Bunun yanı sıra kampü-

sümüzde kurulan TEKMER kapsamındaki projeler, TÜBİTAK pa-
nelleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri ve KOSGEB 
projelerinde hakemlik ve değerlendirme kurullarında bulunarak 
ulusal birçok projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmakta-
dırlar. Öğretim elemanlarımız sanayi ve diğer üniversitelerle işbir-
liği halinde çeşitli projelere katkı sağlamaktadırlar. 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programında 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında Prof. Dr. Berna Dengiz danışmanlı-
ğında yürütülen ve Muzaffer Balaban tarafından gerçekleştirilen 
‘Benzetim Optimizasyonunda Kriging Yönteminin Metamodel 
Olarak Kullanımı’ başlıklı doktora tezi tamamlanmıştır. Endüstri 
Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programında ise 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Doç. Dr. Yusuf Tansel İç danış-
manlığında yürütülen ve Esra Pehlivan tarafından gerçekleştirilen 
‘Finansal Oranlar Kullanılarak Bankaların Yıllara göre Performans 
Değerlendirmesi’ başlıklı tez ve Hakan Civelek tarafından ger-
çekleştirilen ‘Türkiye Ekonomisinin Büyüme Tahminine Yöne-
lik Bir Çalışma’ adlı tez çalışmaları, Dr. Öğr. Üyesi Barış Keçeci 
danışmanlığında Pelin Akyıl tarafından gerçekleştirilen ‘Özel Bir 
Firmanın Proje Yönetim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi’ başlık-
lı tez çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca Mühendislik ve Teknoloji 
Yönetimi programında, Doç. Dr. Kumru Didem Atalay danışman-
lığında Hasan Yiğit Bilgin tarafından gerçekleştirilen ‘Elektrikli ve 
Benzinli Motosikletlerin Belirli Parametreler Açısından Karşılaştı-
rılması’ başlıklı tez, Prof. Dr. Berna Dengiz danışmanlığında Selin 
Baş tarafından gerçekleştirilen ‘Environmental Pollution and Cost 
Efficient Equipment Selection in Cement Factories’ başlıklı tez ta-
mamlanmıştır. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları tarafından 1 Ekim 
2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde devam eden ve tamamlanan tez 
çalışmalarından toplam 2 adet SCI makale, 7 adet uluslararası 
konferans bildirisi, 6 adet ulusal konferanslarda sunulan bildiri ve 
1 adet kitap bölümü yayımlanmıştır. Öğrenciler yaptıkları tez ça-
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lışmaları kapsamında yayın, proje ve kongre katılımları için yön-
lendirilerek bilimsel üretime katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Endüstri Mühendisli-
ği Tezli Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Doktora 
Programı, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 
Programı ve Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı bulunmaktadır. Mevcut programlar ile mühen-
dislik ve teknoloji alanında bilimsel ve yönetsel gelişmeler sağ-
layabilecek nitelikte mühendisler yetiştirilmesi hedeflemektedir. 
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin, hem yaratıcı uygulamalara 
yönelik araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme 
ve yorumlama yeteneği kazanabilmeleri hem de yönetsel anlam-
da uzmanlaşmalarına yönelik kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi 
edinebilmeleri için gerekli öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmek-
tedir. Lisansüstü ders programımız da öğrencilerin ilgi duydukları 
alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde ders çeşit-
liliği yüksek tutulmakta ve dersler her dönem güncellenmektedir. 
Dersler öğrencilerin tez çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyduk-
ları temel bilgiyi ileri seviyede sağlayacak şekilde belirlenmekte 
olup, seçmeli derslerin açılmasında öğrencilerden gelen talepler 
de dikkate alınmaktadır. Seçmeli dersler kapsamında, alanında 
kariyer sahibi ve halihazırda alanında aktif faaliyetlerde bulunan 
profesyonel kişilerin ders açmasına özellikle önem verilerek, öğ-
rencilerin gerçek hayat uygulamalarını da içselleştirmeleri sağlan-
maktadır. Ders içerikleri ve eğitim öğretimin daha etkin bir şekilde 
yerine getirilmesi için kullanılan materyaller (sunum, not, proje), 
öğrencilerden gelen geri bildirimler de dikkate alınarak öğretim 
elemanları tarafından tartışılmakta ve güncellenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Endüstri Mühendisliği sanayi ve hizmet sektörünün hemen her 
alanında faaliyet gösteren bir bilim dalıdır. Toplum gereksinim-
lerinin sağlandığı tüm faaliyet alanlarında, malzeme, zaman ve 
enerji gibi kıt kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlaya-

rak; aynı zamanda toplumun rekabet gücünü de artırmaktadır. 
Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programında 
yapılan tüm lisansüstü çalışmalar toplumsal gereksinimlerin kar-
şılanması amacıyla örtüşmektedir. Endüstri Mühendisliği temel 
bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri 
ve yönetim bilimi gibi farklı disiplinlerden beslenmektedir. Bu 
sayede, sistemleri bütünsel bakış açısıyla analiz ederken, insan 
odaklı olabilme yaklaşımını hayata geçirebilmesi Endüstri Mü-
hendisliğinin en önemli toplumsal katkısıdır. Endüstri Mühen-
disliği Yüksek Lisans Programı tüm Mühendislik, İşletme, İktisat, 
Fen Edebiyat Fakültelerinin İstatistik ve Matematik lisans prog-
ramları mezunları, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yük-
sek Lisans Programı ise Tüm Mühendislik, İşletme, İktisat lisans 
programları mezunları olmak üzere, toplumun farklı kesimlerine 
hizmet veren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Mühendislik 
ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de fak-
lı sektörlerde mühendislik uygulamalarıyla ilgili yüksek tekno-
lojinin geliştirilmesinde ve sanayiye göçeriminde; yönetsel ve 
teknik unsurları birlikte değerlendirebilen, teknolojik unsurların 
yaygınlaştırılmasında görev alabilecek nitelikli mühendisleri ye-
tiştirme konusunda önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır. 
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile üretim ve hiz-
met sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık prob-
lemler karşısında, mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler 
tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan yüksek mühen-
disler yetiştirilmektedir. Bu niteliklere sahip yüksek mühen-
disler elde ettikleri beceriler ile hem sanayide, hem de hizmet 
sektörlerinde toplumun refahını artıracak ve yaşam kalitesini 
iyileştirecek faaliyetler gerçekleştirerek ülkenin nitelikli iş gücü 
ihtiyacını azaltmaya yönelik katkılar sağlayacaktır. Tezlerde ve 
dönem projelerinde, toplumda ve kuruluşlarda bilimsel üretimin 
ve teknoloji bilincinin gelişmesine destek olacak ve çalışan öğ-
rencilerin çalıştıkları kurumlarda hem ürün, hem de hizmet veya 
süreçle ilgili teknoloji ve mühendislik düzeyinin iyileştirilmesine 
olumlu katkılar yapabilecek tez/proje konularının verilmesine 
çalışılmaktadır. Böylece öğrenciler programda öğrendikleri tek-

nikleri ve bilimsel yaklaşımları kullanarak, çalıştıkları kurumlarda 
katma değer yaratacak faaliyetler ortaya koymaktadır. 

Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bir öğretim Üyemiz Avrupa Isı Güneş (European Solar-Thermal 
Renewable Heating and Cooling) Toplantısı’na asıl üye olarak 
katılmaktadır. Güneş enerjisi açısından oldukça zengin olan ül-
kemizin teknik ve ekonomik gereksinimlerine yönelik makaleler 
yazılmakta, ulusal ve uluslararası kongre ve çalıştaylara katılım 
gösterilmektedir. Üniversitemiz Makine Mühendisliği Bölümü ile 
birlikte Üniversitemizde 5 kw gücünde bir deneysel rüzgâr türbini 
kurulmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi’nde ortak danışman ola-
rak ‘Yeşil ve Sürdürülebilir Bina’ alanında yürütülmekte olan bir 
adet doktora tezi son aşamasına gelmiştir. Gazi Üniversitesi’nde 
doktora ortak danışmanı olarak ‘Güneş Enerjili Güç ve Isı Üretim 
Modeli’nin TSE ile birlikte test ve değerlendirme standart hazır-
lama çalışmaları devam etmektedir. Ocak 2017’de ABD’de ASH-
RAE teknik toplantılarına katılım gösterilmiş ve komite başkan-
lıkları yapılmıştır. Anabilim dalımızda hazırlanan bir ders kitabının 
İngilizce basımı üzerine temaslarda bulunulmuş ve enerji-yapı 
sektörümüz en üst düzeyde temsil edilmiştir. Bilimsel çalışmalar 
için öğretim elemanlarımıza Üniversitemiz tarafından bilimsel 
toplantılara katılmaları için destek sağlanmakta, SCI/SCI-E in-
deksli yayınlara da teşvik verilmektedir. Bu dönemde Üniversite-
mizce öğretim elemanlarımızın yurt dışı ve yurt içi konferans ve 
sempozyumlara katkılı katılım sayısı artırılmıştır 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Enerji konusu hemen bütün disiplinleri içermekte olduğundan, 
geniş bir yelpaze içerisinde gerektiğinde dışarıdan konusunda 
uzman yarı-zamanlı öğretim üyeleri getirtilerek güncel, yenilikçi, 
ufuk genişletici ve tarayıcı dersler yürütülmekte, diğer üniversite-
lerle ortak tezler yönetilerek eğitimin ve öğrenmenin çok geniş ve 
kalıcı bir tabana oturtulması gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalış-
maların bilimsel seviyeleri ve değerlendirmelerinde belli kurallar 
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yerleştirilmeye çalışılmakta ve bu kurallara azami uyulması ana-
bilim dalımızca kontrol edilmektedir. Tez çalışmasının sunulması 
için belli bir yayın kriteri ortaya konulması çalışmaları da devam 
etmektedir. Böylece yapılan çalışmanın kalitesinin uluslararası 
düzeyde tutulmasının sağlanacağı düşünülmektedir. Euopean 
Platform of Universty in Energy Research and Education (EUA-E-
PUE) Organizasyonu’na Üniversitemizin temsilcisi olarak FBE 
Anabilim Dalımızın tam üyeliği için başlatılmış bulunan temasla-
rımız devam etmektedir. Yenilenebilir enerjiler, güneş ve rüzgâr 
enerjileri kapsamındaki AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir. 
Öğretim üyelerimiz bu alanda ulusal ve uluslararası kongrelere 
katılmakta ve bu konuda teşvik edilmektedirler. Birleşmiş Millet-
ler’in Türkiye desteği kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce basılan 3 ciltlik 
Bütünleşik Bina Tasarımı kitap serisine Anabilim Dalımız katkıda 
bulunmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim Dalı olarak, öğrencilerimizin birçoğu endüstriden gel-
mekte olduğundan ilk elden toplumun ve endüstrinin gereksi-
nimlerinin farkında olmaktayız. Tezli programda ve dönem tez-
lerinde toplumun gereksinimlerine doğrudan cevap verecek olan 
ve endüstriye-sektöre katkı sağlayacak olan tezler öğrenciler ile 
birlikte oluşturulmaktadır. Programlarımız, toplumun ve uygarlı-
ğın bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak; sanayi-
de teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve 
deneyimle donanmış; sürekli öğrenme alışkanlığına, mühendislik 
uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre 
ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi, 
mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkın-
dalık ve evrensel düşünme yetisine sahip; ufku geniş enerji mü-
hendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplumun gereksinimle-
rine yanıt vermeye yönelik amaçlarımız; 

• Teknik olarak özel ve kamu kesimlerinde yer alan kuruluşlarla 
işbirliği yaparak toplumun gereksinimlerine yanıt vermek, 

• Toplumumuzdaki yaşam kalitesini geliştirebilmek için yaşam 
boyu öğrenme çabalarına destek vermek, 

• İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmesi 
için gerek duydukları bilgi ve teknoloji aktarımını sağlamak, 

• Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında göre-
rek öğrenme gereksinimine yanıt vermek amacıyla her türlü 
basım ve yayın olanaklarını kullanarak alanın bilgi birikimini 
açıklamak ve alan özgü konularda toplumu bilgilendirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Gü-
venliği Anabilim Dalı 2016 yılında kurulmuştur. İş Sağlığı ve Gü-
venliği Anabilim Dalı’nda tezli ve tezsiz olmak üzere iki yüksek 
lisans programı bulunmaktadır. Bu yüksek lisans programları 
aracılığıyla çalışma ortamlarında yapılması gereken periyodik 
risk değerlendirme, üretimin mevzuat ile belirlenen sağlık ve gü-
venlik kurallarına uygun koşullarda yürütülmesi, işyeri acil durum 
planlarının oluşturulması, kaza yeri inceleme ve raporlaması, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, endüstriyel 
kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması ve 
bertaraf edilmesi gibi sanayinin tüm iş kollarını kapsayan çalış-
maların bilimsel ve sistematik bir temele oturtulmasını sağlamak 
hedeflenmektedir. Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği gelişmiş 
ülkelerde bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Ülkemizde de 
iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaların artması ve 
yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ile birlikte bu alana olan ilgi 
de giderek artmaktadır. Küçük, orta, büyük ölçekli bütün sanayi 
kuruluşlarının çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğine yö-
nelik çıkarılan mevzuatlara uygun tedbirleri almaları ve çalışma 
alanlarını bu yönde düzenlemeleri gerekmektedir. Bu sayede, 
üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirilerek bilimsel metot ve 
analiz yöntemlerinin sanayide uygulanması ile verimliliğin artı-
rılması sağlanabilecektir. Ayrıca endüstriden sağlanacak bilgi ve 
imkânlar ile önemli bilimsel yayın ve çalışmaların gerçekleştiril-
mesi mümkün olabilecektir. Öğrencilerin yaptıkları tez çalışmaları 

kapsamında yayın, proje ve kongre katılımları için yönlendirilerek 
bilimsel üretime katkı sağlamaları hedeflenmektedir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında tezsiz yüksek lisans programında, Doç. Dr. 
Kumru D. Atalay danışmanlığında Burak Yurtsever ‘İnşaat Tekno-
lojilerinden Ardgerme Sistemi ve İş Sağlığı, Güvenliği Açısından 
Değerlendirilmesi’ başlıklı dönem projesini, Dr. Öğretim Üyesi Gü-
lin F. Can danışmanlığında Çağdaş Ozan Büyükkaya ise ‘Şantiye 
Şeflerinin ve Mühendislerinin Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönünden Yükümlülükleri ve Durumları’ adlı dönem projesini ta-
mamlamıştır. ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk 
ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ uyarınca İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları mezunlarımız, (B) sınıfı 
iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavlara doğrudan katılma 
hakkına sahip olacaklardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Tezli Yüksek Lisans Programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Mevcut programlar ile 
çalışma ortamlarında yapılması gereken periyodik risk değerlen-
dirme, üretimin mevzuat ile belirlenen sağlık ve güvenlik kuralla-
rına uygun koşullarda yürütülmesi, işyeri acil durum planlarının 
oluşturulması, kaza yeri inceleme ve raporlaması, iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, endüstriyel kirleticilerin 
çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması ve bertaraf edil-
mesi gibi sanayinin tüm iş kollarını kapsayan çalışmaların bilimsel 
ve sistematik bir temele oturtulmasını sağlamak hedeflenmekte-
dir. Mezunlarımızın yukarıda belirtilen konularda yetkin bir iş sağ-
lığı ve güvenliği uzmanı olarak birçok küçük, orta ve büyük ölçekli 
firmada istihdam edilmesi beklenmektedir. Bu amaç doğrultu-
sunda öğrencilerin hem yaratıcı uygulamalara yönelik araştırma 
yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ye-
teneği kazanabilmeleri, hem de yönetsel anlamda uzmanlaşma-
larına yönelik kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi edinebilmeleri 
için gerekli öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü 
ders programımızda öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda uz-
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manlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde ders çeşitliliği yüksek 
tutulmakta ve bu dersler her dönem güncellenmektedir. Dersler 
öğrencilerin tez çalışmaları kapsamında ihtiyaç duydukları temel 
bilgiyi ileri seviyede sağlayacak şekilde belirlenmekte olup, seç-
meli derslerin açılmasında öğrencilerden gelen talepler de dik-
kate alınmaktadır. Seçmeli dersler kapsamında, alanında kariyer 
sahibi ve halihazırda alanında aktif faaliyetlerde bulunan profes-
yonel kişilerin ders açmasına özellikle önem verilerek, öğrencile-
rin gerçek hayat uygulamalarını da içselleştirmeleri sağlanmak-
tadır. Ders içerikleri ve eğitim-öğretimin daha etkin bir şekilde 
yerine getirilmesi için kullanılan materyaller (sunum, not, proje), 
öğrencilerden gelen geri bildirimler de dikkate alınarak öğretim 
elemanları tarafından tartışılmakta ve güncellenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İş sağlığı ve güvenliği, sanayi ve hizmet sektörünün hemen her 
alanında uygulanması zorunlu bir yönetim sistemidir. İnsanın yer 
aldığı her hizmet ya da üretim alanında fiziksel ve ruhsal vücut 
bütünlüğünün korunması, makine, teçhizat ve her türlü dona-
nımın iş kazaları nedeniyle zarar görmeden uzun süre çalışması 
aynı zamanda firmaların iş gücü ve ekipman verimliliği açısından 
rekabet gücünü de artırmaktadır. Dolayısıyla İş Sağlığı ve Güven-
liği Yüksek Lisans Programında yapılan tüm lisansüstü çalışmalar 
toplumsal gereksinimlerin karşılanması amacıyla örtüşmektedir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği temel bilimler, mühendislik bilimleri, sos-
yal bilimler, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimi gibi farklı disip-
linlerden beslenmektedir. Bu sayede, sistemleri bütünsel bakış 
açısıyla analiz ederken insan odaklı olabilme yaklaşımını hayata 
geçirebilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin en 
önemli toplumsal katkısıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans 
Programı tüm lisans mezunlarına açık olmakla toplumun farklı 
kesimlerine hizmet veren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile üretim ve hizmet 
sektörlerindeki işçi sağlığı ve çalışma ortamının güvenliğine yö-
nelik işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında, 
mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araş-

tırmacı kimliği ön planda olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 
yetiştirilmektedir. Bu niteliklere sahip iş sağlığı ve güvenliği uz-
manları elde ettikleri beceriler ile hem sanayide hem de hizmet 
sektörlerinde toplumun refahını artıracak ve yaşam kalitesini 
iyileştirecek faaliyetler gerçekleştirerek ülkemizde iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik katkılar sağlayacaktır. 
Tezler ve dönem projeleri de, toplumda ve kuruluşlarda işçi sağlı-
ğı ve çalışma ortamının güvenliğine ilişkin kuralların uygulanabil-
mesi ve koşulların geliştirilebilmesi için bilimsel yöntemlerin ve iş 
sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesine destek olacaktır. Ayrıca 
çalışan öğrencilerin, çalıştıkları kurumlarda bu kuralların uygu-
lanması ve bu yöndeki bir bilincin yerleşmesine olumlu katkılar 
yapabilecek tez/proje konularına yönelmesi hedeflenmektedir. 
Böylece öğrenciler programda öğrendikleri teknikleri ve bilimsel 
yaklaşımları kullanarak çalıştıkları kurumlarda katma değer yara-
tacak faaliyetler ortaya koymaktadır. 

Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programında, 2017-2018 
akademik yılında 3’ü halen devam etmekte olan 5 tez çalışması 
yürütülmüştür. Bunlardan Dr. Öğr. Üyesi Barış Keçeci danışman-
lığında ‘Savunma Sanayisinde Faaliyet Gösteren Bir Elektronik 
Firma İçin ERP Yazılımının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile 
Seçilmesi’ başlıklı tezi ile Batuhan Özdemir, Doç. Dr. Kumru Di-
dem Atalay danışmanlığında ‘Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi-
nin Hizmet Sektörüne Uyarlaması’ başlıklı tezi ile İpek Baygıner ve 
Doç. Dr. Yusuf Tansel İç danışmanlığında ‘Hibrit Otomobillerin Se-
çimine Yönelik Bir Modelin Geliştirilmesi’ başlıklı tezi ile Esra Şim-
şek tez çalışmalarını tamamlamışlardır. Kalite Mühendisliği Tezsiz 
Yüksek Lisans Programında ise ‘Sıcak Su Daldırma Galvanizleme 
Sürecinde Bir Deney Tasarımı Uygulaması’ başlıklı dönem projesi 
ile Özkan Kartal ve ‘Sıcak Su Daldırma Galvanizleme Sürecinde 
İstatistiksel Süreç Kontrolü Uygulamaları’ adlı projesiyle Tacettin 
Genç, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Toktaş yönetiminde dönem proje-
lerini tamamlamışlardır. Tamamlanan tezler ve dönem projeleri 

öğrencilerin çalıştıkları birimlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar 
kapsamında yürütülmüş ve böylece ilgili kuruluşlara da fayda 
sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Mühendisliği Anabilim Dalında Ka-
lite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile Kalite Mühen-
disliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Mevcut 
programlar ile üretim ve hizmet sektörlerinde her türlü planlama 
ve kontrol sisteminin tasarlanması, işletilmesi ve geliştirilmesinde 
bilimsel ve yönetsel gelişmeler sağlayabilecek nitelikte mühen-
disler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler iş hayatında 
çalıştıkları birimlerdeki kalite problemlerini veya çalıştıkları sis-
temleri daha iyiye götürebilecek ve sistem performansını iyileş-
tirici yönde dönem projeleri hazırlamaları yönünde teşvik edil-
mektedir. Böylece öğrenciler programda öğrendikleri teknikleri 
ve bilimsel yaklaşımları kullanarak çalıştıkları kurumlara katma 
değer yaratacak projeler ortaya koyabilmektedir. Müfredata de-
rinlik ve genişlik kazandırarak öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı 
özelliklerle donanımının yolunu açmak, öğrencilere gelecekteki 
üst düzey hedeflere ulaşma olanağı verecek akademik ve uygu-
lamaya dönük donanım kazandırmak, kamu sektöründe ve özel 
sektörde farklı alt sektörlerin gereksinimlerine yanıt vermek ama-
cıyla programa yeni dersler eklenerek program güncellenmek-
tedir. Ders içerikleri ve eğitim-öğretimin daha etkin bir şekilde 
yerine getirilmesi için kullanılan materyaller (sunum, not, proje), 
öğrencilerden gelen geri bildirimler de dikkate alınarak öğretim 
elemanları tarafından değerlendirilmekte ve güncellenmektedir. 
Programda açılan seçmeli dersler için alanında deneyimli olan ve 
ilgili alanda aktif faaliyetlerde bulunan profesyonel kişilerin seçil-
mesine özen gösterilmektedir. Bu sayede öğrencilere yenilenen 
ve değişen güncel sorunlara yönelik çözümler bulabilme yetisi 
kazandırılmak istenmektedir. Öğrencilerin bilimsel faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri ve araştırmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri 
için, gerekli mekân ve dokümanlara ulaşmaları gerekmektedir. Bu 
bakımdan öğrencilerimizin yanı sıra öğretim elemanlarının da bi-
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limsel çalışmalarını yapabilecekleri yenilenen kütüphane binamız 
zengin materyalleri ile araştırmacılara hizmet vermektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tüm mühendislik 
bölümleri, teknik eğitim/teknoloji fakülteleri, fen-edebiyat (fen 
bilimleri) fakülteleri, iktisat ve işletme programları mezunla-
rı başta olmak üzere fen ve matematik alt yapısı olan tüm li-
sans mezunlarını öğrenci olarak kabul ederken; kalite bilincini 
de toplumda yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Diğer taraftan 
Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Türkiye’de farklı 
sektörlerde kalite bilincini artırma ve kalite iyileştirme faaliyet-
lerini desteklemek için ivmelendirme yaparak nitelikli kalite mü-
hendislerini yetiştirme konusunda önemli bir görev üstlenmiş 
bulunmaktadır. Program kapsamında gerek dönem projelerin-
de, gerekse yüksek lisans tezlerinde toplumda kalite bilincinin 
gelişmesine destek olacak ve çalışan öğrencilerin çalıştıkları 
kurumlarda hem ürün, hem de hizmet veya süreç kalite düze-
yinin iyileştirilmesine olumlu katkılar yapabilecekleri konuların 
verilmesine çalışılmaktadır. Böylece ilgili kuruluşların ve toplum 
gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, top-
lumun farklı kesimlerinin kalite bilincinin arttırılması amacıyla 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
bünyesinde bulunan ‘Başkent Üniversitesi Kalite Mühendisliği 
Sertifika Programı’na Kalite Mühendisliği Anabilim Dalınca des-
tek verilmekte ve katılımcıların teorik ve pratik yönden kalite 
bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Makine Mühendisliği, modern toplumun her kesiminde kullanılan 
ürünlerin tasarımını, analizini, üretimini ve güvenirlik deneylerini 
yapma konularını içermekte, bu sebeple mühendisliğin çok ge-
niş bir alanında hizmet vermektedir. Mesleki konulardaki araştır-
ma-geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim 

kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabilecek; mesleki 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, 21. yüzyılda profes-
yonel olarak rol almak için gerekli yeteneklere sahip, bölgesel ve 
ulusal sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek elemanlar yetiş-
tirmek başlıca amaçlarımızdandır. Anabilim Dalımız MÜDEK tara-
fından 2023 yılına kadar akredite olmuş bir birim olup lisansüstü 
eğitim ve öğretim faaliyetleri için yeterli bir alt yapıya sahiptir. 
Yüksek lisans programı 2006-2007 akademik yılında, doktora 
programımız ise 2012-2013 akademik yılında faaliyetlerine başla-
mıştır. Anabilim dalımızda tezli ve tezsiz yüksek lisans ile lisansa 
ve yüksek lisansa dayalı doktora programları yürütülmektedir. 
Yüksek lisans programımızda yaratıcılık ve yenilikçi çalışmalar 
özendirilmekte, bilimsel üretimi özendirecek ve destekleyecek 
alt yapıyı üst düzeye çıkarmak ve uluslararası indekslere giren 
dergilerde yayın yapmak teşvik edilmektedir. Anabilim dalımız 6 
profesör ve 7 dr. öğr. üyesi olmak üzere toplam 13 öğretim ele-
manı ile faaliyet yürütmektedir. Bilimsel çalışmalar için öğretim 
elemanlarımıza Üniversitemiz tarafından bilimsel toplantılara ka-
tılmaları için destek sağlanmakta, SCI/SCI-E indeksli yayınlara da 
teşvik verilmektedir. Bu dönemde Üniversitemizce öğretim ele-
manlarımızın yurt dışı ve yurt içi konferans ve sempozyumlara 
katkılı katılım sayısı artırılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Programlarımızda planlamalar lisans programımızın MÜDEK ak-
reditasyonuna paralel olarak, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler 
ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde sürekli iç ve dış paydaş-
larla sorgulanmakta ve periyodik olarak iyileştirilmektedir. Öğ-
renmeyi mükemmelleştirmeye yönelik başlıca amaçlarımız; 

• Müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak öğrencileri yenilik-
çi ve yaratıcı özelliklerle donatmak, 

• Sorgulayan, çözümleyen, bütünleşen, iletişim kurabilen ve 
çağdaş teknolojiyi içerseyen bir bakış açısı vermek ve geliş-
tirmek, 

• Düşünce çeşitliliğine olanak veren, yaratıcı ve yenilikçi bir öğ-

renim ortamı sağlamak,
• Öğretim elemanı seçiminde niteliği önde tutmak ve kendisini 

geliştiren, etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip öğretim 
elemanları ile öğrencilerimizi buluşturmaktır. 

Anabilim dalımızda ağırlıklı olarak mekanik, malzeme-kompo-
zitler, zırh geliştirme, enerji (yenilenebilir enerjiler: rüzgâr, dalga, 
hidrokinetik ve güneş) ve kontrol-mekatronik alanlarında yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları yaptırılmaktadır. Tezler, uygulamaya 
dönük şekilde TÜBİTAK ve SANAYİ BAKANLIĞI destekli olarak 
yürütülmektedir. Yüksek lisans çalışmalarının içeriği ve sonuçlan-
dırılması ile ilgili olarak anabilim dalımızca ‘Yüksek Lisans Çalış-
maları İşleyiş Esasları’ belirlenmiş ve anabilim dalı web sayfasına 
konulmuştur. Böylece yapılan çalışmaların bilimsel seviyeleri ve 
değerlendirmelerinde belli kurallar yerleştirilmeye çalışılmış ve bu 
kurallara azami uyulması anabilim dalımızca kontrol edilmekte-
dir. Tez çalışmasının sunulması için belli bir yayın kriteri ortaya 
konulması çalışmaları da devam etmektedir. Böylece yapılan ça-
lışmanın kalitesinin uluslararası düzeyde tutulmasının sağlanacağı 
düşünülmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Programlarımız Üniversitemizin ülkemize ve içinde bulunduğu 
kente karşı temel sorumluluklarından hareketle ülkemizin ekono-
mik gelişmesine, insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmaya 
devam etmektedir. Makine mühendisliği toplumun ihtiyaç duy-
duğu tüm alanlarda faaliyet gösteren bir mühendislik dalıdır. 
Programlarımız, toplumun ve uygarlığın bilimsel ve teknolojik 
gelişmesine katkı sağlayaca; sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalış-
malarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış; sürekli 
öğrenme alışkanlığına, mühendislik uygulamalarının evrensel ve 
toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etki-
leri ile çağın sorunları hakkında bilgi, mühendislik çözümlerinin 
hukuksal sonuçları konusunda farkındalık ve evrensel düşünme 
yetisine sahip; ufku geniş makina mühendisleri yetiştirmeyi he-
deflemektedir. Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
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başlıca amaçlarımız;

• Kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla teknik 
işbirliği yaparak toplumun gereksinimlerine yanıt vermek, 

• Toplumumuzdaki yaşam kalitesini geliştirebilmek için yaşam 
boyu öğrenme çabalarına destek vermek, 

• İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmesi 
için gerek duydukları bilgi ve teknoloji aktarımını sağlamak, 

• Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında göre-
rek öğrenme gereksinimine yanıt vermek amacıyla her türlü 
basım ve yayın olanaklarını kullanarak alanın bilgi birikimini 
açıklamak ve alan özgü konularda toplumu bilgilendirmektir.

Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Ülkemizde son yıllarda başarılı bir gelişme sürecine giren savun-
ma sanayi, bu alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacını da berabe-
rinde getirmektedir. Bu güne kadar savunma sanayiinin temel 
insan gücü, ülkemizin seçkin üniversitelerinin makine, elektrik-e-
lektronik, bilgisayar ve yazılım ile endüstri mühendisliklerinden 
mezun olan insan gücü ile karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak, 
savunma silah, araç ve gereçlerini tasarlamak, üretmek, test ve 
değerlendirmesini yaparak uluslararası düzeyde kabul belgesi-
ne (sertifikasyonu) erişmek maksadıyla özel bir lisans ve/veya 
lisansüstü eğitimden geçmiş insan kaynağı bulmak pek de ko-
lay olamamaktadır. Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim 
Dalı kapsamında açılan lisansüstü programlarımız; savunma sa-
nayii kuruluşlarının genç mühendislerine veya bu sektörü çalışma 
alanı olarak hedefleyen tüm mühendislere, alanlarında derinlik 
kazandıracak bilgi birikimini sağlamak ve çalıştıkları kuruluşların 
bir projesine yüksek lisans tezi boyutu ile katkıda bulunmalarına 
olanak vermek amaçlı, savunma sanayiine odaklı yüksek lisans ve 
doktora programlarıdır. Anabilim Dalımız, ulusal ve uluslararası 
işbirliklerini yürütecek, özellikle savunma sanayii konularındaki en 
son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve 
sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-

Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Lisansüstü Programlarında 
savunma sanayinde belirli bir düzeyde bilgi ve beceriye sahip, 
alanındaki daha ileri çalışmalara ve yeniliklere ilgi duyan ve bu 
çalışmaları yapma isteği gösterebilecek adaylar değerlendiril-
mektedir. Başvuruda bulunan adaylar içinde, istenilen başvu-
ru şartlarını üst düzeyde sağlayan veya eğitimleri süresince 
yüksek başarı gösteren öğrencilere Üniversitemiz tarafından 
çeşitli burslar sağlanmakta, böylece başarıları desteklenmekte-
dir. Anabilim dalımız lisansüstü programı çok çeşitli derslerden 
oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programımızda bir öğrenci-
nin mezun olabilmesi için 8 teorik ders, 1 seminer dersi ve 1 tez 
dersini; doktora programı için 8 teorik ders, 1 seminer dersi, 1 
doktora yeterlilik dersi ve 1 tez dersini başarıyla tamamlaması 
gerekmektedir. Ayrıca lisans derecesine dayalı doktora prog-
ramından mezun olabilmek için, lisans derecesi ile kabul edilen 
öğrencilerin toplam 300 AKTS kredilik en az 14 dersi, bir semi-
neri, yeterlik sınavını, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma 
sınavını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programda 
yer alan derslerin belirlenmesinde, öğrencilerin tez çalışmala-
rı için kullanacakları temel bilgilerin ileri seviyede verilmesinin 
sağlanmasının yanında alanlarındaki yeni, ilgi çekici, farkındalık 
yaratabilecek ve daha önce hiç eğitimini almadıkları konularda 
derslerin bulunmasına da özen gösterilmektedir. Bu amaçlarla 
sürekli güncellenen programımızda, öğrencilerimizin alanların-
daki bilgi ve deneyimlerine ayrıcalık katacak derslerin açılması 
sağlanmaktadır. Ayrıca Anabilim dalımıza yeni katılan öğretim 
üyelerimizin de bu amaçlara uygun yeni ders içerikleri oluştura-
rak, bu dersleri vermek üzere hazırlanmaları teşvik edilmekte ve 
desteklenmektedir. Tüm derslerimizin içerikleri, öğrencilerimize 
kazandırmak istediğimiz bilgi ve becerilere uygun olarak, kulla-
nılan materyaller ve sınavlar dışındaki destekleyici diğer ölçme 
ve değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, sunum) bakımından, 

her yıl öğretim elemanlarımız tarafından dersin gerektirdiği şe-
kilde güncellenmekte ve dersi alan/almak isteyen öğrencilerle 
de paylaşılmaktadır. Böylece lisansüstü öğrencilerimizin ilgi 
alanlarına uygun, çalışmalarına katkıda bulunacak dersleri alma-
larına da gayret gösterilmektedir. Anabilim dalımız lisansüstü 
programlarında yer alan dersler hafta içi 18:00-20:50 saatleri 
arasında ya da hafta sonunda yürütülmektedir. Böylece çalışan 
öğrencilerimizin derslerini aksatmadan eğitimine devam edebil-
mesi olanağı sağlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Programlarımız Üniversitemizin ülkemize ve içinde bulunduğu 
kente karşı temel sorumluluklarından hareketle ülkemizin ekono-
mik gelişmesine, insan gücünün yetiştirilmesine katkı yapmaya 
devam etmektedir. Programlarımız, toplumun ve uygarlığın bi-
limsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayaca; sanayide teknik, 
idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle 
donanmış; sürekli öğrenme alışkanlığına, mühendislik uygulama-
larının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 
üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi, mühendislik 
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık ve evren-
sel düşünme yetisine sahip; ufku geniş mühendisler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik başlıca amaçlarımız;

• Kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla teknik 
işbirliği yaparak toplumun gereksinimlerine yanıt vermek, 

• Toplumumuzdaki yaşam kalitesini geliştirebilmek için yaşam 
boyu öğrenme çabalarına destek vermek, 

• İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmesi 
için gerek duydukları bilgi ve teknoloji aktarımını sağlamak, 

• Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında göre-
rek öğrenme gereksinimine yanıt vermek amacıyla her türlü 
basım ve yayın olanaklarını kullanarak alanın bilgi birikimini 
açıklamak ve alan özgü konularda toplumu bilgilendirmektir.
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Fen Bilimleri Enstitüsü

Gösterge Fen 
Bilimleri
Enstitüsü

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Anabilim 
Dalı

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Anabilim 
Dalı

Biyoteknoloji 
Anabilim 

Dalı

Elektrik
Elektronik 

Mühendisliği 
Anabilim 

Dalı

Endüstri
Mühendisliği 

Anabilim 
Dalı

Enerji Mühendisliği 
Anabilim 

Dalı

 İstatistik ve Bilgisayar 
Bilimleri 

Ana Bilim Dalı

 İş Sağlığı 
ve 

Güvenliği
Anabilim 

Dalı

Kalite 
Mühendisliği 

Anabilim 
Dalı

Makine 
Mühendisliği

Anabilim 
Dalı

Mimarlık
Anabilim 

Dalı

 Savunma 
Teknolojileri 
ve Sistemleri

Anabilim 
Dalı

Sürdürülebilir 
Tarım ve 

Gıda Sistemleri 
Anabilim

Dalı

Tamamlanan yüksek lisans tez oranı 0.22 0.36 0.17 0 0.6 0.45 0.22 0 0 0.5 0.11 0 0 0

Tamamlanan doktora tez oranı 0.01 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez oranı 0.23 0.36 0.17 0 0.6 0.55 0.22 0 0 0.5 0.11 0 0 0

Sayısal Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması  46.9 66.32 71.46 27.25 73.34 73.48 62.03 0 30.7 64.68 69.36 0 71.1 0

Sözel Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 46.9 66.32 71.46 27.25 73.34 73.48 62.03 0 30.7 64.68 69.36 0 71.1 0

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 46.9 66.32 71.46 27.25 73.34 73.48 62.03 0 30.7 64.68 69.36 0 71.1 0

Sayısal Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 39.19 74.72 78.24 0 80.23 78.53 40.47 0 39.32 41.25 76.7 0 0 0

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 39.19 74.72 78.24 0 80.23 78.53 40.47 0 39.32 41.25 76.7 0 0 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 5.18 3.92 0 0 5.56 0 3.7 0 37.5 5.26 7.14 0 20 0

Disiplinlerarası tezli lisansüstü program oranı 0.32 0 0 1 0 0.25 0.5 0 0.5 0.5 0 0 1 1

Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program oranı 0.14 0 0 0 0 0.25 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0

Disiplinlerarası toplam lisansüstü program oranı 46.43 0 0 100 0 50 100 0 100 100 0 0 100 100

Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci oranı 16.46 7.14 33.33 0 9.09 12.5 9.09 0 66.67 40 10 0 0 0

Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin oranı 14.74 17.65 7.41 0 2.78 17.78 22.22 0 25 15.79 21.43 0 0 0

Mezun olan doktora öğrencilerin oranı 1.23 0 0 0 0 6.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.04 3.18 3.6 0 3.42 3.23 3.24 0 3.15 3.3 3.39 0 0 0

Doktora mezunlarının mezuniyet not ortalaması  0.27 0 0 0 0 3.55 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 2.78 0 9.38 0 0 4.17 4.55 0 0 0 6.12 9.52 2.22 0

Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 3.63 3.7 0 0 8.11 5.26 0 0 0 0 6.25 0 0 0

Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 62.5 62.5 75 50 75 62.5 62.5 62.5 37.5 37.5 75 75 75 62.5

Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 83.33 87.5 87.5 0 87.5 62.5 0 0 0 0 87.5 0 0 87.5

Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders oranı 14.29 0 25 0 0 18.18 22.22 0 0 0 33.33 0 7.14 0

Doktora programlarında yeni açılan ders oranı 52.94 16.67 0 0 75 100 0 0 0 0 66.67 0 0 0

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 5.43 21 0 0 8 7 1.5 0 0 1.5 10 0 1.5 0

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 23.39 59 0 0 21 27.75 11.67 0 0 7 35 0 12 0

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 16 5 1 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0
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Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 26 anabilim dalı, 58 yüksek 
lisans programı ve 6 doktora programında bilimsel üretim faa-
liyetlerinin nitel ve nicel açıdan geliştirilmesi için ilgili ana bilim 
dallarının içerik güncelleme çalışmaları yapmaları istenmiştir. 
Enstitüde görev alan öğretim üyelerinin ve enstitü öğrencile-
rinin ilgili bilimsel alanlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası 
kongrelerde sundukları bildiri ile ulusal ve uluslararası dergi-
lerde yayınladıkları makaleleri Enstitü ile paylaşmaları sağlan-
mıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin mezuniyetleri 
aşamasında gerçekleştirdikleri proje ve tez çalışmalarının bilim-
sel yayın olarak ortaya konması isteği ilgili anabilim dallarıyla 
paylaşılmıştır. Tez çalışmalarını tamamlamış öğrencilerimizin, 
akademik danışmanlarıyla birlikte indekslerce taranan ulusal 
ve uluslararası dergilerde yayın yapmaları konusunda anabilim 
dalları teşvik edilmiştir. Bu bağlamada söz konusu tez ve proje 
çalışmalarının niteliğinin artırılması konusundaki eylemler ana-
bilim dallarıyla paylaşılmıştır. Yüksek lisans proje çalışmalarının 
nitelikli olarak tamamlanması için gerekli adımlar anabilim dal-
larıyla rehber niteliğinde paylaşılmıştır. Yüksek lisans tezlerinin 
yürütülmesi sürecinde izlenmesi gereken adımlar periyodik ola-
rak anabilim dallarına iletilmiş, enstitü kurulları aracılığıyla so-
runlar tartışılmıştır. Doktora öğrencilerimizin, tez izleme kurulla-
rının etkili takibi sağlanmıştır. Doktora tez çalışmaları süresince 
öğrencilerimizden mezuniyet öncesi uluslararası bir kongrede 
sunum yapmaları ve bu durumun doktora bitirme yeterliliği ola-
rak düşünülmesi gereğini aktarmanın önemi anabilim dallarına 
iletilmiştir. Yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan 
seminer dersine ait sunumların öğrenci ve öğretim elemanlarına 
duyurularak gerçekleştirilmesi bütün anabilim dallarından talep 
edilmiş, disiplinlerarası bilgi paylaşımının sağlanması hedeflen-
miştir. Gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlere Sosyal Bilimler 
Enstitüsü yönetiminin desteğinin sağlanacağı belirtilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 26 ana bilim dalı, 58 yüksek lisans 

programı ve 6 doktora programında öğrenmenin mükemmelleş-
tirilmesi için fiziki ortam ve derslerin işleniş biçimlerinin niteliği ile 
ilgili izlemeler gerçekleştirilmiştir. Yüksek lisans ve doktora ders-
lerinin büyük çoğunluğu 18.30-21.00 saatlerinde geçekleştirildi-
ğinden derslerin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli fiziksel 
koşullar sağlanmış, öğretim üyelerinin ve enstitü öğrencilerinin 
ihtiyaçlarının giderilmesi adına gereklilikler tanımlanmıştır. İnter-
net üzerinden başvuru sistemine geçilmiş, başvuru sistemi kolay-
laştırılmıştır. Dersliklerde öğrenmenin gerçekleştirilmesine ilişkin 
alt yapı mükemmelleştirilmiştir. Öğrencilerin çalışmalarında ihti-
yaç duydukları bilimsel çalışmalara ulaşım araçları tanımlanmış ve 
öğrenci sunumları için gerekli alt yapı sağlanmıştır. Anabilim dal-
larından, enstitü öğrencilerinin kütüphane kaynaklarını etkili bir 
şekilde kullanmaları yönünde teşvik edilmeleri istenmiştir. Sos-
yal Bilimler Enstitüsünden farklı anabilim dallarında açılan ortak 
derslerin, anabilim dalları benzerlikleri gözetilerek birleştirilmesi 
ve enstitü yönetiminde ortak yürütülmesi önerilmiştir. Öğrenme-
nin etkili gerçekleştirilmesi adına öğrenci tez danışmanlıkları hariç 
tutularak öğretim üyelerine bir dönemde aynı anabilim dalında 
iki, toplamda ise üç dersten fazla ders üstlenmemeleri önerilmiş 
ve yönetim kurulunda bu yönde karar alınmıştır. Öğrenmeyi mü-
kemmelleştirme amacıyla öğretim üyelerinin tez danışmanlığının 
doktora ve yüksek lisans tez yükü ayrımı gözetmeksizin toplam-
da 6 öğrenci ile sınırlandırılması benimsenmiştir. Tezsiz yüksek li-
sans programlarındaki dönem projesi derslerinin ise üzerinde tez 
danışmanlığı olmayan öğretim üyelerinden başlayarak öğretim 
görevlilerine de öğrenci sayısı gözetilerek dağıtılması önerilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsü 26 anabilim dalı, 58 yüksek lisans prog-
ramı ve 6 doktora programı ile toplumdaki ilgili alanlara duyulan 
bilgi ihtiyacının giderilmesinde ve söz konusu alanlarda nitelikli 
insan kaynağının yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Enstitü-
müz, mevcut programlarıyla toplumda bilginin etkili dolaşımını 
sağlamakta ve öğrencilerimizin bilgi birikimleri ve akademik per-
sonelin faaliyetleri toplumdaki sosyal bilimler alanındaki geliş-

melere katkı sunmaktadır. Söz konusu katkının geliştirilmesi için 
gerek televizyon programlarıyla gerekse yazılı araçlar kullanarak 
Sosyal Bilimler Enstitüsünün tanıtımı yapılmış, toplumda sosyal 
bilimler ve Başkent Üniversitesi programları ile ilgili farkındalık 
yaratılması sağlanmıştır. Anabilim dallarının kendi programla-
rı hakkında ayrıntılı bilgiyi gerekli hedef kitleye aktarmaları için 
televizyon programlarında yer almaları sağlanmıştır. Söz konu-
su aktarım, anabilim dallarının tanıtımına da yardımcı olmuştur. 
Tanıtım faaliyetleri aracılığıyla toplumda ilgili alanlarda ihtiyaç 
duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesi ve bilginin ulaşıla-
bilir hale gelmesi sağlanmıştır. Özellikle doktora programlarının 
içeriğinin sektörde üst bilgi ve uygulamalarına ilişkin ihtiyaçları 
karşılayıcı yapısı; ilgili iş alanına ve topluma yaratmada, topluma 
uzman insan kaynağı sağlamada önemli rol oynamıştır. Ayrıca 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkent Üniversitesi lisans mezunlarına 
ve gerçekleştirdiği kurumsal anlaşmalarla yarattığı burs imkan-
larıyla toplumsal beşeri sermayeyi artırmayı kendine bir görev 
olarak tanımlamıştır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımız öğretim elemanları 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel üretime katkı-
da bulunmuşlardır. Bu katkı; 4 makale, 1 kitap bölümü, 1 kitap 
çevirisi, 2 kitap incelemesi, 10 bilimsel konferanslarda bildiri su-
numu, 2 davetli konuşma, 7 bilimsel dergi hakemliği, 2 dokto-
ra yeterlik jüri üyeliği, 6 doktora tez izleme komitesi üyeliği, 3 
doktora tez jüri üyeliği, 5 yüksek lisans tez jüri üyeliği ve 6 yük-
sek lisans tez danışmanlığı biçiminde olmuştur. Ayrıca anabilim 
dalımızda ‘Thursday Talks’ başlığı altında düzenlenmeye baş-
lanan konferanslar dizisi uygulamasına devam edilmiş, öğretim 
elemanlarımız ve davetli akademisyenler, öğretim elemanlarına 
ve öğrencilere konferanslar vermişlerdir. Öğrenci düzeyinde, 
lisansüstü programında anabilim dalımızda 10 kayıtlı öğrenci 
vardır. Lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırmaya dayalı ve 
gerek Başkent Üniversitesi kütüphanesinde gerek diğer üniver-
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site kütüphanelerindeki yazılı kaynakların kullanımını gerektiren 
dönem ödevleri, yazar veya metin incelemeleri yaptırılmıştır. 
Böylece bir yandan öğretim elemanlarının araştırma ve yayın 
potansiyelinin verimliliği arttırılmış, bir yandan da öğrencilerin 
temel araştırma ve bilimsel yaklaşım becerilerini kazanmaları 
sağlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında lisansüstü eğitim faaliyet-
leri, sadece yüksek lisans derecesine yönelik olarak yapılmakta 
olup doktora programı uygulanmamaktadır. Doktora progra-
mının uygulanabilmesi için gerekli koşullar oluştuğu takdirde 
doktora programı uygulanabilecektir. Ülkemiz üniversitelerinde 
Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında yürütülen lisansüstü eği-
tim-öğretim faaliyetleri sınırlıdır, çünkü Amerikan kültürü ve ede-
biyatı bölümü sayısı azdır. Ancak bu alanda yetişmiş akademik 
personele büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans düzeyinde önemli kat-
kıda bulunma potansiyeline sahiptir. Amerikan Kültürü ve Edebi-
yatı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda dersler genellikle seminer 
biçiminde yürütülmektedir ve her bir öğrencinin dönem boyunca 
araştırmaya dayalı ve akademik sunum normlarına uygun sunum 
yapması zorunlu kılınmaktadır. Dersler seminer olarak yürütüldü-
ğü için, ders içi tartışmalar, yorumlar ve değerlendirmeler yoğun 
olarak yapılmaktadır. Bu tür ders içi faaliyetlerin öğrenmeyi mü-
kemmelleştirme yönünde önemli katkı sağladığı açıktır. Yüksek 
lisans dersleri, gerek içerik gerek çeşitlilik bakımından, Amerikan 
edebiyatının farklı dönemleri ile ilişkili olup her dönemin önde ge-
len yazarları ve onların önemli eserleri, kuramsal ve eleştirel çer-
çevesinde çok yönlü incelenmektedir. Ayrıca Amerikan kültürü, 
tarihi, toplumsal ve kurumsal yapıları, ilgili derslerin kapsamında 
incelenmekte ve tartışılmaktadır. Yüksek lisans ders aşamasını 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, tayin edilen tez danışmanları-
nın gözetiminde yüksek lisans tez önerisi hazırlamakta ve kabul 
edilen tez önerisi doğrultusunda yüksek lisans tez yazımına geç-
mektedirler.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’nın sun-
duğu eğitim-öğretim faaliyetleri sonucunda, toplum içinde bilgili, 
donanımlı, aydın görüşlü, sorgulayıcı ve irdeleyici bireylerin yer 
alması amaçlanmaktadır. Bölüm mezunlarının, gerek kültür ve bil-
gi donanımları, gerek yabancı dil (İngilizce) edinimleri ile çalışma 
hayatına katkı sağlayacak bireyler olması yönünde eğitim-öğre-
tim faaliyetlerine en verimli şekilde devam edecektir. Program-
da sunulan yüksek lisans eğitim-öğretimi, ülkemizde bu alanda 
akademik kariyer yapmak isteyen adayların gelişimine önemli bir 
katkıdır. Nitelikli, akademik normlara uygun bilimsel araştırmaya 
dayalı yüksek lisans eğitim ve öğretimi, Amerikan kültürü ve ede-
biyatı alanında akademik düzeyin yükselmesi, donanımlı akade-
mik personelin yetişmesi ve ülkemiz üniversitelerinde Amerikan 
kültürü ve edebiyatı alanında eğitim-öğretimin yaygınlaşması ba-
kımından önemlidir. Ayrıca, akademik kariyer amacını taşımayan 
ancak bilgi ve düşünce birikimini artırmak isteyen ve mesleki ge-
lişimine önem veren yüksek lisans adaylarının eğitimine de büyük 
bir katkı sağlanmaktadır. Bu açıklamalar bağlamında, gerek lisans 
gerek lisansüstü düzeyde, öğrenci ve mezunların çeşitli sektörle-
re yönelik olarak, nitelikli katkıda bulunması ve hizmet sunması 
amaçlanmakta ve bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli olan 
bilgi ve becerilerin kazandırılmasına çalışılmaktadır.

Bankacılık Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders veren 

öğretim elemanlarının araştırma alanlarında daha verimli ola-
bilmelerini sağlamak amacıyla özendirici nitelikte gerçekleşti-
rilmeye çalışılan önlemler şu başlıklar altında sıralanabilir: 
• 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde alanında bir ilk olan ‘1. Ulusla-

rarası Bankacılık Kongresi’ anabilim dalımız öğretim üye-
lerinden biri olan Doç. Dr. Şenol Babuşcu başkanlığında 
Ankara’da düzenlenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğ-
retim elemanlarının kurum içi ve dışında araştırma, yayın 

yapma ve proje geliştirme alanlarına katkı sağlayacak nite-
likte düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, seminer 
ve çalıştaylara bildirili veya izleyici olarak katılma talepleri 
kabul edilmiş ve bu açıdan Üniversitemiz imkanlarından 
yararlanmaları sağlanmıştır.

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğre-
tim elemanlarının araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme 
çalışmalarının yayın yoluyla da özendirilmesi amacıyla, Fakül-
teye gelen bu yöndeki yayın yapabilmelerini sağlayacak dergi 
ve benzeri bilimsel yayın ortamları teklifleri kendilerine sürekli 
iletilmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm eleman-
ların Fakülte bünyesindeki diğer bölüm elemanlarıyla ortak 
düzenlenen toplantılarda yeni ve özgün konulara yönelmeleri 
ve ortak araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda bilgi-
lendirilmeleri sağlanmıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğretim 
elemanlarının uluslararası bilgi birikimlerini ve deneyimlerini 
artırabilmeleri amacıyla ERASMUS programı çerçevesinde 
ders vermek ve araştırma yapmak isteyenlere gerekli tüm 
kolaylıklar sağlanmıştır. ERASMUS programı kapsamında yurt 
dışında anlaşmalı okullarda ders veren bölümün öğretim ele-
manı, bilgi ve deneyimlerini diğer öğretim elemanlarına aktar-
mıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı tüm öğretim ele-
manlarının bilimsel çalışmaları ve araştırmaları kapsamında ih-
tiyaç duydukları tüm teknolojik destekler sağlanmış, özellikle 
bölüm dışındaki kuruluşlarla yürütülecek çalışmalarda gereksi-
nim duyulan girişimlerde bulunulmuştur. 

• Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı olarak her dönem başında 
bilimsel üretime ilişkin faaliyet olarak neler hedeflendiği be-
lirlenmiş ve dönem sonunda yapılan toplantılarla da bu he-
deflere ulaşılıp ulaşılamadığı incelenmiştir. Ayrıca diğer bölüm 
elemanları ile ortak alanlar tartışılıp diğer bölüm öğretim ele-
manları ile de ortak çalışmalar yapılması yönünde fikir alışve-
rişi sürdürülmüştür. 
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Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders veren 

öğretim görevlisi sayısının azaltılarak öğretim üyesi sayısının 
artırılması konusunda gerçekleştirilmeye çalışılan stratejiler 
şunlardır: 
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders ve-

ren özellikle tam zamanlı öğretim görevlilerinin kısa sürede 
bilimsel yeterliliklerini (yüksek lisans, doktora, vb.) tamam-
lamaları konusunda verdikleri ders sayılarının dengelenme-
si sağlanmış, böylelikle diğer zamanlarında yüksek lisans 
tezi yürütmelerine ve tamamlamalarına imkan verilmiştir. 

• Doktora programlarını tamamlayan öğretim elemanlarının 
öğretim üyesi olabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla 
akademik yayın yapmak ve bilimsel toplantılara katılmak 
konularında, bölümün diğer öğretim üyeleri tarafından öğ-
retim elemanları yönlendirilmişlerdir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tam za-
manlı öğretim görevlilerinin yükünü artırmamak ve bilimsel 
çalışmalarını bir an evvel bitirerek öğretim üyesi statüsü 
kazanmalarını sağlayabilmek için, bazı derslerin yarı za-
manlı öğretim görevlileri tarafından yürütülmesi uygula-
masına devam edilmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında öğrencile-
rin aldıkları temel dersler yanında, sektörel bilgi birikimleri ile 
deneyimlerini artıracak nitelikteki derslerin sayısının artırılma-
sı amacıyla programa bazı yeni ve güncel gelişmeleri içeren 
dersler eklenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
işgücü pazarlarında becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla 
derslerde uygulamalara devam edilmiş, bu alanda öğrencilerin 
becerilerini geliştirmelerine imkan veren yeni örnekler belirle-
nerek bu örneklerden kendilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
mezuniyet sonrasında kamu ve özel sektör istihdam imkan-
larının artırılması amacıyla, bazı derslerde sektörden uzman 
konuşmacılar çağrılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi uygula-

malarına devam edilmiştir. 
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programındaki derslerde 

yararlanılan derslik ve laboratuvarlarda teknolojik donanım 
ve imkanlar (bilgisayar, projeksiyon, vb.) geliştirilmeye çalışıl-
mıştır. İş Yatırım kuruluşu sponsorluğunda Finans Laboratuarı 
düzenlenmiş ve bir takım teknik dersler bu laboratuvara ta-
şınmıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri 
nitelikteki ödev ve proje çalışmalarına daha fazla yönelmeleri-
ne özen gösterilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, bünyesindeki yüksek lisans 
programı ile toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artı-
rılması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamak 
için çalışmalarını sürdürmüştür. Bu amaçla topluma açık konfe-
rans, seminer ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu tür 
faaliyetlere katılım desteklenmiştir. Öğrencilerimizin aldığı semi-
ner dersi internet yoluyla tüm öğrencilerimize ve ilgili kurum ve 
kuruluşlara duyurulmuş olup öğrenci seminerlerinin tüm istekli 
dinleyicilere yönelik yapılması gerçekleştirilmiştir. Özellikle ge-
reklilik gösteren alanlarda toplumun iş gücünün niteliklerinin ge-
liştirilmesi için düzenlenen sertifika programlarına eğitim içeriği 
ve know-how katkısı gerçekleştirilmiştir. 

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders veren 

öğretim elemanlarının araştırma alanlarında daha verimli ola-
bilmelerini sağlamak amacıyla özendirici nitelikte gerçekleşti-
rilmeye çalışılan önlemler şu başlıklar altında sıralanabilir: 
• 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde alanında bir ilk olan ‘1. Ulusla-

rarası Bankacılık Kongresi’ anabilim dalımız öğretim üye-
lerinden biri olan Doç. Dr. Şenol Babuşcu başkanlığında 
Ankara’da düzenlenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğ-
retim elemanlarının kurum içi ve dışında araştırma, yayın 
yapma ve proje geliştirme alanlarına katkı sağlayacak nite-
likte düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, seminer 
ve çalıştaylara bildirili veya izleyici olarak katılma talepleri 
kabul edilmiş ve bu açıdan Üniversitemiz imkanlarından 
yararlanmaları sağlanmıştır.

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğre-
tim elemanlarının araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme 
çalışmalarının yayın yoluyla da özendirilmesi amacıyla, Fakül-
teye gelen bu yöndeki yayın yapabilmelerini sağlayacak dergi 
ve benzeri bilimsel yayın ortamları teklifleri kendilerine sürekli 
iletilmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm eleman-
ların Fakülte bünyesindeki diğer bölüm elemanlarıyla ortak 
düzenlenen toplantılarda yeni ve özgün konulara yönelmeleri 
ve ortak araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda bilgi-
lendirilmeleri sağlanmıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tüm öğretim 
elemanlarının uluslararası bilgi birikimlerini ve deneyimlerini 
artırabilmeleri amacıyla ERASMUS programı çerçevesinde 
ders vermek ve araştırma yapmak isteyenlere gerekli tüm 
kolaylıklar sağlanmıştır. ERASMUS programı kapsamında yurt 
dışında anlaşmalı okullarda ders veren bölümün öğretim ele-
manı, bilgi ve deneyimlerini diğer öğretim elemanlarına aktar-
mıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı tüm öğretim ele-
manlarının bilimsel çalışmaları ve araştırmaları kapsamında ih-
tiyaç duydukları tüm teknolojik destekler sağlanmış, özellikle 
bölüm dışındaki kuruluşlarla yürütülecek çalışmalarda gereksi-
nim duyulan girişimlerde bulunulmuştur. 

• Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı olarak her dönem başında 
bilimsel üretime ilişkin faaliyet olarak neler hedeflendiği be-
lirlenmiş ve dönem sonunda yapılan toplantılarla da bu he-
deflere ulaşılıp ulaşılamadığı incelenmiştir. Ayrıca diğer bölüm 
elemanları ile ortak alanlar tartışılıp diğer bölüm öğretim ele-

manları ile de ortak çalışmalar yapılması yönünde fikir alışve-
rişi sürdürülmüştür. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders veren 

öğretim görevlisi sayısının azaltılarak öğretim üyesi sayısının 
artırılması konusunda gerçekleştirilmeye çalışılan stratejiler 
şunlardır: 
• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ders ve-

ren özellikle tam zamanlı öğretim görevlilerinin kısa sürede 
bilimsel yeterliliklerini (yüksek lisans, doktora, vb.) tamam-
lamaları konusunda verdikleri ders sayılarının dengelenme-
si sağlanmış, böylelikle diğer zamanlarında yüksek lisans 
tezi yürütmelerine ve tamamlamalarına imkan verilmiştir. 

• Doktora programlarını tamamlayan öğretim elemanlarının 
öğretim üyesi olabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla 
akademik yayın yapmak ve bilimsel toplantılara katılmak 
konularında, bölümün diğer öğretim üyeleri tarafından öğ-
retim elemanları yönlendirilmişlerdir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında tam za-
manlı öğretim görevlilerinin yükünü artırmamak ve bilimsel 
çalışmalarını bir an önce  bitirerek öğretim üyesi statüsü 
kazanmalarını sağlayabilmek için, bazı derslerin yarı za-
manlı öğretim görevlileri tarafından yürütülmesi uygula-
masına devam edilmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında öğrencile-
rin aldıkları temel dersler yanında, sektörel bilgi birikimleri ile 
deneyimlerini artıracak nitelikteki derslerin sayısının artırılma-
sı amacıyla programa bazı yeni ve güncel gelişmeleri içeren 
dersler eklenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
işgücü pazarlarında becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla 
derslerde uygulamalara devam edilmiş, bu alanda öğrencilerin 
becerilerini geliştirmelerine imkan veren yeni örnekler belirle-
nerek bu örneklerden kendilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 

mezuniyet sonrasında kamu ve özel sektör istihdam imkan-
larının artırılması amacıyla, bazı derslerde sektörden uzman 
konuşmacılar çağrılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi uygula-
malarına devam edilmiştir. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programındaki derslerde 
yararlanılan derslik ve laboratuvarlarda teknolojik donanım 
ve imkanlar (bilgisayar, projeksiyon, vb.) geliştirilmeye çalışıl-
mıştır. İş Yatırım kuruluşu sponsorluğunda Finans Laboratuarı 
düzenlenmiş ve bir takım teknik dersler bu laboratuvara ta-
şınmıştır. 

• Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 
derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri 
nitelikteki ödev ve proje çalışmalarına daha fazla yönelmeleri-
ne özen gösterilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, bünyesindeki yüksek lisans 
programı ile toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artı-
rılması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamak 
için çalışmalarını sürdürmüştür. Bu amaçla topluma açık konfe-
rans, seminer ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu tür 
faaliyetlere katılım desteklenmiştir. Öğrencilerimizin aldığı semi-
ner dersi internet yoluyla tüm öğrencilerimize ve ilgili kurum ve 
kuruluşlara duyurulmuş olup öğrenci seminerlerinin tüm istekli 
dinleyicilere yönelik yapılması gerçekleştirilmiştir. Özellikle ge-
reklilik gösteren alanlarda toplumun iş gücünün niteliklerinin ge-
liştirilmesi için düzenlenen sertifika programlarına eğitim içeriği 
ve know-how katkısı gerçekleştirilmiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Seçmeli ve zorunlu dersler, öğrencilerin uluslararası akademik 
tartışmaları takip edebilmeleri için evrensel, yenilikçi ve yaratıcı 
bir içerikle kurgulanmıştır. Öğrencilerimizin çağın bilimsel gerek-
sinimlerine uyumlu bilim insanları olarak yetişmelerine yönelik 
akademik nitelikleri edinmelerine yönelik adımlar atılmıştır. Bu 

kapsamda, öğrencilerin kongre, seminer, çalıştay, konferans vb. 
akademik faaliyetlere katılımları teşvik edilmiş ve öğretim üyele-
rinin danışmanlığında yol almaları sağlanmıştır. Tüm bunların yanı 
sıra, ana bilim dallarına yönelik öneriler çerçevesinde üretilen tez 
ve projeler, öğrencilerin bilimsel üretim yapmasını teşvik etmenin 
yanı sıra toplumdaki güncel meselelerin de ele alınmasına yönelik 
hazırlanmıştır. Ayrıca, proje danışmanlığı görevini yürüten öğre-
tim üyeleri, tez ve proje hazırlayan öğrencilerle birlikte ulusal ha-
kemli dergilerde yayınlar yapmışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerin farklı akademik alanlara ilişkin bilgi sahibi olmaları 
amacıyla, disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde konularını ele 
alabilmelerine çalışılmıştır. Bu amaçla, derslerin içeriklerinde öğ-
rencilerin katılımını artırmaya yönelik ve gerektiğinde uygulama-
yı da içeren bir anlayışın oluşturulmasına yönelik güncellemeler 
yapılmıştır. Derslerde iletişim ve medya çalışmaları kapsamında 
uluslararası ölçekte yapılan araştırmalara yönelik bilgiler öğren-
cilere sunulmuştur. İletişim alanının hukuktan siyaset bilimine, 
psikolojiden sosyolojiye, ekonomiden antropolojiye kadar uza-
nan disiplinlerarası niteliği öğretim kalitesine aktarılmıştır. Öğ-
rencilerin derslerde farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan 
akademisyenlerle bir araya getirilerek, farklı akademik alanlardan 
beslenen araştırmalara dair bilgi sahibi olmalarına çalışılmıştır. 
Ayrıca, üçüncü nesil üniversite yaklaşımı çerçevesinde öğretim 
üyesi, öğrenci ve sektör temsilcileri arasındaki ilişki üzerinden öğ-
renme ve üretim merkezli bir anlayış tesis edilmeye çalışılmıştır. 
Bu kapsamda, derslerin bir kısmında taraflar arasında etkileşimi 
artırmaya yönelik faaliyetler organize edilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Alanında uzman insan kaynağı sağlamak amacıyla teknolojik ge-
lişmeleri dikkate alan, sosyal değişimlerin yarattığı taleplerin far-
kında, aynı zamanda sektörün ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olacak 
şekilde ders içerikleri ve uygulamalar güncellenmiştir. Öğrencile-
rimizin vasıflı araştırmacılar olarak yetişmelerine yönelik bir eği-
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tim profili oluşturulmuştur. Alanın da yapısı nedeniyle öğrenciler 
teknolojik materyallerle sıklıkla etkileşime geçecekleri projeler ve 
ödevlere yönlendirilmişlerdir. Derslerde kütüphane kullanımını 
artırmaya özen gösteren proje ve ödevler verilmiştir. Bu sayede, 
öğrencilerimizin çağın bilimsel gereksinimlerine uyumlu bilim in-
sanları olarak yetişmelerine yönelik akademik nitelikleri edinme-
lerine yönelik adımlar atılmıştır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Mevcut programlar kendi iç sistematiğinde, yaratıcılığı ve yenilik-
çi çalışmaları destekleyici nitelikte olması açısından değerlendiril-
miştir. Akademisyenler, ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde 
yayın yapmak üzere teşvik edilmiş ve desteklenmiştir. Anadilde 
bilimsel yayın yapmakta olan öğretim elemanlarımız panel, sem-
pozyum, konferans ve çalıştaylara katılmıştır. Öğretim elemanla-
rının bilimsel üretim faaliyetlerinin arttırılması ve sürdürülebilmesi 
için ders yükleri akreditasyona uygun tutulmuştur. Tezsiz Yüksek 
Lisans Programında yer alan ‘Dönem Proje’ dersi kapsamında, bi-
limsel araştırmanın yanı sıra proje ve uygulamaya yönelik çözüm 
önerilerinin geliştirilmesine önem verilmiştir. Bu anlamda Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı öğrencisi Onur Marangoz’un ‘Mersin Üni-
versitesi Akdeniz Kültür Merkezi Akustik Tasarım Proje Önerisi’, 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alp Diker’in ‘Müzecilik 
Anlayışında Aydınlatmanın Sergileme ve Mekan Kurgusu Üzerin-
deki Rolü ve Proje Önerisi’ ve Tuğcan Bilmez’in ‘Milli Eğitim Ba-
kanlığı Temel Eğitim Müfredatı ve Hedefleri Çerçevesinde Derslik 
Tasarımına Yönelik Öneriler’ çalışması tamamlanmıştır (Proje Da-
nışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge). Tezli Yüksek Lisans progra-
mımızdan 7 adet tez çalışması tamamlanmıştır. 1. Ece Aydıntuğ, 
‘Türkiye’deki Üniversitelerde 1989-2017 Yıllarında İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının Konu ve İçe-
rik Açısından İncelenmesi’, 2018, Prof. Dr. Adnan Tepecik. 2. Kıvaç 
Ayhan, ‘Video Projeksiyon Eşlemesi Teknolojisinin İç Mekan Ser-
gilemeye Etkisi ve Bir Uygulama’, 2018, Prof. Dr. Adnan Tepecik. 
3. Tuğçe Eryılmaz, ‘Türkiye’deki Modern İç Mekanın İçselleştiril-

mesi: Seyfi Arıkan’ın Makbule Atadan Evi Örneği’, 2018, Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Şumnu. 4. Gizem Büke Doğru, ‘Mimari Koruma ve Ye-
niden İşlevlendirme Kavramı, Konak Pier Örneği’, 2018, Prof. Dr. 
Can Mehmet Hersek. 5. Aysu Sarı, ‘Kentsel Dönüşüm Yapılarında 
Sürdürülebilir İç Mimarinin Uygulamasına Yönelik Bir Öneri’, 2018, 
Prof. Dr. Adnan Tepecik. 6. Engin Sakarya, ‘Bilim Kurgu Filmlerin-
de Kent ve İç Mekan Olgusunun Zaman İçindeki Değişimi: Metro-
polis, 2001: A Space Odyssey, Blade Runner ve Minority Report 
Örnekleri’, 2018, Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu. 7. Barış Keskin, ‘En-
düstri Mirasının Sergilenmesi ve Motosiklet Müzeciliği’, 2018, Prof. 
Dr. Adnan Tepecik.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenci odaklı, yenilikçi öğrenme yöntemleri iyileştirilmiştir. Bu 
öğrenme yöntemleri, teknoloji ile ilişkilendirilmektedir. Bu anlam-
da, müfredata çağdaş konuları ele alan dersler eklenmiştir. Ders 
içerik ve metotları sürekli olarak yenilenmeye devam etmektedir. 
Özellikle, düşünce çeşitliliğini arttırmaya yönelik seçmeli dersle-
rin de sayıca arttırılması sağlanmıştır. Yüksek Lisans seviyesinde 
deneyime dayalı öğrenim ve uluslararası standartlardaki eğitim 
faaliyetlerinin evrenselleşmesi amacıyla Erasmus Programı’na ka-
tılım desteklenmiştir. Eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla 
ulusal ve uluslararası standartlarda yer alan akreditasyon süreç-
leri takip edilmiştir. Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan ve 
‘tez’ döneminde bulunan öğrenciler için güz ve bahar döneminde 
aylık olarak tez gelişim süreçlerine katkı amaçlı toplantılar ger-
çekleştirilmiştir 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Üniversitemizin topluma yönelik hizmetlerinin artırılması için top-
luma açık seminer ve kültürel faaliyetler kapsamında destekleyici 
basın yayın organları ile toplumu bilgilendirme faaliyetleri ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda Kanal B’de yüksek lisans tanıtım 
ve bilgilendirme programlarına birden fazla olmak üzere katılım 
sağlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tümü, yaşam boyu 
öğrenmeyi desteklemeye, bireysellikten başlayan toplumsal far-

kındalıkların arttırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. 
Bu anlamda ders, yayın ve proje konuları toplumsal gereksinim, 
sosyal sorumluluklar göz önüne alınarak belirlenmeye devam 
etmekte ve geliştirilmektedir. Mezun öğrenciler ile yakın ilişkiler 
kurulması önemsenmekte ve ilişkilerin kuvvetlenmesi sağlanma-
ya devam etmektedir. Sanayi kuruluşları ile yürütülecek olan pro-
jelerin kapsamları konusunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmaların çerçevesinin özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği 
temeline dayandırılmasına özen gösterilmektedir. 

İktisat Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
İktisat, tüm toplumlarda, hayatın ve sosyal yaşamın temel belirle-
yicilerinden biridir. Bu nedenle bilim olarak iktisat, toplumlardaki 
değişiklikleri iyi izlemek, zamanla ortaya çıkan sorunları analiz 
ederek bunlara çözüm üretmek, toplumun çeşitli katmanlarında 
refahın nasıl artırılabileceği konusunda fikir geliştirmek durumun-
dadır. Bütün bunların yapılabilmesi, iyi araştırmalar yapılabilmesi-
ne ve öğretim elemanlarında ve öğrencilerde entelektüel merakın 
geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu da öğretim kadrosunda-
ki akademisyenlerin kütüphane, zaman ve internetteki kaynaklar 
itibariyle yeterli imkana sahip olmasına bağlıdır. İktisat Yüksek 
Lisans Programı, bütün bu önemli konuların makul düzeyde ger-
çekleşmesini sağlamayı hedeflemekte ve faaliyetlerini buna göre 
yönlendirmektedir. Bilimsel üretimin istenen düzeye ulaşması, 
bilimin önderliğinde yaratıcılık ve yenilikçiliğin çalışma disipliniy-
le birleşmesi sonucunda mümkün olabilmektedir. İktisat Yüksek 
Lisans Programı, akademik personelin niteliğini yüksek tutmayı, 
disiplinlerarası çalışmaları yaygınlaştırmayı, yaratıcılığı ve yeni-
likçi çalışmaları özendirmeyi, hem Türkçe hem de dünyadaki bi-
limsel üretime uyum sağlamak adına İngilizce yayın yapmayı ilke 
edinmiştir. Bu amaç ve ilkeler doğrultusunda bilimsel üretim faa-
liyetlerini düzenli bir şekilde izleyebilmek ve değerlendirebilmek 
için Üniversitemizde geliştirilen ABTA (Akademik Bilgi Toplama 
Aracı) uygulaması akademik personelimizce güncel tutulmakta 
ve düzenli bir şekilde kontrolü ve takibi yapılmaktadır. Öğretim 

elemanlarının araştırma alanında daha verimli olabilmelerini sağ-
lamak amacıyla araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme konu-
larına daha geniş zaman ayırmalarını sağlamaya yönelik önlemler 
alınmaktadır. Bu çerçevede ders yükleri uluslararası standartlar-
da tutulmakta, ulusal ve uluslararası kongrelere katılım olanak-
ları sağlanmakta, enstitü dahilinde seminerler düzenlenmektedir. 
Bilimsel üretimi dünya standartlarına çıkarabilmek adına üniver-
sitemizin benimsediği insan kaynakları politikaları program içe-
risinde aynı doğrultuda uygulanmakta, periyodik olarak İktisat 
Yüksek Lisans Programı’nın akademik kadrosunu zenginleştir-
meye yönelik kadro ilanları verilmekte, dünya standartlarında bi-
limsel ürün üretilmesi amacıyla uluslararası değişim programları 
ve uluslararası araştırma faaliyetleri desteklenmekte, uluslararası 
konferanslar gerçekleştirilmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmenin önde gelen etmenleri olan 
öğrenci merkezli yöntemleri ve ders içerikleri ve programlarını, 
öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla birlikte geliştirmek ve bunları 
güncel tutmak İktisat Yüksek Lisans Programı’nın temel amaçları 
arasında yer almaktadır. Bu sebeple öğrenmeyi mükemmelleştir-
meye yönelik faaliyetler; müfredata derinlik ve genişlik kazandı-
rarak öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının 
yolunu açmak, öğrencilere gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını 
sağlayabilecek nitelikleri kazandırmak, sorgulayan, çözümleyen, 
bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış 
öğrenciler yetiştirmek, düşünce çeşitliliğine önem veren bir öğ-
renme ortamı yaratmak ve öğretim elemanı seçiminde niteliği 
önde tutmak gibi ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu amaç 
ve ilkeler bağlamında, değişen teknoloji ve öğrencilerin büyük bir 
kısmının üniversite dışında edindikleri teknolojik kültür; öğrenme 
ve öğretme yöntemlerinde de değişiklikler yapılmasını gerek-
tirmektedir. Bu doğrultuda İktisat Yüksek Lisans Programı’nda 
öğrencilerin ders materyallerine istedikleri zaman ve mekanda 
ulaşabilmeleri için dersler internet üzerinden hazır materyaller-
le desteklenmekte, öğretim üyeleri derslerinde klasikleşmiş ders 

anlatım teknikleri yerine, teknolojinin sunduğu imkanlarla zen-
ginleştirilmiş yöntemleri uygulayarak ders vermektedirler. Ayrıca 
bazı temel derslerde, teorik ders saatlerine ek olarak uygulama 
ve sunum dersleri düzenlenmekte, akademik personelimizin ka-
pısı ders saatleri dışında da öğrencilere her zaman açık bulun-
maktadır. İktisat Yüksek Lisans Programı’nda programın ve ders 
içeriklerinin güncel gelişmeler bağlamında değiştirilmesi, öğren-
cilere daha derin bir anlayış kazandırmanın altyapısının temini 
amacıyla sağlam bir kuramsal temel inşası çerçevesinde yapıl-
maktadır. Program; Enstitünün diğer programlarıyla işbirliği için-
de çalışmakta, seçmeli derslerle öğrencilerin kendilerini istedikleri 
yönde geliştirmelerine ve etkili bir kariyer planlaması yapmala-
rına olanak tanımaktadır. Özellikle deneyime dayalı öğrenmeyi 
de ön plana alarak; öğrencilerin üniversite içi ve disiplinler arası 
programlara ve konferans ve panellere katılımları özendirilmek-
tedir. Ayrıca, öğrenci ve çalışanların kültürel, toplumsal ve sportif 
faaliyetlere katılımları desteklenmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Modern anlamda üniversite demek, toplumsal gereksinimlere ya-
nıt veren kurum demektir. Üniversite kurumunun, içinde bulun-
duğu ülkeye ve kente karşı temel sorumlulukları vardır. Bunlar-
dan en önemlileri iktisadi gelişmeye ve bunu sağlayabilecek insan 
gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda iyi ku-
rum, iyi program olabilmek; güncel sorunlara duyarlı bir program 
oluşturulmasına, iyi araştırmalar yapılmasına ve toplumsal so-
runlara duyarlı öğrenciler yetiştirilmesine bağlıdır. İktisat Yüksek 
Lisans Programı; diğer eğitim kurumlarıyla, ekonomi ve teknoloji 
dünyasıyla, sivil toplum örgütleriyle, özel ve kamu kesiminde yer 
alan kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı desteklemektedir. 
Ayrıca Program; toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin ay-
dınlığında görerek öğrenme gereksinimine yanıt vermek ilkesi 
bağlamında her türlü basım ve yayın olanaklarını kullanarak bil-
gilendirme çalışmaları yapmaya, yaşam boyu öğrenme çabalarını 
desteklemeye, işletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini 
arttırabilmeleri için gerek duydukları bilgi, teknoloji ve insan gü-

cünün sağlanmasına önem vermektedir. Programın nihai hedefi, 
iyi iktisatçılar yetiştirmek ve topluma fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür kişiler kazandırmaktır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda İk-
tisat Yüksek Lisans Programı ve ders içerikleri toplumsal gereksi-
nimlere yanıt verecek şekilde güncellenmekte, kimi dersler prog-
ramdan çıkarılırken, yeni dersler programa sokulmakta ve ders 
içerikleri değiştirilmektedir. Topluma açık konferans, seminer ve 
kültürel faaliyetler planlanmakta, akademik personelin yayınla-
rı ve çalışmalarının herkesin erişimine açık şekilde paylaşılması 
özendirilmektedir. Kamu ve özel sektördeki gelişmeler, toplumsal 
işgücünün niteliksel gelişimine katkı sağlayan sertifika program-
ları ve bu alandaki güncel faaliyetler öğrencilerle paylaşılmakta, 
böylece toplumsal ihtiyaçlar bağlamında bilinçli ve sorumluluk 
sahibi insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Sa-
dece eğitim dönemi boyunca değil, öğrenciler mezun olduktan 
sonra da onlarla yakın ilişkiler sürdürülmeye, istihdam durumla-
rı izlenmeye çalışılmakta, bu amaç doğrultusunda üniversitenin 
mezunlar derneği ile işbirliği içerisinde bulunulmaktadır. 

İşletme Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
İşletme Anabilim Dalı olarak, Üniversitemizin stratejik planı doğ-
rultusunda nitelikli öğretim elemanlarımıza yayın, proje, kongre 
düzenleme ve araştırma konularında destek vermek ve gerekli 
kaynakları sağlamak amaçlanmıştır. Üniversitemizin uluslararası 
akademik çevrelerce tanınan bir marka olması için öğretim ele-
manlarımız özellikle yurt dışında taranan indekslerde yayın yap-
maya özen göstermişlerdir. Bununla birlikte akademisyenlerimiz 
Türk toplumunun teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyi-
nin yükseltilmesi amacıyla ana dilimizde yayınlar yaparak Türkçe 
literatüre önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlgili alanlarda ses ge-
tirecek, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların üretilebilmesi için çalışma 
koşullarını dünya standartlarına taşımak hedeflenmiştir. Öğretim 
elemanlarımızın çalıştıkları alanlardaki güncel gelişmeleri takip 
etmeleri, kendi alanlarına yön veren uluslararası çalışmalarda yer 
almaları ayrıca disiplinlerarası çalışmalara katılarak kendilerini uz-
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manlık alanlarının dışında da geliştirmeleri teşvik edilerek bilim-
sel üretkenliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir. Bilimsel 
bilgi üretimini ve paylaşımını artırmak, örgütsel öğrenmenin sü-
rekliliğini sağlamak adına öğretim elemanlarımızın fakültemizde 
düzenlenen seminerlere hem konuşmacı hem dinleyici olarak ka-
tılımı en üst seviyede tutulmuştur. Bilimsel alanda gerçekleştirilen 
faaliyetleri izlemek ve takip etmek amacıyla kurulmuş olan veri 
tabanı ABTA (Akademik Bilgi Toplama Aracı), öğretim elemanla-
rımız tarafından aktif olarak kullanılmış ve sıklıkla güncellenmiştir. 
Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında ilgili bilimsel alanlarda ortaya çı-
kan yeni gelişmelerden haberdar olunması, üniversite bünyesinde 
yapılan çalışmaların uluslararası bilim topluluklarına duyurulması, 
disiplinlerarası iletişimin ve koordinasyonun artırılması için ulusal 
ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın artması hedeflenmiş 
ve öğretim elemanlarımıza sunulan katkı ve destek bu doğrultuda 
artırılmıştır. Özgün ve nitelikli bilimsel araştırmaların yapılması için 
üniversite kütüphanemiz büyütülmüş ve hem fiziksel hem elektro-
nik ortamda kaynak sayısı artırılmıştır. Saygın akademik dergiler-
de yapılan yayın sayısının artırılması için öğretim elemanlarımıza 
ve lisansüstü öğrencilerimize elektronik kaynaklara (makaleler, 
dergiler vs.) kütüphanenin yanı sıra evlerinden de ulaşabilme ola-
nağı sağlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
İşletme Anabilim Dalı olarak amacımız, öğretim elemanlarımızın 
hızla artan bilgi, beceri ve deneyimlerini sürekli açık olan iletişim 
kanallarımızla öğrencilere aktararak öğretimde mükemmeliye-
ti yakalamaktır. Akademisyenlerimiz ‘Hafta 7 Gün 24 saat’ ilkesi 
doğrultusunda öğrencilerle yakından ilgilenerek onların üniversi-
te hayatlarını başarılı bir biçimde tamamlamalarını sağlamakta-
dırlar. Sürekli iyileştirmenin sağlanması için dersliklerin yurt içinde 
veya yurt dışında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere erişim sağla-
yacak şekilde yenilenmesine ve teknolojik altyapının güçlendiril-
mesine önem verilmiştir. Lisansüstü eğitim almak isteyen ancak 
üniversitemize fiziksel erişim olanağı bulunmayan öğrenciler için 
uzaktan öğretimle verilen İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı kurulmuştur. Ülke ekonomisine katkı sağlamak, ulusal-
dan evrenselliğe ulaşmak ilkesini gerçekleştirmek ve küresel gi-
rişimciler yetiştirmek amaçlarıyla Yöneticiler için İşletme Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Yöneticilerimizin ve yönetici 
adaylarımızın günümüz karmaşık ve belirsiz küresel rekabet or-
tamında firmalarını başarıya ulaştırmalarına yardımcı olmak ama-
cıyla Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları kurul-
muştur. Yüksek lisans programlarının ders içerikleri, hitap edilen 
öğrenci kitlesinin bilişsel, davranışsal ve mesleksel ihtiyaçları dik-
kate alınarak özgün bir biçimde tasarlanmıştır. Lisansüstü öğren-
cilerimizin eğitim aldıkları süreçte sadece kuramsal ve uygulamalı 
yaklaşımları öğrenmekle kalmayıp, bilimsel araştırma yapmayı 
öğrenmeleri adına literatürde yer alan kaynaklardan faydalanma-
ları sağlanmıştır. Lisansüstü öğrencilerimizin bilgi sahibi oldukla-
rı alanlarda uzmanlaşmalarını ve ilgi duydukları konularda yeni 
bilgiler öğrenmeleri sağlamak amacıyla seçimlik ders seçenekleri 
çeşitlendirilmiştir. Lisansüstü öğrencilerimizin üretilen en güncel 
bilgilere ulaşmaları ve uluslararası literatürü yakından takip ede-
bilmeleri için derslerde İngilizce kaynaklar kullanılmıştır. Diğer 
yandan, öğrencilerin çeşitli yurt içi iş olanaklarını değerlendirebil-
meleri için İngilizce terminolojinin yanında Türkçe terminolojiye 
de egemen olmaları sağlanmıştır. Ders materyalleri seçilirken an-
laşılması kolay ve güncel içerikli kaynaklar seçilmesine özen gös-
terilmiştir. Bunun yanı sıra, lisansüstü öğrencilerimiz okulumuzun 
kütüphanesinden faydalanmaları için teşvik edilmiş, gerek basılı 
gerekse elektronik kaynaklara ulaşmaları açısından kendilerine 
yol gösterilmiştir. Deneyimli danışmanlarımız lisansüstü prog-
ramlarımızdan mezun olan öğrencilere meslek hayatlarının her 
aşamasında rehberlik etmektedirler. Ayrıca, tez araştırmalarına 
yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize okulumuzun 
anlaşmalı olduğu üniversiteler konusunda öğretim elemanlarımız 
tarafından bilgi ve destek sağlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İşletme Anabilim Dalı olarak, hem içinde faaliyet gösterdiğimiz 
Ankara iline hem de ülkemize olan sorumluluğumuzun bilinciyle, 

toplumun ve özellikle gençlerin akademik ve sosyal gereksinme-
lerine yanıt vermeye yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. 
Üniversitemizin stratejik planında belirtilmiş olan ‘paydaşlarla iş-
birliği ve takım ruhu’ ilkesini yerine getirmek amacıyla burslu öğ-
renci sayısının artırılması desteklenmiştir. Ayırt edici yetkinliklere 
sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirebilmek adına, sadece bilimsel 
yöntem ve becerileri öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda düşü-
nen, araştıran, girişken ve sosyal nitelikleri gelişmiş kişiler yetiştir-
mek amaçlanmıştır. Günümüz üniversitelerinin veya işletmelerinin 
kullandıkları teknolojilere egemen, çeşitli davranışsal beklentileri 
karşılayabilen, bilgiyi doğru yerde ve doğru biçimde kullanmayı 
beceren, kültürel farkındalığa sahip ve sürekli kendini geliştirme-
ye açık kişiler yetiştirmek hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, üretilen 
bilimsel bilgilerin paylaşılması adına topluma açık bilimsel faaliyet-
ler (kongreler, seminerler, çalıştaylar) düzenlenmesi ve katılımın 
en yüksek düzeyde tutulması sağlanmıştır. Dünyada önemi her 
geçen yıl katlanarak artan teknoloji ve sanayi projelerinin destek-
lenmesine büyük özen gösterilmiş, lisansüstü öğrencilerimiz tez 
konularını seçerken bu alanlara katkıda bulunmaları ve tecrübe 
edinmeleri konusunda teşvik edilmişlerdir. Üçüncü nesil üniversite 
hedefi kapsamında öğretim elemanlarımız ve lisansüstü öğrenci-
lerimiz Üniversitemiz içinde yer alan teknoloji merkezinden, Ekin 
Ön Kuluçka Merkezi’nden ya da üniversite dışarısındaki tekno-
loji kentlerinden akademik ve teknik destek almaları konusunda 
teşvik edilmişlerdir. Lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra 
çeşitli sosyal etkinlikler vasıtasıyla mezun öğrencilerimizle ileti-
şim korunmuş, akademik faaliyetleri ya da çalışma hayatlarındaki 
durumları takip edilmiş ve ihtiyaçları olduğu takdirde kendilerine 
gerekli destek sunulmuştur. İşletme Anabilim Dalı olarak, ülkemi-
ze önemli sayıda lisansüstü mezun sağladığımız sorumluluğunun 
bilinciyle, dünyadaki gelişmelerin farkında olan, evrensel hukuka 
saygılı, açık fikirli, insan ve çevre haklarına duyarlı, düşünsel ye-
tenekleri gelişmiş, araştırıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen, bilgi 
ve beceri sahibi kişiler yetiştirmek ve böylece hem toplumumuza 
değer katmak hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı yürüteceği çalışma-
larla, hem yapıları içinde bulunan tecrübeli akademisyenlerle 
geçekleştirilen bilgi paylaşımı, hem de maddi ve teknik olanak-
ları sayesinde genç akademisyenlerin yayın yapmasını kolay-
laştırmaktadır. Bu kapsamda öğretim elemanları ile programa 
devam eden öğrencilere alanlarında araştırma ve yayın yapma 
ile proje geliştirmeleri konusunda olanak yaratılmaktadır. Bu 
açıdan Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hakemli 
bir dergi olarak yayın hayatını devam ettirmekte olup, yüksek 
lisans öğrencilerinin yayın yapmalarına olanak sağlamıştır. Öte 
yandan Öğretim üyeleri de öğrencileri yayın yapmaları konu-
sunda desteklemekte, hazırlattıkları ödev/projeler ve verdik-
leri derslerle akademik yazım kuralları ve hukuki yeterlilik kap-
samında öğrencilere rehberlik etmektedirler. Bu doğrultuda 
‘Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etiği’ zorunlu dersi programa 
eklenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Programımızda, konusunda uzman öğretim üyeleri ders ver-
mektedir. Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek için yenilikçi 
öğrenme yöntemleri kullanılmakta, dersler interaktif bir şekil-
de gerçekleştirilmekte, teorik anlatımın yanı sıra ödev ve pro-
jelerle desteklenmekte, yargısal karar ve içtihatlarla uygulama 
takip edilmektedir. Böylece öğrencilerin hukuk dünyasına 
yansıtacakları mesleki bilgi ve tecrübenin geliştirilmesi, kısa 
sürede istenilen nitelikte işleri yapabilecekleri bir donanıma 
ulaşmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kamu sektöründe 
ve özel sektörde istihdam oranlarının artırılması için bu sek-
törlere yönelik uygulamaya dönük seçmeli derslerin sayısının 
artırılmıştır. Kütüphanede öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 
çalışmalarını özendirecek uygun fiziksel alanlar sağlanmıştır. 
Ayrıca Erasmus ve Farabi öğrenci değişimi, üniversite içi di-
siplinlerarası programlar, konferans ve panellere katılım özen-
dirilmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, Üniversitemizin misyonu 
gereği toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırılması 
çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamayı amaç-
lamaktadır. Bu amaç çerçevesinde Fakülte ve Üniversitemiz bün-
yesinde kurulmuş olan Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (CEKAMER) bünyesinde topluma açık konfe-
rans, seminer ve kültürel faaliyetlerin sayısı artırılmıştır. Özellikle 
gereklilik gösteren alanlarda toplumun işgücünün niteliklerinin 
geliştirilmesi açılan sertifika programları aracılığı ile gerçekleştiril-
mektedir. 

Mali Hukuk Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Hukuk alanı dışında da meslek sahibi olan öğrencilerin, çeşitli se-
çimlik derslere yönlendirilerek farklı alanlarda uzmanlık kazanma-
ları sağlanmaktadır. Gelişen teknoloji ve globalleşme göz önüne 
alınarak, yeni seçimlik dersler açılması suretiyle, bilimsel etkinliğe 
katkı sağlanmaktadır. Toplumun önemsediği ve büyük bilimsel 
araştırma potansiyeli taşıyan yeni alanlara yatırım yapılması ve 
kaynak ayrılması öngörülmektedir. Üniversitenin bu çalışma alan-
larındaki ulusal ve uluslararası tanınırlığının belirlenmesi hedeflen-
mektedir. Kurum içi işbirliği yapılarak büyük araştırma projelerinin 
alınması ve grup çalışmaları ile bu projelerin sürdürülmesi sağlan-
maktadır. Disiplinlerarası araştırma merkezlerinin kurulması sağ-
lanmıştır ve bu merkezlerle çeşitli bilimsel araştırmalar yapılması 
planlanmaktadır. Öğrencilerin proje çalışmalarında daha önce in-
celenmemiş konulara yönlendirilmesiyle, bilimsel üretim güçlendi-
rilmektedir. Ayrıca mesleki anlamda daha ön plana çıkan çalışma 
alanları konusunda bilgilendirme, söz konusu alanlara yönlendir-
me yapılmaktadır. Bilimsel araştırma ve yayın yapılması konusun-
daki eğitim ve teşviklere ek olarak program dahilinde öğrencilerin 
alacakları dersler konusunda çeşitlilik kazandırılmaya çalışılmak-
tadır. Bu amaçla seçimlik derslerin sayısının artırılması amaçlan-
maktadır. Öğretim elemanlarının çalışma şartları iyileştirilmekte 
ve özellikle de bilimsel çalışma yapmalarına olanak sağlayan kay-

naklar sunulmaktadır. Öğretim elemanlarının araştırma alanında 
daha verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla özendirici önlemler 
alınmaktadır. Bu önlemler, öğretim elemanlarının araştırma, yayın 
yapma ve proje geliştirme konularına daha geniş zaman ayırma-
larını sağlamaya yönelik olmaktadır. Bu çerçevede ders yükleri 
uluslararası standartlarda tutulmakta, uluslararası kongrelere ka-
tılmaları, yeterli sayı ve nitelikte tez öğrencisiyle araştırma yap-
ma olanakları sağlanmaktadır. Ayrıca fakülte içi ve fakülteler arası 
nitelikte seminerler yapmak özendirilmektedir. Üniversitemize ait 
olan kütüphanede yer alan elektronik ve basılı materyal sayısı bi-
limsel üretimin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla artırılmıştır. 
Kütüphanemizin fiziksel koşulları iyileştirilmiştir. Öğretim eleman-
larının bilimsel üretimlerinin uluslar arası plana taşınması amacıy-
la, yabancı dilde yayın yapmalarına ilişkin imkanlar geliştirilmiştir. 
Öğretim elemanlarının bilimsel üretimlerinin arttırılması amacıyla 
uluslararası değişim programlarına katılmaları sağlanmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Yüksek lisans programlarında ders verecek öğretim elemanları-
nın sayısının artırılması planlanmaktadır. Öğrenmeyi teşvik etmek 
amacıyla derslerin teorik kısmı dışında uygulama saatlerinin de 
artırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin uzmanlık alanları ve 
meslek seçimleri dikkate alınarak, onların ortak derslere yönlen-
dirilerek, öğrenmeleri iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Öğrencile-
rin ilgi alanları ve özellikle de gelişen bilim ve teknolojiye uyum 
sağlamak amacıyla, yeni seçimlik dersler açılmaktadır. Öğren-
cilere proje danışmanlığı yapacak öğretim üyesi sayısının artırıl-
ması yoluna gidilmektedir. Kütüphanede öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin çalışmalarını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini temin 
etmek için yeterli sayıda materyalin alınmasına yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Öğrencilere sağlanan burs imkanlarının arttırılması 
hedeflenmektedir. Derslerin etkin bir şekilde işlenmesi ve öğrenci 
katılımının sağlanması amacıyla derslik altyapılarının geliştirilme-
si planlanmaktadır. Toplumun ihtiyaçlarına uygun ve öğrencileri 
geliştirecek doktora programlarının açılması planlanmaktadır. Öğ-
rencilerin aldıkları dersleri öğrenmelerini mükemmelleştirmek ve 
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onlara farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla çeşitli konularda 
konferans ve paneller düzenlenmesi hedeflenmektedir. Üniversi-
temizdeki bölümlerin uluslararası standartlarda eğitim faaliyetleri-
ni sürdürmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı akreditasyon süreçleri 
izlenmektedir. Öğrencilerin ve çalışanların kampüs içinde sosyal 
faaliyetlere katılabilmeleri amacıyla fiziksel koşullar iyileştirilmek-
tedir. Öğrencilerin derse olan konsantrasyonlarının artırılması 
amacıyla ara sınav ve final sınavı yanında birden çok mini sınav 
yapılması amaçlanmaktadır. Öğrenmeyi mükemmelleştirmek için 
yenilikçi öğrenme yöntemlerinin kullanılması sağlanmakta, öğren-
me süreci teknoloji ile ilişkilendirilmektedir. Ders tasarımları sürekli 
olarak güncellenmektedir. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
ve derse ilişkin medeni cesaretlerinin artırılmasını desteklemek 
için ödev yapmaları sağlanmaktadır. Öğrenmeyi mükemmelleş-
tirmek amacıyla ders saatlerinin elverişli olması sağlanmaktadır. 
Öğrencilerin projelere, hukuk alanındaki bilimsel araştırma ve 
yayınları esas alan yarışmalara katılmaları teşvik edilmekte ve 
özendirilmektedir. Öğrencilerin işgücü pazarlarına yansıtacakları 
beceriler geliştirilmekte, kısa sürede yüksek ücretli ve nitelikli iş-
ler bulabilmelerine olanak verecek donanıma ulaşmaları sağlan-
maktadır. Halihazırda çalışmakta olan öğrencilere yüksek lisans 
programında almış olduğu eğitimi iş hayatına yansıtmalarını sağ-
lamak için önerilerde bulunulmaktadır. Akademik kariyer yapmak 
isteyen öğrencilerin uygun doktora programlarına yönlendirilmesi 
için gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine uygun yüksek lisans dersleri açılmış 
ve mevcut yüksek lisans dersleri güncel ve etkin konulara uygun 
olacak şekilde değiştirilmiştir. Hukuk alanı dışında öğrenci alan 
bu programda öğrenciler çeşitli meslek ve uzmanlık alanlarından 
tercih edilecek ve böylece, hukuk dışı eğitim alanların temel hu-
kuk bilgilerini edinmeleri sağlanmaktadır. Derslerin ve dersi veren 
öğretim elemanlarının gerekli ve yeterli tecrübe ile toplumun ge-
reklerine uygun olması için yeterli kaynak sağlanmaktadır. Yaşa-
yan hukuk göz önüne alınarak, derslerin güncel konular üzerine 

yoğunlaştırılması ve somut örneklerin teori ile beraber aktarılma-
sı hedeflenmektedir. Yüksek lisans bursu alanların sayısı artırılıp, 
öğrencilere verilecek burs imkanları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 
Üniversitenin toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırıl-
ması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlaması 
öngörülmektedir. Toplum gereksinimlerine uygun konferans, se-
miner ve kültürel faaliyetlerin yapılması ve sayılarının artırılması 
amaçlanmaktadır. Toplum ihtiyaçlarına cevap veren projelerin 
alınması ve bu projelerin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Yüksek li-
sans programı dışında toplumun gereklerine göre çeşitli sertifika 
programları açılması planlanmaktadır. Toplumun gereksinimlerine 
yanıt vermeye yönelik faaliyetlerin mezun öğrencilerin desteği ile 
yapılması planlanmaktadır. Öğrencilere yüksek lisans programın-
da almış olduğu eğitimi iş hayatına yansıtmalarını sağlamak için 
önerilerde bulunulmaktadır. Öğrencilerin çağdaş hukuk uygula-
malarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, çözüm odaklı bir 
yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmeleri hedef-
lenmektedir. Ekonomi hukuku alanına dahil alanların teorik temel-
leri ve gelişim seyrinin derinlemesine ve disiplinler arası bir bakış 
açısıyla ele alınıp, incelenmesini ve mevcut hukukumuzun olması 
gereken hukuk bakımından değerlendirilmesini sağlayan hukuk-
çular ve bu hukukçular tarafından geliştirilen bilimsel çalışmaların 
niteliğinin ve sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Akademik ka-
riyer yapmaya yönelik teşviklerle, alanında nitelikli bilim adamları 
yetiştirilmesi sağlanacaktır. Alanında uzman olanların yetiştirilme-
si sağlanarak, toplumdaki mevcut sorunların giderilmesi için çözü-
me yönelik bilimsel çalışmalar yapılması özendirilmektedir.

Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Yüksek Lisans Prog-
ramı öğrencileri; ticaret hayatında küreselleşmeye bağlı olarak ya-
şanan gelişmeler bağlamında, ülke sınırlarının ortadan kalkması, 
rekabetin artması nedenleriyle uluslararası muhasebe standartları, 
denetim standartları, etik ilkeler ve kurumsal yönetim ilkelerine 
bağlı olarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik, enteg-

re raporlama konularıyla ilgili bilimsel çalışmalara yoğunlaştırılmış-
tır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ‘Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, 
Büyük Veri’ gibi konuların muhasebe ve denetim süreçlerini nasıl 
etkileyeceği güncel konular haline gelmiş, bu konulara yönelik bi-
limsel çalışmalar yapılması, tez ve dönem projesi hazırlanması ça-
lışmaları öncelenmiştir. Muhasebe, finans denetim, işletme, maliye 
alanlarında diğer üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle 
iletişim sağlanması amacıyla ve meslek kuruluşlarının da katılımıy-
la ‘Hesap Planının Güncellenmesi’ne yönelik görüş oluşturulması 
amacıyla 5-7 Ocak 2018 tarihlerinde ‘Tekdüzen Hesap Planının 
Güncellenmesine İlişkin Öneriler’ konulu çalıştay düzenlenmiş ve 
yüksek lisans öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Uluslararası özgünlük ve yüksek nitelik, muhasebe, denetim ve 
finans sektöründe Avrupa Birliği kriterleri ile uyumlu gelişmeler 
neticesinde ve muhasebe ve finans alanının tüm sektörlerde fa-
aliyet göstermesi de dikkate alındığında uzmanlaşmış iş gücü ih-
tiyacı artacağından programı tercih eden öğrenciler daha bilinçli 
ve niteliklidir. Küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmelere paralel 
olarak ortak sorunlara uluslararası standartlarla halihazırda da de-
vam eden ortak çözüm önerileri geliştirilmeye devam edilmiştir. 
Öğrencilerimizin aldıkları teorik derslerin uygulamalarının nasıl 
yapılacağı konusunda bilgiler verilmiştir. Uluslararası Finansal 
Raporlama ve Denetim Programındaki öğrencilerin kamu sektö-
rü ve özel sektör istihdam imkanlarının artırılması amacıyla, bazı 
derslerde sektörden uzman konuşmacılar çağrılarak bilgi almaları 
sağlanmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Progra-
mı öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kul-
lanabilecekleri ödev ve proje çalışmaları verilmiş ve bu çalışmalar 
anabilim dalı öğretim üyeleri ile beraber desteklenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Yenilik ve girişimcilikte katkı, işletmelerin ortak dili olan muhasebe 
okuryazarlığın artırılması ve kurumsal yönetim ilkelerine hakim, 
etik davranışların geliştirilmesi ve teknolojik uyumun sağlanması 

amacıyla projeler geliştirmeye yönelik faaliyetler devam etmekte-
dir. Uluslararası finansal raporlama ve denetimin uygulama alan-
larının genişlemesi ile işletmelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik 
düzeyleri artacağı için öğrencilerimizin bu konuda bilgilerini ar-
tırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılında açılan Başkent 
Üniversitesi Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Yüksek 
Lisans Programına öğrenci alımı bu dönemde de devam etmiştir. 
Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı, yüksek lisans prog-
ramı ile toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırılması 
çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamak için 
çalışmalar yapmıştır. Öğrencilere uluslararası finansal raporlama 
ve denetim ile ilgili güncel konularda dönem projeleri verilmiş ve 
desteklenmiştir. 

Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Öğretim elemanlarımız, yurt içinde bilimsel ve sanatsal alanda se-
minerler vermişler, ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerde 
bildiriler sunmuşlar, kitap yazarlığı ile editörlükler yapmışlar, jüri 
üyeliklerinde bulunmuşlar, orkestra konserleri, oda müziği kon-
serleri, temsil ve resitaller gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası alan-
da konser topluluk üyeliği, cd kayıt, solo piyano konseri, 3 gitar 
resitali, 2 konser şefliği, 5 sanatsal etkinlikte üyelik, uluslararası 
alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 
yurt dışında yayımlanmış kitap editörlüğü; ulusal alanda ise Türk-
çe kitap yazarlığı, 10 konser şefliği, 3 piyano resitali, gitar konseri, 
3 ulusal etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı, canlı cd kaydı, 
görme engelli öğrenciler için müzik eğitimi çalıştayında davetli ko-
nuşmacılık, 8 doçentlik/doktora tezi savunmalarında jüri üyeliği, 
yüksek lisans tez jüri üyeliği, Prof. Dr. Ahmet Mustafa Yurdakul 
yönetiminde şan çalıştayı, 16 solo opera konseri, ses ve diksiyon 
teknikleri çalıştayında kurul üyeliği, radyo başkent yayıncıları ça-
lıştayında davetli konuşmacılık, 2 TRT Ankara Radyosu kaydı, 6 
Piyano resitali, 6 Oda Müziği Konseri, 3 Şan sınıfı konseri piyano 
eşliği, 2 piyano konseri, lied konseri ve 2 radyo programı yayını 
gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamdaki çalışmalar öğretim eleman-

larımızca ABTA uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak veri girişi 
halinde yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması izlenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin sahne 
deneyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri düzenlenmekte 
olup, konser sonrasında her öğrenci öğretim elemanları tarafın-
dan değerlendirilmekte ve bire bir öğrenci performansları ken-
dileri ile paylaşılmaktadır. Düzenlenen seminer ve workshoplar 
öğrencilerimizin eğitimlerine ve müziğe bakış vizyonlarının ge-
lişmesine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kamu sektö-
ründe ve özel sektörde istihdam oranlarının artırılması için, bu 
sektörlere yönelik ders programlarımız ve program içinde öğren-
cilerin kendilerini geliştirmelerine dönük seçmeli dersler eğitim 
programımızda uygulanmaktadır. Deneyime dayalı öğrenim için, 
hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin kariyerle-
rini geliştirmeleri konusunda büyük önem taşıyan Erasmus Öğ-
renci Değişim Programı’na katılmaları desteklenmektedir. Öğren-
cilerimizin deneyimlerini artırmak için, konferans, workshop ve 
konserlerin düzenlenmesi önemli bir faaliyet olup, her öğrencinin 
sahne tecrübesi kazanması için, dönem içerisinde bireysel ve top-
lu olarak sahneye çıkmaları desteklenmekte, yapılan bu çalışma 
öğrenmeyi mükemmelleştirmektedir. Nitelikli öğrenci sayısı için, 
Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve diğer birimleriyle işbirliği 
yapılarak, üniversitemizin olanakları çerçevesinde stratejiler ge-
liştirilmektedir. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı deneyim ka-
zanabilmeleri için, alanlarında yeterli görülen öğrenciler Başkent 
Üniversitesi Sertifika Programlarında görevlendirilmekte olup, 
hem istihdam edilmekte hem de deneyimlerinin artırılması he-
deflenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Orkestra Akademik Başkent, Ankara’da Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nde ve Ankara’nın çeşitli konser salonlarında 
verdiği periyodik konserlerin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında 
çok sayıda konser turneleri gerçekleştirmiş ve festival konserleri-

ne katılmıştır. Orkestra Akademik Başkent, Azerbaycan-Bakü’de 
düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festivali içeri-
sinde Azerbaycan Devlet Orkestrası ile birleşik bir konser, 25 Ha-
ziran-02 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Türk 
İtalyan Müzik Buluşması’na davet edilerek dört konser gerçekleş-
tirmiştir. Orkestra Akademik Başkent ülkemizin yetiştirmiş oldu-
ğu genç besteci ve solistlere de etkinliklerinde yoğun olarak yer 
vermekte, çok çeşitli eğitim konserleri de yapmaktadır. Toplumun 
ihtiyaçları çerçevesinde bilimsel ve sanatsal alanlarda yapılan kon-
ser, seminer, workshop vb. etkinlikleri kurum içi ve kurum dışında 
düzenlenmektedir. Konservatuvarımızın BEDAM işbirliği ile yürüt-
mekte olduğu sertifika programları, toplumun her kesiminden her 
yaşa ve her kişiye hitap eden Müzik ve Sahne Sanatları alanında 
eğitimler vermektedir. Sertifika programları öğrenci sayıları ve 
nitelikleri artırılarak daha verimli, daha etkin bir biçimde devam 
edecektir. Mezun olan öğrencilerimiz ile iletişime geçilerek, me-
zuniyet sonrasında istihdamları takip edilmektedir. Özel ve kamu 
kuruluşlarına Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim 
elemanlarınca istendiğinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
Müzik alanına yönelmek isteyen öğrencilerin Konservatuvara baş-
vurmaları halinde, nasıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgiler öğ-
retim elemanlarımız tarafından verilmektedir. Başkent Üniversitesi 
Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMAM), müzik ve müzik 
kültürleri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler 
ve uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
Yılda iki kez yayınlanması planlanan hakemsiz elektronik dergi ile 
ilgili hazırlıklar yürütülmektedir. Yeni yapılmakta olan konser ve 
kongre merkezi salonlarımız çevresindeki yeni çalışma odaları ak-
tif hale dönüştürülmüş olup, sanatçı uzmanlarımıza enstrüman ça-
lışma odaları olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yeni kongre-kül-
tür merkezi bünyesinde salon, parter ve balkon olarak 600 kişi 
dinleyici kapasitesine sahip konser salonu bulundurmakta olup, 
gerekli iklimlendirme yerine getirilerek yapılmaktadır. Yeni sosyal 
ve kültürel komplekste ayrıca 1500 kişi kapasiteli parter ve bal-
konları bulunan çok amaçlı salon da yapılmakta olup, bu salonda 
konser ve opera temsilleri verilecektir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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Özel Hukuk Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Özel hukuk doktora programının bilimsel üretime ilişkin strate-
jilerinin başında, akademik çalışma ortamına yönelmek isteyen 
öğrencileri veya uzmanlık alanlarını daha da derinleştirmek is-
teyen çalışanları, araştırma yapmaya teşvik etmek, özel hukuk 
alanında gerek ulusal gerekse uluslararası kaynakların araştı-
rılma yöntemlerini öğretmek ve pekiştirmektir. Araştırılan kay-
naklardan elde edilen bilgilerin eleştirel bir bakış açısıyla özüm-
senmesi, değerlendirilmesi, yeni düşünceler geliştirilmesi ve söz 
konusu görüş ve önerilerin akademik yazım kurallarına uygun 
olarak bilimsel eserlere dönüştürülmesi en temel stratejik he-
defler arasındadır. Anılan stratejileri gerçekleştirmek amacıyla 
programın öğretim üyeleri tarafından araştırma ve yayın yapma 
konularında teşvik ve yardım sağlanmaktadır. Bilimsel araştır-
ma, yayın ve tezlerin konu itibariyle belirlenmesi ve hazırlanma-
sında öğrencilerin çalışmak istedikleri alanlara yönlendirme ve 
özendirme yapılmaktadır. Bilimsel araştırma ve yayın yapılması 
konusundaki eğitim ve teşviklere ek olarak program dahilinde 
öğrencilerin alacakları dersler konusunda çeşitlilik kazandırılma-
ya çalışılmaktadır. Bu amaçla programa beş adet seçimlik ders 
eklenmiştir. Söz konusu seçimlik derslerin sayısının artırılması 
amaçlanmaktadır. Bilimsel üretimi sağlayabilmek için kütüpha-
nedeki elektronik ve basılı materyal sayısının sürekli arttırılarak 
kütüphanenin kaynak açısından zenginleştirilmesi amaçlanmak-
tadır. Öğretim üyelerinin bilimsel üretimlerinin dünya standart-
larına çıkarılması amacıyla uluslararası değişim programlarının 
ve uluslararası araştırma faaliyetlerinin artırılması amaçlanmak-
tadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmek amacıyla ders saatlerinin el-
verişli olması sağlanmaktadır. Öğrencilerin çalışmak istedikleri 
alanlara yönelik eğitim alma olanaklarının artırılması için seçim-
lik ders sayısı artırılmaktadır. Öğrencilerin teknolojik imkanlarını 
da kullanmalarına olanak sağlayacak uygun fiziksel alanlar ya-

ratılmaktadır. Öğrencilerin kütüphaneden, Erasmus gibi öğrenci 
değişim programlarından yararlanmaları, konferans ve panellere 
katılımları özendirilmektedir. Programa dahil olan öğrencilere 
almış olduğu eğitimi, iş hayatına yansıtmalarını sağlamak için 
önerilerde bulunulmaktadır. Programa kayıtlı öğrencilerin farklı 
konularda çalışmalar yapan öğretim üyeleriyle birlikte çalışma-
larını sağlamak amacıyla öğretim üyelerinin sayısının artırılması 
amaçlanmaktadır. Öğrenmeyi mükemmelleştirmek için yenilikçi 
öğrenme yöntemlerinin kullanılması sağlanmakta, öğrenme süre-
ci teknoloji ile ilişkilendirilmektedir. Ders tasarımları sürekli olarak 
yenilenmekte, öğrencilerin Üniversitemizin sosyal olanaklarından 
yararlanmaları için teşvik ve özendirme yapılmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine uygun doktora dersleri açılmıştır. 
Derslerin ve dersi veren öğretim elemanlarının gerekli ve yeterli 
tecrübe ile toplumun gereksinimlerine uygun olması için yeterli 
kaynak sağlanmaktadır. Derslerin güncel konular üzerine yoğun-
laştırılması ve somut örneklerin teori ile beraber aktarılması he-
deflenmektedir. Doktora burslarının sayısı artırılıp, öğrencilere ve-
rilecek burs imkanları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Üniversitenin 
toplumun gereksinimleri ve eğitim kalitesinin artırılması çerçeve-
sinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlaması öngörülmekte-
dir. Toplum gereksinimlerine uygun konferans, seminer ve kültürel 
faaliyetlerin yapılması ve sayılarının artırılması amaçlanmaktadır. 
Doktora programı dışında toplumun gereksinimlerine göre çeşitli 
sertifika programları açılması planlanmaktadır. Öğrencilere dok-
tora programında almış olduğu eğitimi iş hayatına yansıtmalarını 
sağlamak için önerilerde bulunulmaktadır. Öğrencilerin hukuk uy-
gulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, çözüm odaklı 
bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmeleri he-
deflenmektedir. Akademik kariyer yapmaya yönelik teşviklerle, 
alanında nitelikli bilim insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi sağlanarak, toplumdaki 
mevcut sorunların giderilmesi için çözüme yönelik bilimsel çalış-
malar yapılması özendirilmektedir. 

Psikoloji Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yük-
sek Lisans Programı kapsamında ders veren öğretim elemanları 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu kapsamda öğretim üye-
leri tarafından 01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde uluslararası 
indekslerde (SSCI/SCI/AHCI) taranan dergilerde 7; bu indeksler 
dışındaki hakemli dergilerde 10 adet bilimsel makale yayınlan-
mıştır. Bilimsel toplantılar değerlendirildiğinde öğretim üyeleri 
tarafından ulusal kongrede 8 sözlü sunum ve 3 poster sunumu, 
uluslararası kongrelerde ise 2 sözlü sunum ve 1 poster sunumu 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, 
30-31 Mart 2018 tarihinde, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ile birlikte ‘Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu: Yaşam ve 
Ölüm’ isimli bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu bilimsel faaliyet-
lerde Anabilim dalımız öğretim elemanları, yüksek lisans öğrenci-
leri ve lisans öğrencileri bilimsel çalışmalarını sunmuşlardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli 
Yüksek Lisans Programı’nda 2017-2018 akademik yılında tam 
zamanlı ve özel öğrencilerle eğitim-öğretim faaliyetleri sürdü-
rülmüştür. Programda yer alan süpervizyon derslerinin, Türk 
Psikologlar Derneği Akreditasyon Yönergesi’nde belirtilen 
süpervizyon derslerinin EuroPsy sertifikasına sahip bir klinik 
psikolog tarafından verilmesini sağlamak amacıyla, PSK502 
Psikoterapi Süpervizyonu (3-6-3/6), PSK 596 Psikoterapi 
Süpervizyonu I (3-6-3/30) dersleri EuroPsy sertifikasına sa-
hip olan Dr. Çiğdem Kudiaki tarafından verilmiştir. Bu dersler 
kapsamında, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak 
niteliklere sahip olması için her bir öğrencinin öğretim üyesi sü-
pervizyonu altında terapi süreci yürütmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 
PSK 595 Klinik Uygulamalar (3-16-3/15) dersi kapsamında Gül-
hane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Psikiyatri Anabilim 
Dalı ile bir anlaşma sağlanmış ve yüksek lisans öğrencilerimizin 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA)’nde görev ya-
pan Uzman Klinik Psikolog Emel Congöloğlu danışmanlığında 
yerinde uygulama yapmaları sağlanmıştır. Klinik Psikoloji ve 
Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programları hazırlanarak 
YÖK'e sunulmuş ve bu programların Üniversitemiz bünyesinde 
açılması onaylanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü yalnızca kendi yüksek li-
sans öğrencileri değil ülkemizdeki farklı üniversitelerin yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin eğitimi için de sorumluluk his-
setmektedir. Bu amaçla düzenlenen Kış Okulu ile her yıl birkaç 
farklı üniversiteden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bir 
araya getirilmesi sağlanarak, daha önceden belirlenmiş olan bir 
tema çerçevesinde sunumlar yapılarak öğrencilerle tartışma 
grupları yürütülmektedir. Bu kapsamda 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında, 01-03 Şubat 2018 tarihlerinde ‘Bilim ve Kurgu’ baş-
lıklı bir Kış Okulu düzenlenmiştir. Kış Okulu’nda bölüm öğretim 
elemanları ve davetli konuşmacılar tarafından sunumlar gerçek-
leştirilmiştir. Kış Okulu’na Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin yanı sıra 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversite-
si, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, TED Üniversitesi, 
Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi çok sayıda üni-
versiteden toplam 37 kişi katılmıştır. Başkent Üniversitesi Stres 
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında stres 
yönetimine dayalı bireysel danışmanlık/psikoterapi hizmetleri 
verilmesi ve yüksek lisans öğrencilerimiz için bir uygulama ala-
nı oluşturmak amacıyla Merkez kapsamında Klinik Uygulamalar 
Ünitesi kurulmuş ve yüksek lisans öğrencilerimizin bu uygulama 
ünitesinde uygulama faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışma-
lara başlanmıştır. Ayrıca, 3 Mart 2018 tarihinde, toplumumuzun 
gündemini oluşturan en önemli konulardan mülteciler ve sığın-
macılar ile ilgili ‘I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağ-
lık Sempozyumu’ düzenlenmiştir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Radyo Televizyon 
ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı’nda 13, tezsiz programda 
ise 14 seçmeli ders öğrencilere sunulmuştur. Seçmeli ve zorunlu 
dersler, öğrencilerin uluslararası akademik tartışmaları takip ede-
bilmeleri için evrensel, yenilikçi ve yaratıcı bir içerikle kurgulan-
mıştır. Anabilim dalımızda, doğrudan medya ve iletişim çalışmala-
rıyla ilgilenen akademisyenler kadar psikoloji, sosyoloji, ekonomi, 
antropoloji gibi farklı disiplinlerden beslenen profesör, doçent ve 
doktoralı öğretim üyelerinden oluşan geniş bir kadro yer almakta-
dır. Akademik kadromuzun ilgi alanlarının çeşitliliği, hem iletişim 
alanının interdisipliner yapısına olumlu bir şekilde denk gelmekte-
dir hem de öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda çalışacakları 
akademisyenlerle bir araya gelmelerine olanak sağlamaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Sosyal bilimlerin önemli çalışma alanlarından olan iletişim ve med-
ya çalışmaları kapsamında uluslararası ölçekte yapılan araştır-
malara yönelik bilgiler öğrencilere sunulmuştur. İletişim alanının 
hukuktan siyaset bilimine, psikolojiden sosyolojiye, ekonomiden 
antropolojiye kadar uzanan disiplinlerarası niteliği tüm öğretim ka-
litesine aktarılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerimizin derslerde farklı 
alanlarda akademik çalışmalar yapan akademisyenlerle bir araya 
gelmesine özen gösterilmiştir. Böylelikle farklı akademik alanlardan 
beslenen araştırmalara dair bilgi sahibi olmalarına çalışılmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrencilerimizin vasıflı araştırmacılar olarak yetişmelerine yöne-
lik bir eğitim profili oluşturulmuştur. Alanın da yapısı nedeniyle 
öğrenciler teknolojik materyallerle sıklıkla etkileşime geçecekleri 
projeler ve ödevlere yönlendirilmişlerdir. Derslerde kütüphane 
kullanımını artırmaya özen gösteren proje ve ödevler verilmiştir. 
Öğrencilerimizin çağın bilimsel gereksinimlerine uyumlu bilim in-
sanları olarak yetişmelerine yönelik akademik nitelikleri edinmele-
rine yönelik adımlar atılmıştır. 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Anabilim Dalı’nda görev alan öğretim üyelerinin ve yüksek lisans 
öğrencilerinin ilgili bilimsel alanlarda düzenlenen ulusal ve ulus-
lararası kongrelere bildiri ile katılmaları ve ulusal ve uluslararası 
dergilerde makale yayınlamaları teşvik edilmiştir. Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nda kayıtlı öğrencilerimizden 
Sevilay Özgürbüz, 2017-2018 akademik yılında tez çalışması ile 1. 
Uluslararası Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ne katılmış, en iyi 
bildiri ödülü almıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenci merkezli yöntemler, ders içerikleri öğrenmeyi mükem-
melleştirmenin önde gelen unsurlarıdır ve bu nedenle anabilim 
dalımızda öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik olarak The 
Association of University Programs in Health Administration 
(AUPHA) yayınları ve forumları sürekli takip edilerek, ders müfre-
datı bu gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmektedir ve sağlık 
sektöründe meydana gelen teknolojik, yasal, vb. değişimler dikka-
te alınarak, ders içerikleri sürekli olarak yenilenmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımız toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin 
artırılması için gerek televizyon programları aracılığıyla, gerekse 
yazılı araçlar kullanılarak tüm toplumun önemli sağlık sorunları ko-
nusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda 
öğretim elemanları bilimsel makale yazımının yanı sıra, televizyon 
programlarına katılarak ve gazete köşe yazarları, haberciler ile gö-
rüşerek toplumu bilgilendirme çalışmalarına katılmışlardır. 

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’n-
da görev alan öğretim üyelerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin 
ilgili bilimsel alanlarda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrele-
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re bildiri ile katılmaları ve ulusal ve uluslararası dergilerde makale 
yayınlamaları teşvik edilmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılından itibaren öğrenci kabul eden Uzak-
tan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programımızda; öğrenci merkezli 
yöntemler ve ders içerikleri, öğrenmeyi mükemmelleştirmenin 
önde gelen unsurlarıdır. Bu nedenle anabilim dalımızda öğren-
meyi mükemmelleştirmeye yönelik olarak The Association of 
University Programs in Health Administration (AUPHA) yayınları 
ve forumları sürekli takip edilerek, ders müfredatı bu gelişmeler 
doğrultusunda değerlendirilmektedir ve sağlık sektöründe mey-
dana gelen teknolojik, yasal, vb. değişimler dikkate alınarak, ders 
içerikleri sürekli olarak yenilenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımız toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin 
artırılması için gerek televizyon programları aracılığıyla, gerekse 
yazılı araçlar kullanılarak tüm toplumun önemli sağlık sorunları ko-
nusunda farkındalıklarının artırılmasını amaçlamıştır. Bu kapsamda 
öğretim elemanları bilimsel makale yazımının yanı sıra, televizyon 
programlarına katılarak ve gazete köşe yazarları, haberciler ile gö-
rüşerek toplumu bilgilendirme çalışmalarına katılmışlardır. 

Sahne Sanatları Anasanat Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Öğretim elemanlarımız, yurt içinde bilimsel ve sanatsal alanda se-
minerler vermişler, ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerde 
bildiriler sunmuşlar, kitap yazarlığı ile editörlükler yapmışlar, jüri 
üyeliklerinde bulunmuşlar, orkestra konserleri, oda müziği kon-
serleri, temsil ve resitaller gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası alan-
da konser topluluk üyeliği, cd kayıt, solo piyano konseri, 3 gitar 
resitali, 2 konser şefliği, 5 sanatsal etkinlikte üyelik, uluslararası 
alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 
yurt dışında yayımlanmış kitap editörlüğü; ulusal alanda ise Türk-
çe kitap yazarlığı, 10 konser şefliği, 3 piyano resitali, gitar konseri, 

3 ulusal etkinliklerde düzenleme kurulu başkanlığı, canlı cd kaydı, 
görme engelli öğrenciler için müzik eğitimi çalıştayında davetli ko-
nuşmacılık, 8 doçentlik/doktora tezi savunmalarında jüri üyeliği, 
yüksek lisans tez jüri üyeliği, Prof. Dr. Ahmet Mustafa Yurdakul 
yönetiminde şan çalıştayı, 16 solo opera konseri, ses ve diksiyon 
teknikleri çalıştayında kurul üyeliği, radyo başkent yayıncıları ça-
lıştayında davetli konuşmacılık, 2 TRT Ankara Radyosu kaydı, 6 
Piyano resitali, 6 Oda Müziği Konseri, 3 Şan sınıfı konseri piyano 
eşliği, 2 piyano konseri, lied konseri ve 2 radyo programı yayını 
gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamdaki çalışmalar öğretim eleman-
larımızca ABTA uygulaması ve YÖKSİS’e düzenli olarak veri girişi 
halinde yapılmakta ve bu girişlerin güncel olması izlenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin sahne de-
neyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri düzenlenmekte olup, 
konser sonrasında her öğrenci öğretim elemanları tarafından de-
ğerlendirilmekte ve bire bir öğrenci performansları kendileri ile 
paylaşılmaktadır. Düzenlenen seminer ve workshoplar öğrenci-
lerimizin eğitimlerine ve müziğe bakış vizyonlarının gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kamu sektöründe ve özel 
sektörde istihdam oranlarının artırılması için, bu sektörlere yöne-
lik ders programlarımız ve program içinde öğrencilerin kendile-
rini geliştirmelerine dönük seçmeli dersler eğitim programımızda 
uygulanmaktadır. Deneyime dayalı öğrenim için, hem öğretim 
elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin kariyerlerini geliştir-
meleri konusunda büyük önem taşıyan Erasmus Öğrenci Deği-
şim Programı’na katılmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimizin 
deneyimlerini artırmak için, konferans, workshop ve konserlerin 
düzenlenmesi önemli bir faaliyet olup, her öğrencinin sahne tec-
rübesi kazanması için, dönem içerisinde bireysel ve toplu olarak 
sahneye çıkmaları desteklenmekte, yapılan bu çalışma öğrenmeyi 
mükemmelleştirmektedir. Nitelikli öğrenci sayısı için, Üniversite-
mizin fakülte, yüksekokul ve diğer birimleriyle işbirliği yapılarak, 
üniversitemizin olanakları çerçevesinde stratejiler geliştirilmekte-
dir. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı deneyim kazanabilmeleri 

için, alanlarında yeterli görülen öğrenciler Başkent Üniversitesi 
Sertifika Programlarında görevlendirilmekte olup, hem istihdam 
edilmekte hem de deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Orkestra Akademik Başkent, Ankara’da Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nde ve Ankara’nın çeşitli konser salonlarında 
verdiği periyodik konserlerin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında 
çok sayıda konser turneleri gerçekleştirmiş ve festival konserleri-
ne katılmıştır. Orkestra Akademik Başkent, Azerbaycan-Bakü’de 
düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festivali içeri-
sinde Azerbaycan Devlet Orkestrası ile birleşik bir konser, 25 Ha-
ziran-02 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Türk 
İtalyan Müzik Buluşması’na davet edilerek dört konser gerçekleş-
tirmiştir. Orkestra Akademik Başkent ülkemizin yetiştirmiş oldu-
ğu genç besteci ve solistlere de etkinliklerinde yoğun olarak yer 
vermekte, çok çeşitli eğitim konserleri de yapmaktadır. Toplumun 
ihtiyaçları çerçevesinde bilimsel ve sanatsal alanlarda yapılan kon-
ser, seminer, workshop vb. etkinlikleri kurum içi ve kurum dışında 
düzenlenmektedir. Konservatuvarımızın BEDAM işbirliği ile yürüt-
mekte olduğu sertifika programları, toplumun her kesiminden her 
yaşa ve her kişiye hitap eden Müzik ve Sahne Sanatları alanında 
eğitimler vermektedir. Sertifika programları öğrenci sayıları ve 
nitelikleri artırılarak daha verimli, daha etkin bir biçimde devam 
edecektir. Mezun olan öğrencilerimiz ile iletişime geçilerek, me-
zuniyet sonrasında istihdamları takip edilmektedir. Özel ve kamu 
kuruluşlarına Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim 
elemanlarınca istendiğinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
Müzik alanına yönelmek isteyen öğrencilerin Konservatuvara baş-
vurmaları halinde, nasıl çalışmaları gerektiği hakkında bilgiler öğ-
retim elemanlarımız tarafından verilmektedir. Başkent Üniversitesi 
Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMAM), müzik ve müzik 
kültürleri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incelemeler 
ve uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
Yılda iki kez yayınlanması planlanan hakemsiz elektronik dergi ile 
ilgili hazırlıklar yürütülmektedir. Yeni yapılmakta olan konser ve 

kongre merkezi salonlarımız çevresindeki yeni çalışma odaları ak-
tif hale dönüştürülmüş olup, sanatçı uzmanlarımıza enstrüman ça-
lışma odaları olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yeni kongre-kül-
tür merkezi bünyesinde salon, parter ve balkon olarak 600 kişi 
dinleyici kapasitesine sahip konser salonu bulundurmakta olup, 
gerekli iklimlendirme yerine getirilerek yapılmaktadır. Yeni sosyal 
ve kültürel komplekste ayrıca 1500 kişi kapasiteli parter ve bal-
konları bulunan çok amaçlı salon da yapılmakta olup, bu salonda 
konser ve opera temsilleri verilecektir.

Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
GSTMF Seçmeli GSF 358 Müzede Sergileme Yöntemleri dersi kap-
samında Ankara’da 5 müze temel alınarak ve öğrenci izlenimlerin-
den yola çıkılarak iki proje yapılmıştır. Projeler, ‘1) Kendi Müzeni 
Yarat, 2) Çevre ve Doğa Dostu Projesi’ adıyla Üniversitemiz 25. Yıl 
Etkinlikleri kapsamında sergilenmek üzere hazırlanmıştır. ‘Başkent 
Üniversitesi Müzecilik Çalıştayları I-V’, Üniversitemizin kuruluşu-
nun 25. yıldönümü anısına baskıya hazırlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
GSF 358 Müzede Sergileme Yöntemleri dersi tüm GSTMF lisans 
öğrencilerine açılmış, bu kapsamda Ankara müzelerine düzenli 
ziyaretler (MKE, PTT Pul Müzesi, TRT, Erimtan, Evliyagil) gerçek-
leştirilerek çağdaş müzeciliğin temelleri paylaşılmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kentin bütününü bir müze gibi gören çağdaş yaklaşımlara para-
lel olarak, kentin sosyolojik değişimini ve semtlere göre değiş-
ken kültürün belgesi olan ‘Sokak Sanatı’ konusunda Hacettepe 
Üniversitesi, Grafik Bölümü’nde ‘Sokak Sanatı ve Bilinmeyenleri 
(2.5.2018)’ ve ‘Başkent Üniversitesi GSB Sokak Sanatı (13.4.2018)’ 
temalı konferanslar Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz tarafından ve-
rilmiştir. 2013’te düzenlenen ‘Ankara Sergisi..’, istek üzerine EU, 
REACH (resilient Cultural Heritage and Communities in Europe 
Macar Ulusal Müzesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi Sempozyu-

mu’nda Budapeşte’de yeniden İngilizce düzenlenerek ‘And An-
kara..’ başlığı ile poster olarak sunulmuş ve beğeni toplamıştır. 
Ayrıca serginin iki Ankara belgeseli İngilizce videolar olarak ha-
zırlanmıştır ve başka bir sempozyumda kullanılacaktır. ‘Ve Anka-
ra..’ kitabı İngilizce-Türkçe olarak yayına hazırlanmıştır. Müzecilik 
yüksek lisans öğrencimiz, şu an Koç Üniversitesi, VEKAM’da olan 
Arzu Beril Kırcı’nın yüksek lisans tezinden yola çıkılarak oluşturu-
lan yeni bakış açısı, ‘İstanbul Kadın Müzesi’nde 18-20 Ekim 2018’de 
yapılan Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of 
Remembrance Sempozyumu’nda ‘Bir Cumhuriyet Kadının Hafıza 
Haritası’ başlığı ile sunulmuş ve çok beğeni toplamıştır. Şu an ya-
yına hazırlanmaktadır. https://feministpedagojikonferansi.wordp-
ress.com/arzu-beril-kirci/

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
• Sigortacılık ve Risk Yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin; bilgi 

birikimlerini geliştirmeleri ve sigortacılık konularında gündemi 
takip etmeleri için uygun kongre, çalıştay vb. toplantılara katıl-
maları sağlanmıştır. 

• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı olarak her dönem 
başında bilimsel üretime ilişkin faaliyet hedefleri belirlenmiş ve 
dönem sonunda yapılan toplantılarla da bu hedeflere ulaşılıp 
ulaşılamadığı tartışılmıştır. Bunun yanı sıra bölüm elemanları ile 
tartışılıp, diğer bölüm öğretim elemanları ile de ortak çalışmalar 
yapılması yönünde fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Yüksek lisans öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin çalışmala-
rından bazıları aşağıda verilmiştir: 
Bildiriler: 
• Cula, S., Balkanlı, M., Sigortacılık Sektöründe Değişen Riskler 1. 

Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Sheraton 
Hotel, Başkent Üniversitesi, Ankara. 

• Balkanlı, M., Cula, S., Genel Sağlık Sistemleri ve Özel Sağlık Si-
gortası Uygulamaları, 3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 
28-29 Eylül 2017, Karabük Üniversitesi. 

• Muluk, Z., Armağan, M., Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin 
Gelişiminin Şirketler Bazında İncelenmesi ve Genel Durumu, 1. 
Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Sheraton 
Hotel, Başkent Üniversitesi, Ankara. 

• Kırkbeşoğlu E, Soylu AB, Kahraman ED., Organizational Mor-
tality of Insurance Organizations Under the Conditions of En-
vironmental Changes. ICOBE 2018: 20th International Confe-
rence on Organizational and Business Economics Proceedings: 
16/04/2018-17/04/2018. 

• Açıkdilli G, Soylu AB., Sigorta Müşterileri İçin Güven ve Hizmet 
Kalitesi Sadakat Üzerine Etkili Mi?. 1. Uluslararası Bankacılık 
Kongresi, 04/05/2018-05/05/2018. 

• Altıntaş E. Hoşgör Ş., Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Dere-
celendirilmesi Ve Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Bankacılık 
Kongresi, 04/05/2018-05/05/2018. 

Makale ve bitirilen Tezler:
• Altuntaş E, Kara E, Soylu AB, Kırkbeşoğlu E., Siber Sigortalar: 

Son Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar. Bankacılık ve Sigorta-
cılık Araştırmaları Dergisi, 2018.

• Fatma Burcu Ünlenen, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek 
Lisans Tezi, Eylül 2018 (Prof. Dr. Serpil Cula).

• Nilgün Özkaya, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 
Tezi, Eylül 2018 (Prof. Dr. Serpil Cula).

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programına bazı yeni ve güncel 

gelişmeleri içeren dersler eklenmiştir. 
• Öğrencilerimizin aldıkları teorik derslerin uygulamalarının nasıl 

yapılacağı konusunda bilgiler verilmiştir. 
• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programındaki öğrencilerin kamu 

sektörü ve özel sektör istihdam imkanlarının artırılması ama-
cıyla, bazı derslerde sektörden uzman konuşmacılar çağrılarak 
bilgi almaları sağlanmıştır. 

• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı öğrencilerinin derslerde 
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öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ödev ve 
proje çalışmaları verilmiş ve bu çalışmalar anabilim dalı öğretim 
üyeleri ile beraber desteklenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
• 2017 yılında açılan Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yö-

netimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na öğren-
ci alımı bu dönemde de devam etmiştir. 

• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı, yüksek lisans prog-
ramı ile toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırılması 
çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamak için 
çalışmalar yapmıştır. Sigortacılık konusunda konferans, seminer 
düzenlenmesi ve bu tür faaliyetlere katılım desteklenmiştir. 

• Öğrencilere sigortacılık güncel konularında dönem projeleri 
verilmiş ve desteklenmiştir. Yüksek lisans tezlerinde de yine 
belirlenen güncel konularda araştırma yapmaları sağlanmış ve 
desteklenmiştir. 

• Sigortacılık ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan 
mezun olan öğrencilerle görüşülerek, yüksek lisans mezuniyet 
sonrası istihdamı izleme programları yapılarak, mezunlar der-
neğinin etkinleştirilmesi sağlanmıştır. 

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Belirtilen tarihler arasında öğretim elemanlarımız, indeksli dergi-
lerde 2 makale, indeksli dergiler dışında uluslararası dergilerde 2 
makale, ulusal hakemli dergide 6 makale yazmışlardır. Bu maka-
lelere ek olarak bölümümüz öğretim üyeleri Nobel Akademik Ya-
yıncılık’tan çıkan Yeşil Sosyal Hizmet kitabında editörlük yapmışlar 
ve aynı kitapta üç adet bölüm çevirisi yapmışlardır. Bölümümüz 
öğretim elemanları farklı kurumlar tarafından düzenlenen ulusal 
kongre ve sempozyumlarda 11, uluslararası kongre ve sempoz-
yumlarda ise 4 sözel bildiri sunarak katılım gerçekleştirmişlerdir. 
Erasmus+ Programı Öğrenci Değişim Programı kapsamında, 
yüksek lisans programında okuyan bir öğrenci Almanya, HUSBİK 
Programı kapsamında 8 öğrenci (ikisi Hollanda, altısı da Almanya) 

farklı ülkelerde programa katılmışlar, bir öğretim elemanımız da 
HUSBİK kapsamında yurt dışına gitmiştir. Bölümümüz tarafından 
düzenlenen paneller ve çalıştay şöyledir: 
• Uyuşturucu ile Mücadelede Hizmet Sunum Sistemi Çalıştayı 

(Ulusal), 28 Şubat 2017.
• Dünya Sosyal Hizmet Gününde Kentsel Dönüşüm ve Sosyal 

Hizmet Paneli (Ulusal) 21 Mart 2017.
• Mevsimlik Tarım İşçileri: Panel ve Sergi (Ulusal), 26 Nisan 2017.
• Türkiye’de Genç Olmak (Ulusal), 23 Ekim 2017.
• Europass CV Hazırlama Eğitimi (Ulusal), 13 Kasım 2017.
• Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaz Uygulamaları Paneli (Ulusal), 17 

Ekim 2017.
• Hayatın Üç İyisi: Gençlik, Sağlık ve Özgürlük (Ulusal), 20 Kasım 

2017.
• Otizm: Psikososyal İhtiyaçlar ve Sorunlar (Ulusal), 4 Aralık 2017.
• Üniversiteden İş Yaşamına: Sizi Hangi Sınavlar Bekliyor? (Ulu-

sal), 11 Aralık 2017.
• SPSS Uygulamalı Veri Analizi Eğitimi (Ulusal), 8 Şubat 2018.
• Belirtilen rapor döneminde iki öğrencimiz tezli yüksek lisans 

programından, bir öğrencimiz de tezsiz yüksek lisans progra-
mından mezun olmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımız öğrenci odaklı bir bölümdür. Yüksek lisans prog-
ramımızda akşam saatlerinde yapılan derslerimizin eksiksiz bir 
şekilde nitelikli olarak gerçekleştirilmesi konusunda titiz davra-
nılmaktadır. Yüksek lisans programımızı tanıtmak amacıyla çeşitli 
bakanlıklara ve diğer üniversitelere tarafımızdan hazırlanan bro-
şürler ve tanıtım duyuruları gönderilmekte ve sosyal medya da 
tanıtım amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca dördüncü sınıfta okumakta 
olan öğrencilerin özel öğrenci olarak programa başvurmaları için 
gerekli duyurular yapılmaktadır. Dört dördüncü sınıf öğrencimiz 
özel öğrenci olarak ders almaya başlamıştır. Anabilim dalımızda 
dersler interaktif bir şekilde rol oyunu ve grupla çalışma teknikleri 
kullanılarak gerçekleştirilmekte, her öğrenci bireysel olarak izlen-
mektedir. ‘Psikopatoloji ve Travma’ gibi özel donanım gerektiren 

dersleri verecek öğretim üyeleri anabilim dalımız ve Üniversitemiz 
dışından özenle seçilmektedir. Bölümde okuyan her öğrencinin 
bir eğitsel danışmanı bulunmaktadır. Bu danışmanlar eğitsel ko-
nuların yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda bireysel 
danışmanlık ve yönlendirme de yapmaktadır. Bunun yanı sıra bö-
lümümüz tüm öğretim elemanları öğrenci açısından her an ulaşı-
labilir durumdadır. Ayrıca ders programının hazırlanması sırasında 
çalışan öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli düzenlemelere 
özen gösterilmektedir. Anabilim dalımızda uygulamaya özel bir 
önem verilmektedir. Bahar döneminde öğrencilerimiz haftada 2 
gün (12 saat) bir sosyal hizmet kuruluşunda bir öğretim üyesinin 
danışmanlığında klinik uygulamalar gerçekleştirmektedir. Öğren-
cilerimiz kamu kurumları (Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, GATA vb.), özel kurumlar (huzu-
revleri, rehabilitasyon merkezleri, kreşler vb.) ve sivil toplum ör-
gütleri gibi çok farklı alanlarda uygulama yapmaktadırlar. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımız, verdiği eğitimin de gerektirdiği şekilde toplum-
sal düzeylerde yapılan çalışmalara destek vermektedir. Bu doğrul-
tuda bölüm öğretim elemanlarımız farklı bilimsel etkinliklere ka-
tılmaktadır. 03 Temmuz 2018-04 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
öğrencilerimizle birlikte öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Işıl Bulut, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 
Mersin’de yoksul bölgelerde yaşayan kadın ve çocukların kapasi-
telerinin artırılması konusunda halkla ve kurumlarla uygulamalar; 
Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden, Türkiye Kızılay Derneği ile An-
kara Altındağ’da Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yönelik alan 
incelemesi ve destek çalışmaları; Arş. Gör. Emre Özcan Etimesgut 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireyler ve aileleri-
ne yönelik destek çalışmaları; Öğr. Gör. Dr. Bülent İlik, Antalya Mu-
ratpaşa Zeytinköy’de yaşayan kadın ve çocukların desteklenmesi 
konusunda uygulamalar; Arş. Gör. Mehmet Can Aktan Çankaya 
Belediyesi’nde toplum kalkınması çalışmalarını gerçekleştirmişler-
dir. Öğr. Gör. Dr. Bülent İlik, Hayata Destek Derneği’nin faaliyet-
leri kapsamında Ordu, Adana ve İstanbul’da dernek çalışanlarına 

‘vaka yönetimi’ ile ilgili eğitim çalışmaları yürütmüştür. 

Sosyoloji Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımız öğretim üyeleri, 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarih-
lerini kapsayan dönemde, yurt dışında düzenlenen 14 uluslararası 
konferansa, yurt içinde düzenlenen 2 ulusal konferansa katılarak 
16 bildiri sunmuşlardır. Ayrıca bu dönem içerisinde anabilim da-
lımız öğretim üyeleri 1 adet uluslararası indekslerde (SSCI/SCI/
AHCI) taranan dergilerde yayınlanan makale, 4 uluslararası ha-
kemli dergilerde yayınlanan makale, 6 uluslararası kitap bölümü, 
3 ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale, 2 ulusal kitap 
bölümü, 2 kitap bölümü çevirisi ve 2 adet mesleki dergi, gaze-
te, blog yazısı olmak üzere toplam 20 yayın yapmışlardır. Tilburg 
Üniversitesi ile yapılan ikili anlaşma kapsamında Erasmus+ aracı-
lığıyla bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu bir hafta, bahsi 
geçen üniversitede dersler vermiştir. Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış 
Kepenek 16 Mart 2018’de Samsun’da düzenlenen ‘Fikirden Paza-
ra: Akademik Girişimciliğin ABC’si’ adlı etkinlikte ve 17-20 Mayıs 
2018 tarihinde düzenlenen ‘2nd International Social Sciences and 
Humanities Berlin Conference’ adlı etkinlikte davetli konuşma-
cı olarak yer almıştır. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan ‘Erkeklik 
ve Sürücü Performansları’ adlı BAP projesini başlatmıştır. Dr. Ka-
ran ‘TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı’ kapsamında yer alan ‘Kentsel Mültecilerin Adaptasyon 
ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası 
Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi’ projesinin Hatay paketinde de 
çalışmaya devam etmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2016 yılında açılmış olan anabilim dalımıza, 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılı güz döneminde 5 tezli, 1 tezsiz, 2 özel öğrencimiz kayıt 
yaptırmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 2 
öğrenci tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırmıştır. 2017-
2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda 1 tezli yüksek li-
sans öğrencimiz mezun olmuştur. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 

güz döneminde 4 tezli ve 2 özel öğrenci alınmıştır. Tezli ve tezsiz 
yüksek lisans programı olmak üzere iki ayrı programı bulunan 
anabilim dalımızda, 16 tezli, 2 özel öğrenci olmak üzere toplam 
18 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimizden 5 tanesi ‘Tez II’ 
dersini alarak yüksek lisans tezleri için danışmanlarıyla çalışmaya 
devam etmektedirler. Öğrencilerimizden 8 tanesi ‘Tez I’ dersini 
alarak yüksek lisans tezleri için çalışmaya başlamışlardır. Anabi-
lim dalımızın 6 öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanmışlardır. 
Tezli yüksek lisans programımızda, öğrencilerin mezun olabilme-
leri için toplam 10 ders almaları gerekmektedir. Bu derslerin 4’ü 
zorunlu ders, 3’ü seçmeli ders, 1’i seminer dersi ve 2’si tez çalış-
masıdır. Tezsiz yüksek lisans programımızda, öğrencilerin mezun 
olabilmeleri için 11 ders almaları gerekmektedir. Bu derslerin 7’si 
zorunlu ders, 3’ü seçmeli ders ve 1’i dönem projesidir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları-
mızda 6 zorunlu, 4 seçmeli ders açılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılı güz döneminde 3 zorunlu ders, 1 seçmeli ders, 1 semi-
ner, 1 Tez I ve 1 Tez II dersi açılmıştır. Tezli/tezsiz yüksek lisans 
programlarımızda ders saat ücretli ders veren öğretim elemanı 
bulunmamaktadır. 

Üniversite genelinde düzenlenen tanıtım günleri ve tanıtım faali-
yetlerinde anabilim dalımızın tanıtımı geniş ve ayrıntılı bir şekilde 
öğretim elemanlarımızca yapılmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplam 8 adet ‘Sosyo-
loji Sohbetleri’ etkinliği düzenlenmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: 
26.10.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek tarafın-
dan gerçekleştirilen ‘Teknolojik Değişimlerin Genç İstihdamına 
Etkisi’. 22.11.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun tarafın-
dan gerçekleştirilen ‘Bir Alt-Kültür Ürünü Olarak Arabesk Müzik’. 
06.12.2017 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Eda Acara tarafından gerçek-
leştirilen ‘Türkiye Kırsalında Modernleşmenin Cinsiyeti’. 20.12.2017 
tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan tarafından gerçekleştirilen 
‘Boş Zamanlar ve Toplumsal Sınıflar’. 01.03.2018 tarihinde Dr. Öğr. 

Üyesi Onur Bilginer tarafından gerçekleştirilen ‘Gündelik Direniş-
ten Siyasal Direnişe’. 15.03.2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Türkan 
Fırıncı Orman tarafından gerçekleştirilen ‘Feminizm ve Yeni Ço-
cukluk Sosyolojisi’. 29.03.2018 tarihinde Dr. Emek Can Ecevit tara-
fından gerçekleştirilen ‘Türkiye'de Güncel Sanatın Kurumsallaşma 
Pratikleri’ ve 26.04.2018 tarihinde Murat Girgin tarafından gerçek-
leştirilen ‘Küreselleşme Bağlamında Çocuk Oyunlarının Değişmesi 
ve Kültüre Etkisi’. Ayrıca 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde 2 
panel düzenlenmiştir: 8 Kasım 2017 tarihinde ‘Küreselleşme Ça-
ğında Göç Paneli’ ve 26 Mayıs 2018 tarihinde ‘Dijital Sosyolojiye 
Disiplinlerarası Yaklaşımlar Paneli’. Ayrıca 24.05.2018 tarihinde 
‘Genç Sosyologlar Tartışıyor’ adlı ‘Sosyoloji Öğrencileri Çalıştayı’ 
düzenlenmiştir. 

Prof. Dr. Tülay Uğuzman Kanal B’de, 16.08.2018 tarihinde ‘Baş-
kentte Kariyer’, 21.05.2018 tarihinde ‘Doğru Seçim’ programı ve 
16.06.2018 tarihinde ise ‘Genç Düşünce’ (Birlik, Beraberlik, Da-
yanışma ve Bayramlar) programına katılmıştır. Prof. Dr. Mus-
tafa Gündüz ise Kanal B’de yayınlanan ‘Günce’ adlı programda, 
30.08.2018 tarihinde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’, Kurban Bayramı 
süresince yayınlanan ‘Kurban ve Bayram’, 20.02.2018 tarihinde ise 
‘Sosyal Bütünleşme’ konularında konuşmak üzere konuk olmuş-
tur. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu ise Kanal B’de ‘Engelli Çalışta-
yı’ temasıyla ‘Günce’ programına çıkmıştır. Böylece toplamda 7 
programa katılım gösterilmiştir. 

Dr. Öğr. Üyesi Türkan Fırıncı Orman ve Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan 
24.02.2018 tarihinde Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Barış 
ve Anlaşmazlıkların Çözümü’ sertifika programına eğitmen olarak 
katılmışlardır. 

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Yönetsel açıdan bakıldığında özellikle farklı sektörlerden gelen 
her türlü bilginin işletmeler tarafından edinimi, bu bilgilerin işlet-
meler içinde doğrudan veya dolaylı yayılımı ve kullanımı, rekabet 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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avantajı sağlama açısından önemli olarak görülmektedir. Doğru 
bilginin sektörlerde işletmeler içerisinde, departmanlar ara-
sında sürekli ve etkin kullanımı bazı analitik yaklaşımların da 
benimsenmesini beraberinde zorunlu olarak getirmektedir. 
Sektörlerden elde edilen niteliksel ve niceliksel özellik taşıyan 
verilerin işletme yararına veya performansına etkisi için bilgiye 
dönüştürülmesinde kullanılan sayısal yöntemler her düzey-
deki yöneticilerin doğru karar vermelerine yardımcı olmak-
tadır. Özellikle bilgi yönetiminin temel alanlarını kapsayan bu 
unsurların istatistik ve sayısal yöntemler gibi gerekli alanlarla 
desteklenmesi de yönetsel kararlarda istikrara yol açmaktadır. 
Verilerin doğru bir şekilde tanımlanması, uygun olarak sınıflan-
dırılması, doğru yöntemlerle analiz edilmesi ve yorumlanması 
ortaya çıkan bilginin doğru yönetilmesi gerekliliğini de ortaya 
çıkarmaktadır. Dolayısıyla açılması planlanan bu programda 
bu gerekliliklerin karşılanması beklenmektedir. Diğer yandan, 
işletmenin kendi dinamikleri açısından değerlendirildiğinde, 
yöneticilerin stratejik ve taktiksel olarak yöneticilik ile teknik 
anlamda beceri gerektiren uzmanlık alanlarını geliştirmek için 
teknolojinin istikrarlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 
Gerek işletme bazında gerekse işletmelerin oluşturduğu sek-
törel bazda bu her firma için önemli bir faktör olarak ortaya da 
çıkmaktadır. Yönetsel konuların teknik konularla birleştirilmesi 
çabası için ders programı detaylı bir şekilde hazırlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Son yıllarda sürekli olarak hem uygulamada hem de akade-
mik bağlamda ele alınan inovasyon, teknoloji, teknoloji yöne-
timi, yazılım teknolojileri, veri madenciliği, araştırma-geliştir-
me gibi konuların geleneksel işletme konularından daha fazla 
ağırlık kazanması, klasik işletme yüksek lisans programlarının 
konuları dışında kalmaya, bahsedilen konu başlıklarına ilişkin 
ilgi yoğunluğu da gittikçe artmaya başlamıştır. Özellikle multi-
disipliner yaklaşımları kendi bünyesinde barındıran bu yüksek 
lisans programında işletmenin temellerini göz ardı etmeyen 
ancak teknolojinin ne olduğunu ve teknolojinin nasıl yönetile-

ceğini vurgulayan bir yaklaşım da ayrıca benimsenmektedir. Bu 
yoğunluğun karşılanması ve özellikle teknolojinin yönetilmesi, 
teknoloji yönetiminin fonksiyonlarının vurgulanması ve multidi-
sipliner yaklaşımlarla desteklenmesi için açılan zorunlu ve se-
çimlik dersler yurtdışında var olan programlar detaylı bir şekil-
de incelenerek yüksek lisans programında yerlerini almışlardır. 
Sadece akademik anlamda değil, üniversite sanayi işbirliğinin 
vurgulanmasına yönelik yapılan çalışmalarda sektörden uzman 
kişilerin derslere çağrılması veya ders vermesi, deneyim ve tec-
rübelerini paylaşmaları hedeflenmiştir. Ayrıca program, verinin 
bilgiye dönüştürülmesi için her türlü teknik donanım açısından 
zenginleştirilmiştir. Gerektiğinde bilgisayar laboratuvarları kul-
lanılmakta, gerektiğinde teoriyi pratiğe dönüştürecek her türlü 
vaka analizleri derslerin içeriğini desteklemektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ana he-
def kitlesi, farklı sektörlerde mühendis kökenli çalışanlar, sektör 
yöneticileri ve işletme eğitimi almış kişiler olarak belirlenmiştir. 
Bu nedenden dolayı programa katılan adayların kişisel bilgi ve 
beceri düzeyleri, sektörel deneyim ve tecrübeleri kuramsal bil-
gilerin aktarılmasında oldukça önemli bir pay oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, sınıf içi tartışmalarının, ilgili vaka analizi çözüm-
lemelerinin yapılmasında sektörel bilgi paylaşımının yüksek 
tutulması, güncel konuların takibini sağlamaktadır. Ders prog-
ramları bu arzuda tasarlanmıştır. Mühendis kökenli adayların 
teknik bakış açısıyla sosyal kökenli çalışanların bakış açılarının 
birleştirilmesi açılan yüksek lisans programının önemini vurgu-
lamaktadır. Bu noktada, pazar ve pazarlama araştırmalarının 
nasıl yapılması gerektiği, yeni veya mevcut ürünle mevcut veya 
yeni pazarlara nasıl girilmesi gerektiği, toplumun ihtiyaç ve ge-
reksinimlerinin karşılanması için neler yapılacağının belirlenmesi 
çalışmaları program içerisindeki derslerde sürekli olarak tartı-
şılmaktadır. Programda eğitim alanların kendi uzmanlık alanla-
rını ders ortamında paylaşmaları, geçmiş bilgi ve tecrübelerini 
kullanarak geleceğe dair öngörülerde bulunmaları ve toplum 

gereksinimlerine ne derecede yanıt verecekleri yine derslerdeki 
okuyacakları her türlü bilimsel faaliyetlerle desteklenmektedir.

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programı öğrencilerinin 

gelişimlerini sağlamak ve uluslararası ticaret ve pazarlama 
konularında gündemi takip etmeleri için uygun çalışmalara 
ve seminerlere katılmalarına destek verilmiştir. 

• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programı’nda ders veren 
öğretim elemanlarının araştırma ve yayın yapmaları için ola-
nak sağlanmıştır. 

• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programı’nda tüm öğretim 
elemanlarının uluslararası bilgi birikimlerini ve deneyimlerini 
artırabilmeleri amacıyla, Üniversitemiz ERASMUS programı 
çerçevesinde ders vermek ve araştırma yapmak isteyenlere 
gerekli tüm kolaylıklar sağlanmıştır. 

Yüksek lisans öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarından 
biri şöyledir: Bahar Araz (2018). Adventurous and charismatic 
spirits: Entrepreneurs of Veblen and Schumpeter, (Derya Güler 
Aydın ve Itır Özer), Economic Letters,160:24-26. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programı’na öğrencilerin 

güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip edebilecekleri ders-
ler konulmuş ve bu dersleri verecek sektörden öğretim ele-
manları çağrılmıştır. 

• Öğrencilerimizin aldıkları teorik derslerin uygulamalarının na-
sıl yapılacağı konusunda bilgiler verilmiştir. 

• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programı öğrencilerinin 
derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekle-
ri ödev ve proje çalışmaları verilmiş ve bu çalışmalar anabilim 
dalı öğretim elemanları ile beraber desteklenmiştir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
• Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı ile 

toplumun gereksinimleri ve yaşam kalitesinin artırılması çer-
çevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlamak için 
çalışmalar yapmıştır. 

• Öğrencilere güncel konularda ödevler ve makale çalışmaları 
verilmiş ve desteklenmiştir. Yüksek lisans tezlerinde, anabilim 
dalı öğretim üyeleri ve sektörden uzman kişilerin desteği ile 
konuların seçimi sağlanmıştır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
1. Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı programlarında 
(İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri) ders 
veren öğretim elemanlarının araştırma alanlarında daha ve-
rimli olabilmelerini sağlamak amacıyla özendirici nitelikte ger-
çekleştirilen önlemler şu başlıklar altında özetlenebilir: - Prog-
ramlarda ders veren öğretim elemanların ders yüklerinin daha 
dengeli dağıtılması yoluyla araştırma ve yayın yapma konula-
rında serbest zaman kazanmalarına imkan verilmiştir. - Yöne-
tim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalındaki tüm öğretim eleman-
larının kurum içi ve dışında araştırma, yayın yapma ve proje 
geliştirmelerine katkı sağlayacak nitelikteki ulusal ve ulusla-
rarası konferans, seminer ve çalıştaylara bildirili veya izleyici 
olarak katılma talepleri kabul edilmiş ve bu açıdan üniversite 
imkanlarından yararlanmaları sağlanmıştır. Yüksek lisans öğ-
rencilerinin yukarıda belirtilen bilimsel toplantılara katılmaları 
özendirilmiştir. 2. Programlardaki tüm öğretim elemanlarının 
araştırma, yayın yapma ve proje geliştirme çalışmalarının yayı-
na dönüştürülmesini özendirilmesi amacıyla, Fakülteye gelen 
dergi ve benzeri bilimsel yayın ortamları teklifleri kendilerine 
sürekli iletilmiştir. 3. İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ve 
Yönetim Bilişim Sistemleri programındaki tüm öğretim ele-
manlarının, Fakülte bünyesindeki diğer bölümlerle ortak dü-
zenlenen toplantılarda yeni ve özgün konulara yönelmeleri ve 
ortak araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda bilgilen-

dirilmeleri sağlanmıştır. 4. Programlardaki tüm elemanların 
uluslararası bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırabilmeleri 
amacıyla ERASMUS programı çerçevesinde ders vermek ve 
araştırma yapmak isteyenlere gerekli tüm kolaylıklar sağlan-
mıştır 5. Programlardaki tüm elemanların bilimsel çalışmaları 
ve araştırmaları kapsamında ihtiyaç duydukları tüm teknolojik 
destekler sağlanmış, özellikle bölüm dışındaki kuruluşlarla yü-
rütülecek çalışmalarda gereksinim duyulan girişimler de yapıl-
mıştır. 6. Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı olarak her 
dönem başında bilimsel üretime ilişkin faaliyet olarak neler he-
deflendiği belirlenmiş ve dönem sonunda yapılan toplantılarla 
bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca diğer 
bölüm elemanları ile ortak alanlar tartışılıp ortak çalışmalar ya-
pılması yönünde de fikir alışverişi bulunulmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
1. Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalındaki yüksek lisans 
programlarında ders veren öğretim görevlisi sayısının azal-
tılarak öğretim üyesi sayısının artırılması konusunda gerçek-
leştirilmeye çalışılan stratejiler şunlardır: - Programlarda ders 
veren tam zamanlı öğretim görevlilerinin kısa sürede bilimsel 
yeterliliklerini ( yüksek lisans ve doktora, vb.) tamamlamaları 
için verdikleri ders sayılarının dengelenmesi sağlanmış, böyle-
likle diğer zamanlarında yüksek lisans tezlerini yürütmelerine 
ve tamamlamalarına imkan verilmiştir. Yönetim Bilişim Sis-
temleri yüksek lisans programında 2018-2019 yılında 2 yük-
sek lisans tezi yürütülmeye başlanmıştır. Henüz tamamlanan 
yüksek lisans tezi bulunmamaktadır. İnsan Kaynakları Yöneti-
mi yüksek lisans programında ise 2017-2018 yılında 4 yüksek 
lisans tezi tamamlanmıştır. - Tam zamanlı öğretim görevlileri-
nin yükünü artırmamak ve bilimsel çalışmalarını bir an evvel 
bitirerek öğretim üyesi statüsü kazanmalarını sağlayabilmek 
için, bazı derslerin yarı zamanlı öğretim üyeleri tarafından 
yürütülmesi uygulamasına devam edilmiştir. 2. Programla-
ra, öğrencilerin aldıkları temel dersler yanında, sektörel bilgi 
birikimleri ile deneyimlerini artıracak nitelikteki derslerin de 

konulması sağlanmış, programlara yeni ve güncel gelişmeleri 
içeren dersler eklenmiştir. 3. Öğrencilerin işgücü pazarlarında 
becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla dersler çerçevesinde 
uygulamalara devam edilmiş, bu alanda öğrencilerin beceri-
lerini geliştirmelerine imkan veren yeni örneklerden hareketle 
kendilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 4. Öğrencilerin kamu 
ve özel sektör istihdam imkanlarının artırılması amacıyla, bazı 
derslerde sektörden uzman konuşmacılar çağrılması yönünde-
ki uygulamaya devam edilmiştir. 5. Bölüm derslerinde yarar-
lanılan derslik ve laboratuvarlarda teknolojik donanım ve im-
kanlar (bilgisayar, projeksiyon, vb.) geliştirilmeye çalışılmıştır. 
6. Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini 
kullanabilecekleri nitelikteki ödev ve proje çalışmalarına daha 
fazla yönlenmelerine özen gösterilmiştir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesindeki prog-
ramların, toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin artırıl-
ması çerçevesinde gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlaması 
öngörülmektedir. Bu amaçla topluma açık konferans, seminer 
ve kültürel faaliyetler yapılması planlanmaktadır. Öğrencileri-
mizin aldığı seminer dersi internet yoluyla tüm öğrencilerimize 
ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmuş olup öğrenci semi-
nerleri tüm istekli dinleyicilere açık olarak gerçekleştirilmiştir. 
Sanayi kuruluşlarıyla birlikte yürütülen projelerin sayısının artı-
rılması, bu kapsamda Üniversitemizin, bölgesel teknoloji mer-
kezleri ve teknoparklardaki şirketler ile ortak çalışmalar yürüt-
mesi planlanmıştır. Böylelikle, dönem projelerinde ve yüksek 
lisans tezlerinde, belirlenen şirketlerde araştırma yapılmasının 
önü de açılacaktır. Özellikle öncelikli/gerekli alanlarda işgücü 
niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla açılan sertifika programla-
rına, eğitim içeriği ve know-how katkısı sağlanmaktadır. Me-
zunlarla yakın ilişkiler kurulması ve mezunların takip edilmesi 
sağlanacaktır. Bu amaçla mezuniyet sonrası istihdamı izleme 
programları yapılacak ve mezunlar derneğinin etkinleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gösterge Sosyal
Bilimler 

Enstitüsü

Amerikan 
Kültürü ve  
Edebiyatı
 Ana Bilim 

Dalı

Bankacılık 
Ana Bilim 

Dalı

Halkla 
İlişkiler ve 

Tanıtım
Ana Bilim 

Dalı

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Ana Bilim 
Dalı

İktisat 
Ana Bilim 

Dalı

İşletme 
 Ana Bilim 

Dalı

Kamu Hukuku 
Ana Bilim 

Dalı

Mali Hukuk
Ana Bilim 

Dalı

  Muhasebe ve 
Finansal 
Yönetim 

Ana Bilim 
Dalı

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları
Ana Bilim 

Dalı

Özel 
Hukuk 

Ana Bilim 
Dalı

Psikoloji 
Ana Bilim 

Dalı

Radyo, 
Televizyon ve

Sinema 
Ana Bilim 

Dalı

Sağlık 
Yönetimi
Ana Bilim

Dalı

Sahne 
Sanatları 

Ana Sanat 
Dalı

Sanat 
Tarihi ve
Müzecilik 
Ana Bilim 

Dalı

Sigortacılık 
ve Risk 

Yönetimi 
Ana Bilim 

Dalı

Sosyal 
Hizmet 

Ana Bilim 
Dalı

Sosyoloji
Ana Bilim 

Dalı

Teknoloji
ve Bilgi

 Yönetimi 
Ana Bilim

Dalı

Türk Dili
ve Edebiyatı 

Ana Bilim
Dalı

Uluslararası
Ticaret 

Ana Bilim 
Dalı

Yönetim 
Bilişim

Sistemleri 
Ana Bilim 

Dalı

Tamamlanan yüksek lisans tez oranı 0.39 0 0 0 3.8 0 0.65 0.33 0 0 0.18 1.29 0 0 0 0 0.2 0.5 0.43 0.13 0 0 0 1

Tamamlanan doktora tez oranı 0.07 0 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez oranı 0.46 0 0 0 3.8 0 1.13 0.33 0 0 0.18 1.29 0 0 0 0 0.2 0.5 0.43 0.13 0 0 0 1

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 11 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0

Sayısal Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması  47.09 36.64 65.71 65.53 30.27 31.5 68.71 67.62 31.27 35.79 41.77 72.72 79.54 61.43 33.57 0 0 30.91 67.93 61.69 0 0 74.22 62.83

Sözel Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 47.09 36.64 65.71 65.53 30.27 31.5 68.71 67.62 31.27 35.79 41.77 72.72 79.54 61.43 33.57 0 0 30.91 67.93 61.69 0 0 74.22 62.83

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 47.09 36.64 65.71 65.53 30.27 31.5 68.71 67.62 31.27 35.79 41.77 72.72 79.54 61.43 33.57 0 0 30.91 67.93 61.69 0 0 74.22 62.83

Sayısal Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 32.38 0 74.93 40.16 43.14 0 72.52 43.67 40.5 0 44.1 75.86 0 41.89 0 0 0 46.41 48.75 43.88 0 0 38.75 43.46

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 32.38 0 74.93 40.16 43.14 0 72.52 43.67 40.5 0 44.1 75.86 0 41.89 0 0 0 46.41 48.75 43.88 0 0 38.75 43.46

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 11.94 0 56.14 2.7 0 0 15.56 0 0 0 16.67 4.04 6.25 0 0 0 0 42.86 5.26 0 0 0 6.25 0

Disiplinlerarası tezli lisansüstü program oranı 0.18 0 0 0.5 0.5 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0

Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program oranı 0.25 0 0 0.5 0.5 0 0.27 0 1 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0

Disiplinlerarası toplam lisansüstü program oranı 43.18 0 0 100 100 0 45.45 0 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0

Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci oranı 8.21 0 25 0 0 0 8.33 6.67 0 0 0 6.06 0 11.11 0 0 0 0 33.33 16.67 0 0 0 25

Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci oranı 2.25 0 0 0 0 0 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin oranı 17.91 0 26.32 24.32 20.83 0 26.67 6.06 66.67 0 11.11 10.1 0 33.33 0 13.04 0 42.86 15.79 6.25 0 0 6.25 36.67

Mezun olan doktora öğrencilerin oranı 5.44 0 0 0 0 0 6.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.22 0 3.22 3.22 3.45 0 2.96 3.49 3.24 0 3.53 3.2 0 3.35 0 0 0 3.72 3.9 3.51 0 0 3.1 3.48

Doktora mezunlarının mezuniyet not ortalaması  0.15 0 0 0 0 0 3.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarına giden öğrenci oranı 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 3.05 0 0 0 0 0 0 0 2.13 0 0 9.09 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.26

Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 9.47 0 24.14 0 0 0 0 0 0 0 0 16.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 53.05 40.91 37.5 35.29 60 36.84 100 75 81.82 37.5 31.25 60 46.15 1000 45.45 0 75 100 50 28.57 36.36 0 37.5 37.5

Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 43.75 0 25 0 0 0 50 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders oranı 16.02 22.22 0 0 0 0 0 12.5 9.09 0 0 20 15 0 0 0 0 8.33 0 113.33 100 0 0 262.5

Doktora programlarında yeni açılan ders oranı 16.98 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 6.98 0 1.5 0 0 0 19.06 1.5 0 3 3.25 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1.67 3

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 20.77 0 6 0 0 0 37.53 11.25 0 6 20.42 0 11 0 0 0 0 6.25 0 0 3 0 10 7.5

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 28 0 2 0 0 0 17 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı araştırmaları aşağıda sunulmuştur: 
 � İnverted Papillom ve SCC Olgularında Gen İfadelenme Profili,
 � İki Farklı Kapaklı Braket Sistemi Kullanılarak Yapılan Sabit Orto-

dontik Tedavi Sırasında Hissedilen Ağrının Karşılaştırılması,
 � Sıçanlarda Farklı Karbonhidrat Örüntüsüne Sahip Diyetlerin Dav-

ranış Üzerine Etkisinin İncelenmesi,
 � Konvansiyonel ve Cad-Cam Teknik İle Hazırlanan Sabit Retainer 

Tellerinin, Gingival Dokular Üzerindeki Etkilerinin ve Başarı Oran-
larının Kısa Dönem Karşılaştırılması,

 � Prelingual Dönemde Ortaya Çıkan İşitme Kaybının Vestibüler La-
birent Üzerindeki Etkisi,

 � Behçet Hastalığının Denge Sistemine Olan Etkilerinin Video Baş 
Savurma Testi ile Değerlendirilmesi,

 � Vokal Kord Nodülü Olan Hastalarda Ses Kalitesi ve Stres Düzey-
lerinin İncelenmesi,

 � Meniere Hastalığında Gliserol Testi ile Rezonans Frekans Farklılı-
ğının Değerlendirilmesi, Laringofaringeal Reflüsü Olan Hastalar-
da Tuba Eustachi, Orta Kulak ve İşitme Fonksiyonlarının Değer-
lendirilmesi,

 � Kor Stabilizasyon Eğitiminin Teniste Servis Atışı Esnasındaki 
Gövde Kinematiği ve Servis Performansı Üzerine Etkisi,

 � Üniversite Öğrencilerinin Hedonik Açlık Durumlarının Farklı Öl-
çekler İle Belirlenmesi,

 � KANSL1 Gen Delesyonunun Saptanmasında aCGH ve MLPA Yön-
teminin Karşılaştırılması,

 � İnfertilite Tedavisi Alan Kadınların Beslenme Durumu ve Yaşam 
Tarzının Embriyo Kalitesine Etkisi,

 � Gut Artriti ve Asemptomatik Hiperürisemisi Olan Bireylerde Me-
tabolik Sendrom ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi,

 � Vitiligolu Hastalarda İşitsel Değerlendirme,
 � Down Sendromlu Bireylerde Odyolojik Bulgular ile Artikülasyon 

Becerileri Arasındaki İlişki,
 � Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Torakolumbal Fasya Es-

nekliğinin Değerlendirilmesi,

 � Ağırlık Kontrolü ve Beslenme Eğitiminin Erektil Disfonksiyon Te-
davisinde Öneminin Belirlenmesi,

 � Serebral Palsi Hastalığı Olan Çocuklarda Orta Kulak Rezonansının 
Değerlendirilmesi,

 � Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonu ve Kalp Transplan-
tasyonu Yapılan Hastaların Yaşadıkları Psikososyal ve Ekonomik 
Sorunlar ve Yaşam Kaliteleri,

 � Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu İle Birlikte Uygulanan Artros-
kopik Menisküs Onarımının Cerrahi Sonrası Rehabilitasyona Et-
kisi,

 � Sağlıklı Erişkin Bireylerde LS CE-Chirp Uyaran ve Klik Uyaran ile 
Kaydedilen Ekstra-Timpanik Elektrokokleografi Yanıtlarının Kar-
şılaştırılması,

 � Yetişkin Bireylerde Diyetin Glisemik İndeks ve Glisemik Yükü İle 
İnsülin Direnci Arasındaki İlişki. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Enstitümüz, 2017-2018 eğitim-Öğretim yılında 5 doktora, 37 tezli 
yüksek lisans, 2 tezsiz yüksek lisans mezunu vermiştir. Enstitümüz-
de yürütülen doktora programları ile dinamik ve çağdaş akademik 
personel yetiştirilmesi ve ülkemizdeki akademik personel açığının 
giderilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Enstitümüz 
anabilim dallarında bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, bilimsel ça-
lışma deneyimi olan, eğitim programları ve araştırmalar planlayıp 
gerçekleştirebilen mezunların yetiştirilmesi hedeflendiğinden, gün-
cel yaklaşımları içeren eğitim programları uygulanmaktadır. Sağlık 
bilimleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ülkemiz şartları 
da gözetilerek literatüre katkı yapacak yeni araştırmalar planlan-
makta ve yapılmaktadır. Tez hazırlama sürecinde öğrencilerin 
bilimsel araştırmalar planlayıp gerçekleştirebilme yetenekleri pe-
kiştirilmekte, ayrıca akademik danışmanlarından ve öğrencilerden 
derslerin ve tezlerin dikkatli ve özenli bir şekilde yürütülmesi isten-
mektedir. Enstitüde hazırlanan bütün tezler Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Araştırma Kurulu tarafından etik kurul onayı da alınmak suretiyle 
bitirilebilmektedir. Ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine su-
nan, hayat boyu öğrenmenin önemini bilen ve alandaki gelişmeleri 

takip eden yüksek vasıflı mezunların yetiştirilmesi hedeflenmekte-
dir. Bu hedeflere uygunluk, öğrencilerin mezuniyet sonrası yaşantı-
larında da takip edilmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 16 Ana-
bilim Dalında 13 doktora, 10 tezli yüksek lisans programı ve 3 tezsiz 
yüksek lisans programı ile bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında 
rehber edinerek, yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, özgür düşü-
nen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün ver-
meyen, bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Tıbbi 
Genetik Anabilim Dalına bağlı olarak yürütülen Tıbbi Genetik Tezli 
Yüksek Lisans Programında elde edilen birikimin de katkısıyla Tıbbi 
Genetik Doktora Programı oluru hazırlanarak Üniversite Senatosuna 
sunulmuş ve YÖK onayı ile Tıbbi Genetik Doktora Programı açılması 
sağlanmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılması planlanan 
programlara öğrenci alımına gidilmesi aşamasına geçilerek daha 
zengin ve daha çok program ile sağlık bilimleri ve teknolojideki ge-
lişmelere paralel olarak ülkemiz şartları da gözetilerek literatüre katkı 
yapacak yeni araştırmalar planlanmakta ve yapılmaktadır. Bu bağ-
lamda; Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı olarak Anatomi ve 
Klinik Anatomi Doktora Programı açılabilmesi ile ilgili olarak dosya 
hazırlama ve Enstitümüz ve Rektörlük Makamı olarak yapılması ge-
rekli çalışmaların hızlandırılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 
başvuru yapma süreci başlatılmıştır. Enstitü ile ilgili faaliyetlere ko-
lay erişim amacıyla Enstitü sayfası etkin olarak kullanılmakta, sıklıkla 
bilgiler güncellenmekte, telefon iletişiminin yanı sıra e-posta yolu ile 
de hedef kitleye ulaşım olanağı sağlanmaktadır. Enstitü Yönetimi ile 
Akademik ve İdari Kadrosu, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu, 
Programlar, Yönetmelik, Akademik Takvim, İletişim bilgileri de web 
sayfasında yer almaktadır. Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıkları 
ile birim sekreteri telefonları da yine web sayfasında yer almakta, 
duyurularda ise güncel işlemler ve öğrencilerin kolayca ulaşabilece-
ği şekilde hazırlanmış dokümanlar yer almaktadır. Ayrıca öğrenciyi 
ilgilendiren Üniversite ile ilgili bütün birimlere yine web sayfasından 
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kolay erişim imkânı da sağlanmaktadır. Toplumun sağlık alanında 
doğru bilgiye erişiminin sağlanması amacıyla görsel ve yazılı medya 
aracılığı ile eğitim programlarına katkı verilmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda bilimsel üretime ilişkin faaliyetler; ağız diş ve 
çene cerrahisi alanı ile ilgili, indeksli dergilerde, indeksli dergiler dı-
şında uluslararası dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde nitelikli 
araştırma, vaka raporları, vaka serileri, teknik not ve derleme tarzın-
da makale yazılmasını ve indeksler tarafından taranan dergilerdeki 
yayınlara atıf alınmasını içermektedir. Ayrıca her öğretim üyesi bu 
bilimsel araştırmaları üretmeye yönelik bilimsel araştırma projeleri 
yürütmektedir. Bu hedef için güncel yayınlar düzenli olarak birim 
içinde ve dolayısıyla da fakülte kapsamında yapılan tartışma saat-
leri, seminer, toplantı ve makale takdimi dersleri sayesinde takip 
edilmektedir. Bu sayede kaliteli ve bilimsel katkı değeri yüksek yeni 
bilimsel araştırmalar planlanması amaçlanmaktadır. Özellikle klinik-
te tedavisi hala tartışmalı ve belirsiz olan rahatsızlıklar ile ağız diş 
ve çene cerrahının tedavi ederken problem yaşadığı rahatsızlıklar-
la ilgili konuların etkili tedavisine yönelik araştırmalar geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum ve 
çalıştaylar gibi bilimsel toplantılarda özet veya tam metin olarak sö-
zel veya poster bildirilerinin sunulması, bununla birlikte ulusal (TÜ-
BİTAK ile Başkent Üniversitesi Araştırma fonunun desteklediği) ve 
uluslararası (diğer üniversitelerle konsorsiyum yapılarak) projelerin 
yürütülmesi, kongre, sempozyum, atölye çalışması, kurs ve seminer-
lerin düzenlenmesinin sağlanması, patent çalışmalarının yapılması, 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesi, ulusal ve uluslararası 
nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşların 
komisyonlarında görev alınması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu sayede, anabilim dalımızın yurt içi ve yurt dışı bilimsel platform-
larda yapacağı bilimsel faaliyetlerle Üniversitemizin adını başarılı bir 
şekilde temsil etmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim 2017-30 
Eylül 2018 tarihlerinde indeksli dergilerde 6 tam makale, indeks-
li dergiler dışında uluslararası dergilerde 2 makale, ulusal hakemli 

dergilerde ise 3 makale yazılmıştır. Uluslararası kongrelerde sunulan 
sözel ve poster bildiri sayısı ise 30'dur. Anabilim dalında aktif olarak 
yürütülen 6 tez projesi ve 8 bilimsel araştırma projesi bulunmakta-
dır. Öğretim üyelerinin kendi alanlarıyla ilgili düzenlenen çeşitli ulu-
sal ve uluslararası 4 tane kursa katılımı teşvik edilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi doktora öğrencileri için öğrenmeyi mü-
kemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında, öğrenci odaklı 
eğitim yapılmakta, eğitim araç ve gereçleri etkin kullanılmakta, 
grup ve bireysel çalışmalar yapılmakta ve eğitim-öğretim süreci öğ-
retim üyeleri tarafından izlenerek süreç takibi yapılmaktadır. Eğitim 
ve öğretim süreci içinde doktora öğrencilerinin bilimsel faaliyetlere 
(bilimsel makale ve derleme makale yazımı, poster bildiri,sözel bil-
diri ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik edilmiştir. Sınıf içi etkin-
likler kapsamında araştırma ve derleme makale tartışması, seminer 
sunumu, inter-aktif soru ve cevap tartışması yapılmıştır. Doktora 
öğrenim programında çene cerrahisi alanındaki bilimsel bilgiye 
ulaşma, güncel gelişmeleri izleme, değerlendirme ve uygulayabil-
me kapasitelerinin sağlanması için bölüm içerisinde gerçekleştirilen 
düzenli makale dersleri ile güncel literatür takibi yapılmıştır. Ayrıca 
doktora öğrencilerinin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımı des-
teklenerek, bu kongrelere katılımlarının sıklıkla bir bildiri eşliğinde 
yapılması konusunda öğrencilere bilimsel destek verilmiştir. Dok-
tora öğrencilerinin çene cerrahisi alanıyla ilgili bilgi birikimini pekiş-
tirmek için sık olarak klinik gözlem olanağı ve uzun dönem vaka 
takibi olanağı sağlanmıştır. Bilimsel ve etik değerlere sahip birey-
lerin yetiştirilmesi için güncel etik yaklaşımları içeren eğitim prog-
ramları uygulanmıştır. Sosyal medya aracılığı ile hem öğrencilerin 
hem de öğretim üyelerinin interaktif bilgi paylaşımının sağlanması 
için sosyal paylaşım sitelerinde gruplar oluşturulmuştur. Doktora 
eğitim ve öğrenim programı süresince öğrencilere proje oluşturul-
ması, hazırlanması ve sunulması konusunda danışmanlık verilmiştir. 
Ayrıca doktora öğrencileri ilgi duydukları alanlara teşvik edilerek 
bu doğrultuda tez çalışmalarının yapılması sağlanmış ve bu alanda 
danışmanlık verilmiştir. Doktora öğrencilerinin etkin biçimde ölçme 

ve değerlendirmelerinin yapılmasında; bilimsel yöntemler (proje ve 
raporlama, rol play ve grup çalışması, kendi kendine değerlendirme 
vb) uygulanmış, eğitim ve öğretimin seviyesini arttırmak için ölçme 
ve değerlendirmedeki olumsuz yönleri ortadan kaldıracak iyileşme-
ler gerçekleştirilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızda toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik faaliyetler; toplumu bilinçlendirmek ve doğru bilgiye ulaşmayı 
kolaylaştırmak için, Kanal B aracılığıyla (görsel medya yöntemi kul-
lanılarak) 6 ay aralıklarda özellikle güncel tedavi uygulamalarının en 
popüleri olan ‘dental implant uygulamaları’ ile ilgili olarak öğretim 
üyeleri tarafından programlar yapılmıştır. ‘Dental implant uygula-
maları’, hangi hastalara yapılabileceği, kontrendikasyonları, implant 
ve yaş ilişkisi konusunda bilgiler verilerek, implantların başarısını 
artıracak güncel faktörler ve anabilim dalımız kapsamındaki güncel 
cihazlar tanıtılmıştır. Bu güncel cihazların takip edilmesi, anabilim 
dalı içerisinde etkili kullanılması ve halkımızın bu cihazların fayda-
ları konusunda bilgilendirilmesi için hem medya aracılığı ile hem de 
hastalarımızın rutin muayeneleri esnasında ayrıntılı bilgiler verilmiş-
tir. Vaka örnekleri sunularak halkımız için daha anlaşılabilir olması 
sağlanmıştır. Ayrıca çene eklemi rahatsızlıklarının, gömülü 20 yaş 
dişlerinin ve oral kanserlerin daha erken safhalarda ayırt edilmesine 
yönelik bireysel bilinci artırmak adına olası klinik bulgular tanıtılma-
ya çalışılmıştır. Çok sayıda dış merkezden tedavisi yapılamadığı için 
yönlendirilen engelli ve dental fobisi olan hastaya genel anestezi al-
tında dental tedavi yaptırabilme imkânı sağlanmıştır. Hastaları bilinç-
lendirmek ve doğru tedavi yaklaşımına ulaşmalarını kolaylaştırmak 
adına sıkça sorulan ve sıkça problem yaşanan konularla ilgili broşür 
ve afişler oluşturularak hastalara sunulmuştur. 

Anatomi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda ağırlıklı olarak adli antropoloji, spor anatomisi, 
radyolojik anatomi ve bu bağlamda kesitsel anatomi olmak üzere 
farklı alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. Son dönemde kesitsel 
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anatomi ve temel alınarak üç boyutlu modelleme ve söz konusu 
yöntemin tıp eğitimindeki yerine ilişkin çalışmalar devam etmekte-
dir. Anabilim dalımız tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler 
kapsamında ulusal ve uluslararası indeksler kapsamında yer al-
makta olan dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal ve uluslararası 
kongre ve sempozyumlarda sunulan sözlü ve poster bildiriler, kitap 
ve kitap bölüm yazarlıkları ve bilimsel kitap ve atlaslardan yapılan 
çeviriler yer almaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından edi-
törlüğü gerçekleştirilmiş olan iki adet kitap ve bir adet çeviri atlas 
bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından uluslararası 
indekslerde yayımlanmış olan çalışmalara yönelik yaklaşık 300 adet 
atıf bulunmaktadır. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği katkı-
sıyla her yıl düzenlenmekte olan Anatomi Kış Günleri Sempozyumu 
bu yıl anabilim dalımız tarafından düzenlenmiş, öğretim üyelerimiz 
hazırlamış oldukları sözlü ve poster sunumlarla ve panel katılımcısı 
olarak sempozyuma bilimsel yönden de katkıda bulunmuştur. Ana-
bilim dalımız tarafından yürütülmekte olan Anatomi Tezli Yüksek 
Lisans Programında halen dört öğrenci eğitim görmekte olup bun-
lardan üçü tez aşamasındadır. Bölümümüz öğretim üyeleri kendi 
bünyemizde sürdürülmekte olan yüksek lisans programı derslerinin 
yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi doktora programlarında yer alan 
Baş ve Boyun Anatomisi dersini de sürdürmektedir. Anabilim dalı-
mız ayrıca Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Türkçe ve İngilizce prog-
ramlarında yer alan anatomi derslerinin ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü anatomi derslerinin sürdü-
rülmesinden de sorumludur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programında yer alan öğrencilerin 
eğitiminde aktif öğrenme yöntemlerine özellikle önem verilmekte, 
tüm dersler kadavra diseksiyonları, saha ve laboratuvar çalışmaları 
ile desteklenmektedir. Saha çalışmalarında öğrenciler anket ha-
zırlanması ve uygulanmasının yanı sıra farklı ölçüm yöntemlerini 
öğrenmekte ve iletişim yetilerini geliştirmektedir. Düzenli olarak 
gerçekleştirilen seminer ve makale tartışmaları ile öğrenciler bil-
giye ulaşma, ulaşılan bilgiyi değerlendirebilme ve kullanma ve ak-

tarabilme doğrultusunda desteklenmekte, bilimsel çalışmaları etik 
değerleri göz önünde bulundurarak planlamaları sağlanmaktadır. 
Anatomi Yüksek Lisans Programında eğitimlerine devam etmek-
te olan öğrencilerimiz aynı zamanda asistan olarak anatomi pratik 
derslerine girmekte ve bu şekilde eğitmenlik özelliklerinin de geliş-
mesine imkân tanınmaktadır. Öğrencilerimizin gerek teorik gerekse 
pratik alanlardaki çalışmalarının tamamı anabilim dalımız öğretim 
üyelerinin gözetimi ve yönlendirmesi altında gerçekleştirilmekte-
dir. Ölçme ve değerlendirme Başkent Üniversitesi’nin benimsemiş 
olduğu modern yöntemler kullanılarak yapılmakta ve her yıl revi-
ze edilmektedir. Dersler öğrencilerden alınan geri bildirimler göz 
önünde bulundurularak düzenlenmekte ve öğrencilerin etkin bir 
biçimde faydalanmaları sağlanmaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anatomi, alan itibari ile daha çok akademik alanda faaliyet gösteren 
bir bilim dalıdır. Ancak bu alanda yüksek lisans ya da doktora yapan 
sağlık çalışanları mesleki uygulamalarda hata payını azaltacaklardır. 
Özellikle tıp alanında uzmanlık sahibi olan hekimler anatomi ala-
nında yapacakları bir doktora eğitimi ile akademik alandaki bakış 
açılarını büyük ölçüde genişleteceklerdir. 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda bilimsel üretime ilişkin faaliyetler; beslenme ve 
diyetetik alanı ile ilgili kitap ve kitap bölümünün yazılmasını, indeksli 
dergilerde, indeksli dergiler dışında uluslararası dergilerde ve ulusal 
hakemli dergilerde nitelikli araştırma ve derleme makale yazılmasını 
ve indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayınlara atıf alınması-
nı, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylar gibi 
bilimsel toplantılarda özet veya tam metin olarak sözel, poster bil-
dirimlerinin sunulmasını, bununla birlikte ulusal (TÜBİTAK, Başkent 
Üniversitesi Araştırma fonunun desteklediği) veya uluslararası (di-
ğer üniversitelerle konsorsiyum yapılarak) projelerin yürütülmesini, 
kongre, sempozyum, atölye çalışması, kurs ve seminerlerin düzen-
lenmesinin sağlanmasını, patent çalışmalarının yapılmasını, yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesini, ulusal ve uluslararası 
nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşların 
komisyonlarında görev alınmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda; 1 
Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 14 kitap bölümü, ulusla-
rarası indeksli dergilerde 8, ulusal hakemli dergilerde ise 9 makale 
yazılmıştır. İndeksli dergilerdeki yayınlardan alınan toplam atıf sayısı 
18’dir. Uluslararası kongrelerde sunulan sözel ve poster bildiri sayısı 
22, ulusal kongrelerde sunulan bildiri sayısı ise 21'dir. TÜBİTAK tara-
fından desteklenen araştırma proje sayısı 1'dir. Tamamlanan yüksek 
lisans tez sayısı 6 iken, tamamlanan doktora tez sayısı ise 2’dir. Ulu-
sal nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşla-
rın komisyonlarında 7 öğretim üyesi görev almıştır. Ulusal bilimsel 
kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde 
19, uluslararası bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından yayın-
lanan hakemli dergilerde de 3 olmak üzere toplam 22 çalışmada 
hakemlik yapılmıştır. Bölümümüz 2 öğretim üyesi tarafından ulusal 
kitap editörlüğü ve 8 öğretim üyesi tarafından kitap bölümü çevirisi 
yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi BÜSBİD’in Aralık 2017 
ve Haziran 2018 sayıları elektronik olarak yayınlanmıştır. Avrupa 
Birliği KA-2 Projesi kapsamında ‘Yaşlı Bakımı Veren İnformal Bakım 
Vericilerin Eğitimi (TRACE) Kongresi’ 22.03.2018-23.03.2018 tarih-
lerinde yapılmıştır. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)-
2017 projesine danışmanlık devam etmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 
öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında 
öğrenci odaklı eğitim yapılmış, eğitim araç ve gereçleri etkin kul-
lanılmış, grup ve bireysel çalışmalar yürütülmüş ve eğitim-öğretim 
süreci öğretim üyeleri tarafından izlenerek süreç takibi yapılmış, 
sürece dair iyileştirilmeler gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve öğretim 
süreci içinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel faa-
liyetlere (bilimsel makale ve derleme makale yazımı, poster bildiri, 
sözel bildiri ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik edilmiştir. Sınıf 
içi etkinlikler kapsamında araştırma ve derleme makale tartışma-
sı, seminer sunumu, interaktif soru ve cevap tartışması yapılmıştır. 

Yüksek lisans ve doktora öğrenim programında beslenme ve di-
yetetik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel gelişmeleri izle-
me, değerlendirme ve uygulayabilme kapasitelerinin sağlanması 
ve öğrencilerin beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili bilgi birikimini 
kullanabilmesinin sağlanması, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili 
verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi 
için güncel yaklaşımları içeren eğitim programları uygulanmıştır. 
Sosyal medya aracılığı ile hem öğrencilerin hem de öğretim üye-
lerinin interaktif bilgi paylaşımının sağlanması için sosyal paylaşım 
sitelerinde gruplar oluşturulmuştur. Anabilim dalımıza ait bu he-
saplardan düzenli güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Yüksek lisans 
ve doktora eğitim ve öğrenim programı kapsamında öğrencilere 
proje oluşturulması, hazırlanması ve sunulması konusunda danış-
manlık verilmiştir. Ayrıca hem yüksek lisans hem de doktora öğ-
rencilerine ilgi duydukları alanlar konusunda teşvik edilerek seminer 
sunumlarının ve tez çalışmalarının yapılması sağlanmıştır. Bu alanda 
öğrencilere danışmanlık verilmiştir. Yüksek lisans ve doktora öğren-
cilerinin etkin biçimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılmasında 
bilimsel yöntemler (proje ve raporlama, rol play ve grup çalışması, 
kendi kendine değerlendirme vb) uygulanmış, eğitim ve öğretimin 
seviyesini artırmak için ölçme ve değerlendirmedeki olumsuz yön-
leri ortadan kaldıracak iyileştirmeler yapılmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızda toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik faaliyetler kapsamında yüksek lisans ve doktora programı 
içeriğinde beslenme ve diyetetik konusunda farkındalığın artırılma-
sına yönelik eğitim materyalleri (el broşürü, el kitapçığı ve afiş vb.) 
hazırlanmıştır. Halkın beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşma-
sının sağlanması için okul öncesi, ilköğretim ve liselere, yaşlı bakım 
evlerine, kreşlere ve aile sağlık merkezlerine, toplum sağlığı mer-
kezlerine, ana-çocuk sağlığı merkezlerine, özel ve devlet kurum ve 
kuruluşlarına beslenme eğitimi verilmiştir. Görsel ve yazılı medya 
aracılığı ile toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda doğru 
bilgiye erişimi için programlara katılım sağlanmıştır. Besinlerin üre-

timinden insan vücudunda kullanılmasına değin tüm aşamalarda, 
besin ögesi-besin ögesi ve besin ögesi-ilaç etkileşimlerini ve besi-
nin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi ve depolanması vb. sırasında 
oluşan değişimlerin besin ögelerine etkilerinin incelenmesi konu-
sunda toplum bilinçlendirilmiştir. Toplu beslenme yapılan kurum ve 
özel kuruluşlarda çalışan personele yönelik olarak, sürekli ve düzenli 
aralıklarla toplam kalite gereği beslenme eğitimi verilmiştir. Ayrı-
ca toplumun beslenme durumunun belirlenmesi, beslenme prob-
lemlerinin ve nedenlerinin belirlenerek çözüm yollarının aranması 
sağlanmıştır. Besin hazırlama, depolama ve pişirme ortamlarında 
sağlık koşullarının oluşturulması, sürekliliğinin sağlanması, besinle-
rin üretiminden tüketimine kadar her türlü hastalık etmenlerinden 
arındırılmasına yönelik çalışmalar ve eğitimler yapılması sağlanmış-
tır. Toplu beslenme hizmetlerinin tüm aşamalarında personel, fizik-
sel alan, araç ve gereç, besin hijyeni ve sanitasyonu standartlarının 
öğretilmesi ve uygulanması sağlanmıştır. Eğitimimiz kapsamında, 
toplumda değişik yaş ve cinsiyet gruplarının enerji, protein, yağ ve 
besin ögeleri (vitamin ve mineraller) ihtiyaçları belirlenmiş, toplum-
ların beslenme alışkanlıkları incelenmiştir. Toplu beslenme yapılan 
kurum ve kuruluşlarda uygulanması gereken yönetim, denetim ve 
toplu beslenme ilkelerinin ayrıntılı olarak araştırılması sağlanmıştır.

Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda bilimsel üretime ilişkin faaliyetler; beslenme ve 
diyetetik alanı ile ilgili kitap ve kitap bölümünün yazılmasını, in-
deksli dergilerde, indeksli dergiler dışında uluslararası dergilerde 
ve ulusal hakemli dergilerde nitelikli araştırma ve derleme makale 
yazılmasını ve indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayınlara 
atıf alınmasını, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum ve 
çalıştaylar gibi bilimsel toplantılarda özet veya tam metin olarak 
sözel, poster bildirimlerinin sunulmasını, bununla birlikte ulusal 
(TÜBİTAK, Başkent Üniversitesi Araştırma fonunun desteklediği) 
veya uluslararası (diğer üniversitelerle konsorsiyum yapılarak) 
projelerin yürütülmesini, kongre, sempozyum, atölye çalışması, 
kurs ve seminerlerin düzenlenmesinin sağlanmasını, patent çalış-

malarının yapılmasını, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetil-
mesini, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve 
kültürel kurum ve kuruluşların komisyonlarında görev alınmasını 
kapsamaktadır. Bu kapsamda 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihle-
rinde  indeksli dergilerde 19 tam makale, ulusal hakemli dergilerde 
ise 8 makale yazılmıştır. İndeksli dergilerdeki yayınlardan alınan 
toplam atıf sayısı 28'dir. Uluslararası kongrelerde sunulan sözel 
ve poster bildiri sayısı 13'tür. Yönetilen doktora tez sayısı ise 1'dir. 
Öğretim üyelerinin kendi alanlarıyla ilgili düzenlenen 3 ulusal ve 
uluslararası kongreye katılımı teşvik edilmiştir. 1 adet uluslararası 
kitap bölümü hazırlanmıştır. Uluslararası bilimsel kuruluş veya top-
luluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde 3, ulusal bilimsel 
kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde 
5 olmak üzere toplam 8 çalışmada hakemlik yapılmıştır. Başkent 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 6 adet deney-
sel araştırma projesi sürdürülmektedir. Projelere gerekli finansal 
desteğin sağlanması yönünde TÜBİTAK gibi kurumlardan destek 
alınması doğrultusunda gerekli çalışmalar yürütülmekte, eğitim 
toplantılarına katılım sağlanmaktadır. Tez projelerinin ulusal/ulus-
lararası bilimsel dergilerde yayın kabulü ve/veya yayınlanmasını 
takiben tez savunmasının tamamlanması yönünde çalışmalar de-
vam etmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Doktora öğrencileri için öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik 
faaliyetler kapsamında öğrenci odaklı eğitim yapılmış, eğitim araç 
ve gereçleri etkin kullanılmış, grup ve bireysel çalışmalar yürütül-
müş ve eğitim-öğretim süreci öğretim üyeleri tarafından izlenerek 
süreç takibi yapılmış, sürece dair iyileştirilmeler gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim ve öğretim süreci içinde yüksek lisans ve doktora öğrencile-
rinin bilimsel faaliyetlere (bilimsel makale ve derleme makale yazı-
mı, poster bildiri, sözel bildiri ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik 
edilmiştir. Sınıf içi etkinlikler kapsamında araştırma ve derleme ma-
kale tartışması, seminer sunumu, interaktif soru ve cevap tartışması 
yapılmıştır. Doktora ve uzmanlık öğrenim programında diş hastalık-
ları tedavisi ve endodonti alanında bilimsel bilgiye ulaşma, güncel 
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gelişmeleri izleme, değerlendirme ve uygulayabilme kapasitelerinin 
artırılması ve öğrencilerin ilgili bilim dalıyla ilgili bilgi birikimini kul-
lanabilmesinin sağlanması, Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti 
alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulanması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip bireylerin 
yetiştirilmesi için güncel yaklaşımları içeren eğitim programları uy-
gulanmıştır. Doktora öğrencilerinin diş hastalıkları tedavisi ve en-
dodonti ile ilgili edindikleri bilgi ve becerilerinin sadece hatırlama 
anlamında düzeylerinin ölçülmeyip, hazırladıkları proje ve ödevlerle 
bu bilgileri iş yapma, bilimsel düşünce ve yeni şeyler üretme, so-
rumluluk alma vb. gibi farklı özelliklerle geliştirmesi beklenmektedir. 
Doktora öğrencilerin yenilikleri tanıması ve tecrübe etmesi amacıy-
la uluslararası firmalar ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi hedeflenmek-
te ve bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. Yine aynı kapsamda 
yarışmalara katılımın teşviki ve bilimsel aktiviteye katılımın sağlan-
ması planlanmaktadır. Anabilim dalımızda doktora öğrencilerinin 
klinik çalışmalarındaki gelişimlerinin değerlendirilmesi yöntemleri-
nin geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yürütülmektedir. Eğitim 
ve öğretim süreci içinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
bilimsel faaliyetlerde (bilimsel makale ve derleme makale yazımı, 
poster sunumu, sözel sunum ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik 
edilmiştir. Doktora öğrencilerine ilgi duydukları alanlar konusunda 
teşvik verilerek tez çalışmalarının yapılması sağlanmış ve bu alanda 
danışmanlık verilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Diş hekimliğinin bütün dallarında olduğu gibi restoratif diş hekimliği 
ve endodonti bilim dallarında da uygulamalar öncesi ve esnasında 
hastanın ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimi ve bilgilendirilmesi, 
hastayla kurulacak iletişim son derece önem taşımaktadır. Anabilim 
dalımızda toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faali-
yetler kapsamında, doktora programı içeriğinde ağız ve diş sağlığı 
konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik tanıtım materyalle-
ri (el broşürü, el kitapçığı ve afiş vb.) hazırlanması yönünde adım 
atılmıştır. Restoratif diş tedavisi ve endodontik tedavinin tanıtımı 
ve gerekliliği konusundaki bilgilendirmeler hekimlerimiz tarafından 

gerek sözel gerekse ağzı ve dişleri taklit eden model, maket vs. ara-
cılığıyla sağlanmaktadır. Görsel medya aracılığı ile toplumun ağız 
ve diş sağlığı konusunda dikkatini çekmek ve tedavi seçenekleri 
konusunda doğru bilgiye erişim amacıyla programlara katılım gös-
terilmiştir. Doktora eğitimi boyunca, doktora öğrencilerine hasta ile 
sağlanan iletişimde, hasta şikâyetlerinin tam ve doğru olarak anla-
şılmasının önemi vurgulanmakta, hastanın kendisi için düzenlenen 
tedaviye uyum göstermesi sağlanmaktadır. Eğitimimiz boyunca 
hastaya psikolojik yaklaşımlar ile ilgili bir bilgi alt yapısının oluştu-
rulma gereği vurgulanmaktadır. Böylelikle diş hekimine başvuran 
hastalar arasında sık olarak görülen ve bir çeşit akut stres kaynağı 
olup, dental ortam ve yapılacak işlemlere karşı duyulan huzursuz-
luk, sıkıntı ve korku hali olarak tanımlanabilecek dental anksiyete 
ile mücadele yöntemleri öğrencilerimize anlatılmaktadır. Eğitimimiz 
boyunca hasta haklarının arasında en önemli unsurun bilgilendir-
me olduğu vurgulanmaktadır. Bilgilendirme haklarının kullanılması 
konusunda hastaların daha aktif olmaları, tedavinin türü, nedeni 
ve sonuçları hakkında soru sormaya cesaretlendirilmeleri gerekti-
ği, hekimlerin bu konuları açıklamaktan kaçınmamaları gerekliliği 
üstünde durulmaktadır. Aydınlatma ve bilgilendirmenin hastanın 
eğitim düzeyine, zekâsına, gelişim seviyesine, yaşına ve sağlık an-
layışına uygun olması gerekliliği ayrıca belirtilmekte olup, her türlü 
dental uygulamanın tıbbi sonuçları, olası komplikasyonları, ağırlığı 
ve önemi hastaya net ve anlaşılır bir şekilde mevcut model, maket, 
görsel eğitim araçları kullanılarak verilmektedir. Hastanın sözlü ve 
yazılı onayının alınması gerekliliği ayrıca belirtilmektedir.

Farmakoloji Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri özellikle yeni ilaç geliş-
tirmeye, mevcut ilaçların etki ve yan tesir mekanizmalarını aydın-
latmaya yönelik deneysel ve klinik araştırma projelerini yürütür, 
sağlıkla ilgili başka disiplinler tarafından yürütülmekte olan bilimsel 
projelere katkıda bulunur, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimi 
için bilimsel projeler yürütülmesine olanak sağlar. Bu projelerin 
sonucunda indekslerce taranan saygın bilim dergilerinde bilimsel 

yayın üretir, ulusal ve uluslararası kongrelerde bilimsel tebliğler su-
nar, bilim kitaplarında yer alacak kitap bölümleri ve kitaplar yazar. 
Bu bağlamda, anabilim dalımız öğretim üyelerince son 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen bilimsel üretim değerlendi-
rildiğinde; 1 adet alan-dışı bilimsel kitap, 1 adet kitap bölümü, in-
dekslerce taranan hakemli bilim dergilerinde yayımlanmış 3 adet 
uluslararası makale, 2 adet ulusal makale, uluslararası kongrede 
sunulmuş 1 adet bildiri, ulusal kongrelerde sunulmuş 2 adet bildi-
ri, 1 adet bilimsel dergi yardımcı editörlüğü, 10 adet bilimsel dergi 
hakemliği, 18 adet ulusal, 1 adet uluslararası kongre, sempozyum, 
çalıştay gibi bilimsel toplantılarda davetli konuşmacılık, eğiticilik, 
panelistlik veya oturum başkanlığı, 1 adet sempozyum düzenleyi-
ciliği bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, anabilim dalımız öğretim 
üyelerince yazılan bilimsel makalelere bu dönem içerisinde 46 
adet atıf yapılmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Farmakoloji Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü düzeyde farmakoloji 
eğitimi vermektedir. Bu bağlamda yalnız tıp fakültesi öğrencileri-
ne değil, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik 
bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu ve fizyoterapi öğ-
rencilerine de eğitim verilmektedir. Lisans programlarında verilen 
farmakoloji eğitiminin düzeyi ilgili fakültenin/yüksekokulun gerek-
sinimine uygun olarak belirlenmektedir; örneğin Tıp Fakültesi için 
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı esas alınmaktadır. Akılcı İlaç Kul-
lanımı ve Klinik Farmakoloji uygulama dersleri ve bu staj için Türki-
ye'de yalnızca anabilim dalımızda uygulanan Nesnel Yapılandırılmış 
Klinik Sınav (OSCE) formatı 14 yıldan beri aralıksız sürdürülmek-
tedir. Anabilim dalımız öğretim üyelerince Üniversitemizin değişik 
akademik birimlerinde eğitim almakta olan ön-lisans ve lisans düze-
yindeki öğrencilere verilen 1 yıllık kuramsal ve uygulamalı derslerin 
toplamı 311 saattir. Lisansüstü programlarda (doktora ve tıpta uz-
manlık) ise ülkemizde modern farmakolojinin yüzyılı aşkın gelene-
ğine dayanarak ve dünyada uygulanmakta olan çağdaş ve evrensel 
farmakoloji eğitimi yöntemlerinden yararlanarak Türk Farmakoloji 
Derneği tarafından 2003 yılında hazırlanan ve kitaplaştırılan Far-

makoloji Eğitiminde Çekirdek Eğitim Programı esas alınmaktadır. 
Anabilim dalımızdan şimdiye kadar 2 tıp doktoru tıpta uzmanlık 
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Halen dokto-
ra eğitimleri devam etmekte olan 6 öğrencimiz bulunmaktadır. Bir 
öğrencimiz yeterlilik aşamasını geçerek tez hazırlama döneminde-
dir, 2 öğrencimiz yabancı uyruklu öğrenci statüsündedir. Doktora 
dersleri yapılandırılmış bir formatta, kuramsal ve uygulamalı olarak 
yürütülmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri toplumun gereksinimleri-
ne yanıt vermek amacıyla çeşitli etkinlikler yürütür. Bunlar arasında 
Sosyal Güvenlik Kurumu Bilimsel ve Ekonomik Değerlendirme Ko-
misyonu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakoloji Danışma 
Komisyonu, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Araştırma Kurulu, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Siste-
mi (TUKMOS) üyelikleri gibi görevler sayılabilir. Bilgi teknolojilerin-
deki baş döndürücü hızdaki gelişmelerin topluma sağladığı sayısız 
faydanın yanında, bilgi kirlenmesi gibi dezavantajlara neden olduğu 
açıktır. Bu nedenle anabilim dalımız öğretim üyeleri, özellikle sağlık 
alanında toplumu doğru bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik 
medya programlarında yer alarak da önemli bir toplumsal hizmet 
yürütmektedir. Özellikle, Kanal B televizyonunda yayımlanan sağ-
lık programları aracılığıyla, öğretim üyelerimiz sağlıklı ve akılcı ilaç 
kullanımı konusunda toplum bilincini yükseltmek amacıyla toplu-
mumuza sağlıkla ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili en güncel, çağdaş 
ve doğru bilgileri birinci ağızdan aktarmaktadır. Bu bağlamda, son 
1 yıl içinde anabilim dalımız öğretim üyeleri sağlık alanında toplumu 
bilgilendirmeye yönelik 4 adet TV programına katılmıştır. Anabilim 
dalımız öğretim üyeleri ayrıca, mesleki ve bilimsel derneklerin yöne-
tim kurullarında görev almakta, konferanslar, çalıştaylar, toplantılar 
kurslar düzenlemektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında anabilim dalımız öğretim eleman-

ları tarafından indeksli dergilerde 21 adet tam makale yayımlanmış-
tır. Öğretim elemanlarımızın ilk isim olarak yer aldığı 21 adet yayın 
bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız, 9 ulusal kongreye ve 3 ulus-
lararası kongreye katılmışlardır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde 
ilk isim olarak bildiri yayınlanmıştır. Doç. Dr. H. Baran Yosmaoğlu 
tarafından 2; Doç. Dr. Aydan Aytar tarafından 8 kitap bölümü ve 
editörlüğü, Doç. Dr. Özlem Yürük tarafından 1, Dr. Öğr. Üyesi Emel 
Sönmezer tarafından 1; Öğr. Gör. Aslıcan Çağlar tarafından 4 adet 
kitap bölümü yazılmıştır. Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. H. 
Baran Yosmaoğlu, Doç.Dr. Aydan Aytar, Doç. Dr. Neslihan Durutürk 
ve Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş danışmanlığında yüksek lisans 
tezleri başarıyla tamamlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı merkeze öğ-
renciyi koyan ve o doğrultuda çalışmalarını sürdüren bir bölümdür. 
Anabilim dalı olarak amacımız evrensel ve kültürel değerler ışığın-
da, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve ileti-
şim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanında uzman fizyote-
rapistler yetiştirmektir. Yüksek lisans programında öğrenim gören 
her öğrencinin bir adet tez danışmanı bulunmaktadır. Bu danışman-
lar derslerle ilgili konuların yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 
konularda bireysel danışmanlık ve yönlendirme de yapmaktadırlar. 
Programımız hem pratik uygulamalı hem de teorik dersler içermek-
tedir. Özellikle meslekle ilişkili olarak, pratik uygulamalı derslerin 
anabilim dalımızda büyük bir ağırlığı vardır. Yüksek lisans öğrenci-
leri derslerin pratik uygulama gerektiren kısımlarında multidisipliner 
çalışmaya dahil olmaktadırlar. Multidisipliner çalışmanın bir parçası 
olarak nasıl çalışılacağını öğrenmek, klinikte kendini ve el becerile-
rini geliştirip bunu pratik edebilmek konusunda oldukça deneyim 
kazanmaktadırlar. Bu uygulamalar çerçevesinde öğretim elemanla-
rımız her öğrenci ile ilgili olarak yüksek lisans öğrencileri ile bire bir 
ilgilenmekte, iletişimde bulunmakta ve uygulamalı olarak öğretime 
devam etmektedirler. Yüksek lisans programımız, aynı zamanda 
akademik hayat başlangıcında olan öğrencilerimize, akademik ka-
riyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri ve yetenekleri 

kazandırmayı hedeflemektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızın vizyon ve misyonu; toplum sağlığı ve refahının 
geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin 
hale getirmek ve fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolo-
jiyi toplum yararına sunmaktır. Bu doğrultuda öğretim elamanla-
rımız, kendilerine ihtiyaç duyulduğu zaman sivil toplum kuruluş-
larının organizasyonlarına ve toplumu bilgilendirme faaliyetlerine 
katılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları, çeşitli zamanlarda 
Kanal B'deki televizyon programlarına katılarak sağlığı koruma, 
hastalıklardan korunma konusunda toplumu bilinçlendirici çalışma-
lar yapmışlardır. Bölümümüz öğretim üyeleri ayrıca toplum sağlığı 
ile ilişkili mesleki derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim 
kurullarında ve sağlık kurullarında yer almaktadırlar. Bu kuruluşların 
toplum sağlığına yönelik aktivitelerinin düzenlenmesi konusunda 
çalışmalar özveri ile sürdürülmektedir. Faaliyet raporu döneminde 
öğretim üyelerimiz Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
Sağlık Kurulu ile Spor Fizyoterapistleri Derneği, Türkiye Fizyotera-
pistler Derneği, Kardiopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri 
Derneği ve Türkiye Kinezyoteyp Derneği yönetim kurullarında aktif 
olarak çalışmış ve yer almışlardır. 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim Dalı tarafından çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ger-
çekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: 
• Yaşar Z. F., Durukan E, Büken E. The importance and responsibi-

lity of the dentist in disaster victim identification. Disaster Medi-
cine and Public Health Preparedness.

• Akın A. Eşitsizlikler ve Sağlık. Akın A, editör. Eşitsizlikler ve Sağlık 
Sonuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-5. 

• Mıhçıokur S, Çan G. Eşitsizlikler, Ergen ve Genç Sağlığı. Akın A, 
editör. Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye 
Klinikleri; 2018. p.26-33. 

• Bilgili Aykut N, Üner S. Dünyada ve Türkiye'de Üreme Sağlığı 
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Bağlamında Kadın Sağlığında Eşitsizliklerin İrdelenmesi. Akın A, 
editör. Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye 
Klinikleri; 2018. p.34-40.

• Özcan C, Erdal R. Eşitsizlikler ve Yaşlılık. Akın A, editör. Eşitsizlik-
ler ve Sağlık Sonuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. 
p.41-5. 

• Türkçelik E, Akın A. Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyete Da-
yalı Eşitsizlikler ve Sağlık. Akın A, editör. Eşitsizlikler ve Sağlık So-
nuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.46-54. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Ankara Valiliği ve Başkent Üniversitesi Rektörlüğü arasında imza-
lanan protokol gereğince Ankara Çankaya ve Kahramankazan ilçe-
leri Başkent Üniversitesi’nin Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesidir. 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan tüm eğitim 
programlarına kayıtlı öğrencilere her iki bölgede uygulamalı eğitim 
verilmektedir. Bu sayede öğrencilere kamu sektörü ve özel sektör 
beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecek donanım kazandırıl-
maktadır. Öğrenciler Kahramankazan ve Çankaya ilçelerinde İlçe 
Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını yerinde gözlemleyip katılmakta; 
Merkez çalışanları ile birlikte sahadaki sağlık hizmetlerine katılarak 
pratik deneyim kazanmaktadır. Ayrıca yine Çankaya ilçesinde yer 
alan Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Teşhis ve Eğitim 
Merkezi çalışmalarını yerinde gözlemekte, Türkiye'de yürütülen 
verem savaş ve kanser kontrol programları ile ilgili bilgi donanımla-
rını artırmakta ve saha uygulamalarına katılabilmektedirler. Ayrıca 
işyeri gezisi yaparak, işyeri hekimi ile birlikte o işteki sağlık riskle-
rini değerlendirmekte, alınmış olan ve alınması gereken koruyucu 
önlemleri değerlendirip tartışmakta; işe giriş ve periyodik muayene 
kayıtlarını değerlendirmekte, işyeri sağlık hizmetlerine yönelik bir 
rapor hazırlayıp sunmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
*Kahramankazan ve Çankaya Sağlık Eğitim Araştırma Bölgelerinde 
yaşayan toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim 
programları düzenlenmektedir. 

• Kahramankazan ve Çankaya Sağlık Eğitim Araştırma Bölgelerin-
de hizmet vermekte olan sağlık personeline, ihtiyaçları doğrultu-
sunda eğitim verilmektedir.

• Kahramankazan ve Çankaya Sağlık Eğitim Araştırma Bölgele-
rinde yaşayan toplumun sağlık bilgi düzeyi, sağlık davranışları, 
sağlık hizmet kullanımları, sağlık hizmet ihtiyaçları vb. konularda 
saha araştırmaları yapılarak uygun sağlık programları geliştiril-
mesine katkı sağlanmaktadır.

• Kahramankazan ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlükleri ile periyodik 
toplantılar yapılarak toplumun öncelikli sağlık sorunları belirlene-
rek, halk eğitimleri planlanmaktadır.

• Halk sağlığı ila ilgili güncel konularda toplumu bilgilendirmek 
üzere Kanal B'de düzenli aralıklarla gerçekleştirilen programlara 
katılım sağlanmaktadır. 

• Medya araçlarının Başkent Üniversitesi öğrencilerinin beslenme 
davranışlarında ve gıda ürünlerinin seçimine dair karar verme-
deki etkisini belirlemeye yönelik araştırma projesi yürütülmüş ve 
tamamlanmıştır.

• Başkent Üniversitesi öğrencileri üzerinde ‘Tıp Fakültesi 2017-2018 
Öğretim Yılı Dönem III ve Dönem VI Öğrencilerinin Bildirimi Zo-
runlu Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi’ başlıklı proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 

Hemşirelik Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda yüksek lisans ve doktora programı 5 profesör, 
1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 10 öğretim 
üyesi tarafından yürütülmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılın-
da; hemşirelik alanıyla ilgili gelişmelerin ve yeniliklerin takip edilmesi 
hedefine yönelik olarak, programı yürütmekte olan öğretim üyeleri, 
kurum desteğiyle ve bildiri sunumları ile çeşitli toplantılara katılmış-
lardır. Öğretim üyeleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uluslararası 
indeks (SCI, SCI Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde 5 tam ve 
5 özet makale, uluslararası diğer indeksler kapsamındaki dergilerde 
7 ve ulusal dergide 14 olmak üzere toplam 31 makale yayınlamışlar-
dır. Bölümümüz öğretim elemanlarının yayınlarına uluslararası in-

deksler ve diğer indeksler kapsamında 116 ve hakemli dergilerde 11 
olmak üzere toplam 127 atıf yapılmıştır. Öğretim elemanlarımızın 1'i 
tamamlanmış, 2'si devam eden kitap editörlüğü bulunmaktadır. Öğ-
retim elemanlarının 1'i uluslararası, 10'u ulusal olmak üzere 11 kitapta 
bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz ayrıca ulusla-
rarası ve ulusal indekslere giren dergilerde editör kurulu, yardımcı 
editörlük, hakemlik gibi görevleri de yürütmektedirler. Bölümümüz 
öğretim üyeleri tarafından ulusal kongrelerde sunulan 2 sözel bil-
diriden biri birincilik, diğeri ikincilik ödülü almıştır. Yürütücülüğünü 
anabilim dalımız öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Kav'ın yaptığı ve 8 
partnerin katıldığı ‘Training of Informal Caregivers in Elderly Care 
(TRACE)’ başlıklı Avrupa Birliği Projesi tamamlanmıştır. Öğretim 
elemanlarımız ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 26 sözel/
poster bildiri sunmuşlar, uluslararası ve ulusal kongrelerde 8 davetli 
konuşma gerçekleştirmişler, bir uluslararası ve 1 ulusal kongre ve bir 
ulusal sempozyuma başkanlık yapmışlardır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Çağdaş sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayabilecek bilgi, beceri ve tu-
tumlarla donatılmış, evrensel niteliklere ve ülke gerçeklerine göre 
yetiştirilmiş ve uygulamalarını bilimsel bilgiye dayandırabilecek, 
bilimsel araştırmalara dayalı olarak hemşirelik alanında yeni bilgi-
ler üretebilecek ve bu bilgileri uygulamaya aktarmada liderlik ya-
pabilecek akademisyen ve klinisyen hemşireler yetiştirmek amacı 
ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Hemşirelik 
Doktora Programına 3 öğrenci devam etmektedir. Hemşirelik Dok-
tora Programı kapsamında, hemşireliğe ilişkin hem zorunlu hem de 
öğrencinin uzmanlaştığı alana yönelik ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlenebileceği cerrahi hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hem-
şireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve psikiyatri hemşi-
reliği, halk sağlığı hemşireliği alanlarına ilişkin seçmeli dersler yer 
almaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Tezli 
Yüksek Lisans Programında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4'ü 
yeni, 4'ü tez aşamasında olan toplam 8 öğrenci yüksek lisansa de-
vam etmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafından Erasmus+ programı kapsamında yer alan 

faaliyetlerden birisi olan staj konsorsiyumu çalışmalarına devam 
edilmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kanal B’de yayınlanan ve üniversite tercihi yapacak öğrencilere yö-
nelik hazırlanmış olan ‘Doğru Seçim’ programına, hemşirelik mes-
leğini tanıtmak amacı ile bölüm başkanımız Prof. Dr. Nalan Özhan 
Elbaş katılmıştır. Üniversitemiz tanıtım günleri kapsamında bölüm 
öğretim üyelerimiz üniversite sınavında başarılı olan ve tercih yap-
mak için bilgi gereksinimi duyan üniversite adaylarına danışmanlık 
hizmeti sunmuştur. Öğretim elemanlarımız, topluma da hizmet ve-
ren özel dal derneklerinde dernek başkanlığı, dernek yönetim ku-
rulu üyeliği yapmaktadır, ayrıca öğretim üyelerimiz derneklerin alt 
komisyonlarında da aktif olarak görev almaktadırlar.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Odyoloji Programı bünyesinde haftada en az bir gün seminer top-
lantısı yapılmaktadır. Başkent Üniversitesi bünyesindeki öğretim 
üyeleri ile diğer üniversitelerden gelen konuk öğretim üyeleri ta-
rafından öğrencilere bu günler dışında ayrıca seminer verilmekte-
dir. Öğrencilerimizden, sahadaki güncel gelişmeler hakkında bilgi 
edinilebilmeleri ve sunum tecrübelerini geliştirmeleri amacıyla da 
seminer ve makale sunum faaliyetleri hazırlamaları istenmektedir. 
Seminer saatleri, Odyoloji alanında güncel ve tartışmalı konularda 
yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile bir-
likte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulma-
sı, bilimsel makale ve diğer çalışmaların araştırılması, edinilen teorik 
bilgilerin olgu örnekleri ile bütünleştirilmesi ve farklı şekillerde ileri 
düzeyde sunma pratiğinin kazanılması süreçlerini içermektedir. 
Programlar içinde yer alan derslerin pratik uygulamaları Kulak Bu-
run Boğaz Anabilim Dalı poliklinik koşullarında hasta üzerinde yürü-
tülmektedir. Öğrencilerimizin yaptığı tez çalışmasında alanı ile ilgili 
bir deneysel veya klinik araştırmanın danışman öğretim elemanı ile 
birlikte yürütülmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Yüksek 
lisans öğrencilerinin gerek programa devam ederken yer aldıkları 

projeler, gerekse tezleri, bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunul-
makta, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanarak literatüre katkı sağ-
lanmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde uluslararası düzenlenen 2018 
Otoloji Nöro Otoloji Toplantısı’nda bir öğrencimiz başarılı sunum-
ları ile dikkat çekmiş ve ikincilik ödülü kazanmıştır. Yine Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde düzenlenen öğrenci kongresinde Başkent 
Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan sözlü bildirimler ödül 
kazanmıştır. Tüm öğretim üyelerinin yanı sıra, öğrencilerin de yö-
resel, ulusal veya uluslararası ölçekte toplantı, sempozyum, kongre 
gibi bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Odyoloji Programı, 2005-2006 akademik yılından bu yana Başkent 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kulak Burun Bo-
ğaz Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Yürütülmekte olan 
yüksek lisans ve doktora programı süresince çeşitli sunum ve semi-
ner programlarına öğrencilerin aktif katılımı beklenmekte, bilimsel 
düşünebilme, bilimsel düşünceyi içselleştirebilme, bilimsel çalışma 
deneyimi kazanma yetisi gözlenmekte ve desteklenmektedir. Tez 
hazırlama sürecinde öğrencilerin bilimsel araştırmalar planlayıp 
gerçekleştirebilme yetenekleri pekiştirilmektedir. Programda, ha-
yat boyu öğrenmenin önemini bilen ve alandaki gelişmeleri takip 
eden yüksek vasıflı mezunlar yetiştirmek hedeflenmekte; bu he-
deflere uygunluk, öğrencilerin mezuniyet sonrası yaşantılarında da 
takip edilmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Odyoloji, kısaca işitme bilimi olarak tanımlanabilir. Odyologlar, işit-
me ve denge sistemi bozukluklarının belirlenmesi, tanısı, tedavisi ve 
takibinde önemli rol alan sağlık çalışanlarıdır. Odyolojide yaşanan 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler özellikle ülkemizde iyi yetişmiş od-
yolog ihtiyacını artırmıştır. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens-
titüsü’nde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından 2005-2006 
yılından beri yürütülen Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları Yük-
sek Lisans Programı bu açıdan mezun ettiği uzmanları ile alanda et-
kili olmaktadır. 2013 yılı içinde Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi bünyesinde, Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim veren ilk birkaç 
bölümden biri olarak Odyoloji Bölümü kurulmuştur. Yürütülmekte 
olan yüksek lisans programından elde edilen birikimin de katkısıyla 
doktora programı ikinci yılına girmiştir. Üniversitemizde yürütülen 
doktora programı ile gerek kendi mezunlarımızın, gerekse diğer 
üniversitelerin mezunlarının doktora seviyesinde akademik eğitim 
almaları mümkün olacaktır. Doktora programımızda Başkent Üni-
versitesi Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları, Odyoloji Yüksek 
Lisans Programından mezun 14 öğrenci ve diğer üniversitelerden 
gelen 14 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrencimiz mevcuttur. 
Böylece, odyoloji alanında dinamik ve çağdaş akademik personel 
yetiştirilmesi ve ülkemizdeki açığın giderilmesine katkıda bulunul-
ması hedeflenmektedir.

Ortodonti Ana Bilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında anabilim dalımızda yapılan bilimsel ça-
lışmalar kapsamında 8'i SCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere 
toplam 14 bilimsel makale yayımlanmıştır. Bu dönemde anabilim 
dalımız akademik personeli tarafından 20 poster bildirisi sunul-
muştur ve bu bildiriler kongre kitapçıklarında özet metin olarak 
yer almıştır. SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleleri-
miz bu dönemde çok sayıda atıf almıştır. Anabilim dalımızda halen 
devam etmekte olan 1 doktora tez projesi vardır. İki doktora tezi 
bu dönemde tamamlanmış ve sunulmuştur. Doktora programı-
mız açıldığından bugüne kadar toplam 26 doktora tezi başarıyla 
tamamlanmış ve sunulmuştur. Anabilim dalımızda 5 uzmanlık tezi 
bu dönemde tamamlanmış ve sunulmuştur. Uzmanlık eğitimi prog-
ramımız açıldığından bugüne kadar toplam 8 uzmanlık tezi başa-
rıyla tamamlanmış ve sunulmuştur. Öğretim üyelerinin, uzmanlık 
ve doktora öğrencilerinin alanlarında saygın kuruluşlar tarafından 
düzenlenen bilimsel kongre, sempozyum ve kurslara katılmaları 
teşvik edilmiş ve sağlanmıştır. Öğretim üyelerimiz saygın kongre-
lerde davetli konuşmacı olarak yer almışlardır. Yine bu dönemde, 
anabilim dalımız öğretim üyeleri Türk Ortodonti Derneği tarafın-
dan düzenlenen sempozyum ve kongrede bilimsel ve organizas-
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yon komitelerinde aktif görev almışlardır. Önümüzdeki akademik 
dönemlerde anabilim dalımızda üretilen araştırma projelerinin ve 
yayınların hem nitelik hem de nicelik açısından arttırılması hedef-
lenmektedir. Bu amaçla TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası ku-
ruluşlar tarafından desteklenen projeler yapılması, yurt dışındaki 
saygın üniversiteler ile akademik işbirliğinin artırılması ve patent 
alınması düşünülmektedir. Doktora ve uzmanlık tez projelerinden 
üretilen bildirilerin uluslararası toplantılarda sunulması ve bu proje-
lerden üretilen makalelerin uluslararası indeksli dergilerde yayınlan-
masının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yine öğretim üyelerimiz 
veya doktora öğrencilerimizin kısa veya uzun dönemli olarak yurt 
dışında araştırma veya klinik eğitim amaçlı görevlendirilmelerinin 
bilimsel verimliliğimizi arttıracağı görüşündeyiz. Anabilim dalımız 
tarafından diğer üniversiteler veya dernekler ile iş birliği içerisinde 
kongre, sempozyum veya bilimsel kurslar düzenlenmesi, anabilim 
dalımızda üretilen hem bilimsel hem de klinik çalışmaların tanıtılma-
sı için önemli bir fırsat olacaktır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Ortodonti Anabilim Dalı doktora programı çerçevesinde dokto-
ra öğrencilerinin bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla teorik 
derslerin yanı sıra pratik eğitime büyük önem verilmektedir. Teorik 
dersler öğrenci odaklı olup, öğretim üyesinin anlatımının esas olduğu 
derslerin yanı sıra doktora öğrencilerinin aktif katılımlarıyla, interaktif 
soru cevaplar şeklinde, tartışmalar yapılarak eğitim araç ve gereçleri 
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Pratik derslerde öğrencilerin el be-
cerilerini geliştirmeleri hedeflenmekte, bu amaçla demonstrasyonlar 
sonrasında doktora öğrencileri uygulamalar yapmaktadır. Hem teo-
rik hem de pratik derslerde anabilim dalımızdaki teknolojik olanak-
lardan (bilgisayar ve güncel yazılımlar) yararlanılmaktadır. Doktora 
derslerinin yanı sıra öğrenciler, güncel ortodontik konularda literatür 
taramaları yapmakta, makale tartışmalarına katılmakta ve seminer-
ler hazırlayıp sunmaktadırlar. Doktora eğitimleri süresince öğren-
cilerin akademik faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmektedir. Bu 
kapsamda, doktora öğrencilerinin araştırma projeleri hazırlamaları, 
araştırma projelerinde yer almaları, bilimsel makaleler hazırlamaları, 

bilimsel kongre, sempozyum veya kurslara katılmaları ve bu top-
lantılarda sözlü veya poster bildirileri sunmaları teşvik edilmektedir. 
Ortodonti gibi klinik bir branşta doktora ve uzmanlık öğrencilerinin 
eğitiminde klinik uygulamalar ve hasta tedavileri çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Öğrenciler (asistanlar), son derece modern olanakla-
ra sahip ortodonti kliniğinde öğretim üyelerini izleyerek ve öğretim 
üyelerinin danışmanlığında güncel tedavi uygulamaları yaparak ha-
reketli/fonksiyonel ortodontik tedaviler, diş çekimli veya çekimsiz 
sabit ortodontik tedaviler, ağız-dışı aparey uygulamaları, interdisip-
liner uygulamalar (periodontal sorunlu, restoratif tedavi gereksinimi 
olan hastalardaki uygulamalar), dudak-damak yarıkları gibi kraniyo-
fasiyal anomalilerin tedavileri, ortognatik cerrahi tedavi uygulama-
ları, iskeletsel ankraj uygulamaları konularında bilgi sahibi olmakta, 
klinik yetkinliklerini geliştirmektedirler. Klinikte hasta takibinin yanı 
sıra ortodontik tedavi planlamalarının, tedavi seyirlerinin ve tedavi 
sonuçlarının görüşüldüğü haftalık vaka tartışmalarına katılarak bilgi-
lerini artırmaktadırlar. Asistanlar, tedavi planlamalarında sefalometri 
odamızdaki bilgisayar ve yazılım olanaklarından yararlanabilirken 
modern olanaklara sahip anabilim dalımız laboratuvarında gerekli 
ekipman ve teknisyen desteği ile ortodontik apareyler tasarlayabil-
mekte, model set-up, model cerrahisi gibi uygulamaları kolaylıkla 
yapabilmektedirler. Amacımız her geçen gün ilerleyen teknolojik 
olanaklardan yararlanarak, eğitim kadromuzun da zenginleşmesiyle 
doktora ve uzmanlık eğitim düzeyimizi dünyanın önde gelen üniver-
sitelerinin seviyesine taşımaktır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Anabilim dalımızda toplumun gereksinimlerine yönelik faaliyetlerin 
başında koruyucu diş hekimliği veya koruyucu ortodonti faaliyetleri 
yer almaktadır. Bu kapsamda kliniğimize başvuran çocuklarda ağız 
sağlığının geliştirilmesi ve maloklüzyonların oluşmadan önlenmesi 
için diş çürüğünün, erken süt dişi çekiminin ve ortodontik anomali-
lere neden olabilecek yanlış emme alışkanlıklarının veya ağız solu-
numu alışkanlığının engellenmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. 
Ayrıca erken dönemde yapılan durdurucu ortodontik uygulamalar 
ile ileride çok daha uzun dönemli veya kapsamlı tedaviler gerekti-

rebilecek iskeletsel ortodontik anomalilerin durdurulması amaçlan-
maktadır. Bu konularda hastaları ve hasta velilerini bilinçlendirmek 
amacıyla Kanal B televizyon kanalında çeşitli programlara katılım 
gösterilmiştir. Ayrıca ortodonti ve çeşitli ortodontik uygulamalarla 
ilgili olarak hastaları bilgilendirme amacıyla Türk Ortodonti Derneği 
tarafından basılan broşürler hastalarımıza dağıtılmaktadır. Orto-
dontik tedavi sadece ortodonti uzmanlarınca (en az uzmanlık ya da 
doktora eğitimi almış diş hekimleri) tarafından yapılması gereken 
bir tedavidir. Halkımız bu konuda da bilinçlendirmeye çalışılmakta, 
ortodontik uygulamaların hastaların sağlığına zarar verebilecek ehil 
olmayan kişilerce yapılması engellenmeye çalışılmaktadır. Anabilim 
Dalı kliniğimizde en üst düzey teknolojik olanaklar, ekipmanlar kul-
lanılmakta, uzman hekimlerce ortodontik tedaviler yapılmakta, top-
lumumuza kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır. Çocuklarda veya 
erişkinlerde yapılan ortodontik tedavi uygulamalarıyla hastaların 
gülüşleri düzelip estetik kaygıları giderilmekte, psikolojik durumları 
da düzeltilmektedir. Bunun yanı sıra ortodontik tedavi ile diş çü-
rüklerinin, diş eti hastalıklarının azaltılması, çene eklemi sorunlarının 
da engellenmesi hedeflenmektedir. Fakültemizdeki interdisipliner 
tedavi olanaklarıyla tedavisi güç iskeletsel anomaliler başarı ile te-
davi edilebilmektedir. Ortodontik tedavi görmek isteyen bireyler 
devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde uzun bekleme sı-
ralarında zaman kaybetmekte, hatta ortodontik tedavi için uygun 
tedavi zamanını kaçırmaktadır. Kliniğimiz ülkemizdeki bu açığı da 
gidermekte ve hastalara uzun zaman beklemeden, kaliteli tedavi 
olanağı sunmaktadır. Kliniğimizde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen hastalara çene ve diş bozukluklarına yönelik hizmet verilirken, 
doktora öğrencilerimiz ve uzmanlık öğrencilerimiz de faklı anomali-
ye sahip çok sayıda hastaları takip etme ve klinik yetkinliklerini ge-
liştirme fırsatı bulmaktadırlar. 

Pedodonti Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarih aralığında anabilim dalımızda ya-
pılan bilimsel faaliyetler; Web Of Science’ta taranan dergilerde ve 
ulusal hakemli dergilerde makale yazılmasını ve indeksler tarafın-

dan taranan dergilerdeki yayınlara atıf alınmasını, ulusal kongre, 
sempozyum ve çalıştaylar gibi bilimsel toplantılarda özet veya tam 
metin olarak sözel, poster bildirimlerinin sunulmasını, ayrıca ulusla-
rarası kongre, sempozyum ve çalıştaylar gibi bilimsel toplantılarda 
özet veya tam metin olarak sözel, poster bildirimlerinin sunulmasını, 
ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal kurum ve ku-
ruluşların komisyonlarında görev alınmasını kapsamaktadır. Belirti-
len akademik dönemde 2 adet makale SCI kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmıştır. Bu dönemde anabilim dalımız akademik personeli 
tarafından 2 uluslararası, 2 ulusal bildiri sunulmuştur ve bu bildiriler 
kongre kitapçığında özet metin olarak yer almıştır. Doktora progra-
mımız açıldığından bugüne kadar toplam 2 doktora tezi başarıyla 
sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi SCI kapsamındaki dergide yayına 
dönüşmüştür. Öğretim üyelerinin, uzmanlık ve doktora öğrencile-
rinin alanlarında saygın kuruluşlar tarafından düzenlenen bilimsel 
kongre, sempozyum ve kurslara katılmaları teşvik edilmiş ve sağ-
lanmıştır. Bu dönemde anabilim dalımız öğretim üyeleri Türk Diş He-
kimliği Birliği’nin Ankara’da, Türk Pedodonti Derneği’nin İstanbul'da 
düzenlediği kongreye katılım gerçekleştirmişlerdir. Önümüzdeki 
akademik dönemlerde anabilim dalımızda üretilen araştırma proje-
lerinin ve yayınların hem nitelik hem de nicelik açısından artırılması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından desteklenen projeler yapılması, yurt dışındaki 
saygın üniversiteler ile akademik işbirliğinin artırılması ve patent 
alınması düşünülmektedir. Yine öğretim üyelerimizin kısa veya uzun 
dönemli olarak yurt dışındaki araştırıcılar ile işbirliği yapmak üzere 
veya klinik eğitim amaçlı görevlendirilmelerinin bilimsel tanınırlığı-
mızı artıracağı görüşündeyiz. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi programı çerçevesin-
de öğrencilerinin bilgi ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla teorik 
derslerin yanı sıra pratik eğitime büyük önem verilmektedir. Teorik 
dersler öğrenci odaklı olup, öğretim üyesinin anlatımının esas oldu-
ğu derslerin yanı sıra öğrencilerinin aktif katılımları, interaktif soru 
cevaplar şeklinde tartışmalar yapılarak eğitim araç ve gereçlerinin 

etkin bir şekilde kullanılması öncelenmektedir. Pratik derslerde 
öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri hedeflenmekte bu amaçla 
demonstrasyonlar sonrasında öğrenciler uygulamalar yapmaktadır. 
Hem teorik hem de pratik derslerde anabilim dalımızdaki teknolo-
jik olanaklardan (bilgisayar ve güncel yazılımlar) yararlanılmakta-
dır. Uzmanlık öğrencileri pedodontiyi ilgilendiren güncel konularda 
literatür taramaları yapmakta, makale tartışmalarına katılmakta ve 
seminerler hazırlayıp sunmaktadırlar. Eğitimleri süresince öğren-
cilerin akademik faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmektedir. Bu 
kapsamda, uzmanlık öğrencilerinin araştırma projeleri hazırlamaları, 
araştırma projelerinde yer almaları, bilimsel makaleler hazırlama-
ları, bilimsel kongre, sempozyum veya kurslara katılmaları ve bu 
toplantılarda sözlü veya poster bildirileri sunmaları teşvik edilmek-
tedir. Pedodonti gibi farklı tedavileri bir arada içeren klinik bir bran-
şta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde klinik uygulamalar ve hasta 
tedavileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler (asistanlar), 
son derece modern olanaklara sahip pedodonti kliniğinde öğretim 
üyelerini izleyerek ve öğretim üyelerinin danışmanlığında güncel 
tedavi uygulamaları yaparak pulpaya yönelik tedaviler, interdisipli-
ner uygulamalar (periodontal sorunlu, restoratif tedavi gereksinimi 
olan hastalardaki uygulamalar), dudak-damak yarıkları gibi kraniyo-
fasiyal anomalilerin tedavilerinde takım üyesi olmak, genel anestezi 
ve sedasyon uygulamaları altında dental tedaviler yapmak konula-
rında klinik yetkinliklerini geliştirmektedirler. Klinikte hasta takibinin 
yanı sıra pedodontik tedavi planlamalarının, tedavi seyirlerinin ve 
tedavi sonuçlarının görüşüldüğü vaka tartışmalarına katılarak bil-
gilerini artırmaktadırlar. Modern olanaklara sahip anabilim dalımız 
laboratuvarında gerekli ekipman ve teknisyen desteği ile alışkanlık 
kırıcı apareyler, yer tutucular, çocuk protezleri gibi uygulamaları ta-
sarlayabilmektedirler. Amacımız her geçen gün ilerleyen teknolojik 
olanaklardan yararlanarak, eğitim kadromuzun da zenginleşmesiyle 
doktora ve uzmanlık eğitim düzeyimizi dünyanın önde gelen üniver-
sitelerinin seviyesine taşımaktır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Anabilim dalımızda toplumun gereksinimlerine yönelik faaliyetlerin 

başında çocuk ve ergenlerin ağız sağlığını iyileştirmek ve aynı za-
manda gülüşleri ile ilgili estetik taleplerine de yanıt vermek gelmek-
tedir. Bu amaçla kliniğimizde ve aynı zamanda hastane içerisinde 
bulunan diş ünitemizde çocuk ve ergenlerin dental sorunları en üst 
düzeyde teknlojik donanım, en kaliteli dental ve biyomateryaller ile 
tedavi edilmektedir. Aynı zamanda anabilim dalımız, çocuk hasta ve 
velilerine ağız sağlığına ilişkin bilgilendirme yapmaktadır. Haftada 
2 gün gerçekleştirdiğimiz ‘ilk muayene’ randevu günlerinde çocuk 
hastaların yanı sıra velileri de dental sağlığın önemli bir ayağını oluş-
turan sağlıklı beslenme ve iyi ağız bakımı alışkanlıkları konularında 
bilgilendirilmektedir. Ülkemizde en sık görülen çocukluk hastalıkla-
rında biri erken çocukluk çağı çürüğüdür. Bu durum çocukların yal-
nızca ağız sağlığını değil aynı zamanda vücut sağlığını da etkilemek-
tedir. Çocuklar ve ebeveynler diş ağrısı ve diş enfeksiyonu nedeniyle 
okula devamsızlık, uyku sorunu, büyüme ve gelişimde gerileme gibi 
pek çok sorun yaşamaktadırlar. Kliniğimize muayene ya da tedavi 
amacıyla başvuran hastaların velilerine dağıtılan, Türk Pedodonti 
Derneği’nin bu konuda bastırmış olduğu bilgilendirme broşürleri ile 
hastaların evde de ağız sağlığı konularındaki bilgilere doğru kaynak-
tan ulaşması sağlanmaktadır. Anabilim dalımızda sağlıklı çocukların 
yanı sıra engelli ve sendromlu çocukların da tedavi gereksinimleri 
karşılanmaktadır. Merkez hastanemizden alınan interdisipliner des-
tek ile gerek genel anestezi, gerekse sedasyon altında engelli has-
talarımızın ağız sağlığına ve estetik bir gülüşe kavuşturulması için 
çalışmaktayız. Anabilim dalımız bu amaçla haftanın 1 gününü genel 
anestezi, bir gününü de sedasyon altında yapılan tedavilere ayırmış-
tır. Aynı zamanda Üniversitemiz İletişim Fakültesi’ne bağlı olarak 
yürütülen, sağlıkla ilgili Kanal B televizyon programlarında düzenli 
aralıklarla ‘Çocuk ve ergenlerde ağız sağlığı’ ve ‘Dental yaralanmalar’ 
ile ilişkili topluma yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Periodontoloji Ana Bilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında, Periodontoloji Anabilim dalında, bi-
limsel üretime yönelik faaliyetler kapsamında ulusal ve uluslararası 
hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, indeksler tarafından ta-
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ranan dergilerdeki yayınlara ait atıflar, ulusal/uluslar arası kongre, 
sempozyum ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda özet veya tam 
metin olarak sözlü ve/veya poster bildiri sunumları sıralanabilir. 
Ayrıca ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, mesleki, sosyal ve 
kültürel kurum ve kuruluşların komisyonlarında çeşitli görevler 
alınmıştır. Öğretim üyelerinin, uzmanlık ve doktora öğrencilerinin 
alanlarında saygın kuruluşlar tarafından düzenlenen bilimsel kong-
re, sempozyum ve kurslara katılmaları teşvik edilmiş ve sağlan-
mıştır. Yine bu dönemde anabilim dalımız öğretim üyeleri her yıl 
yapılan ve yıl Türk Periodontoloji Derneği tarafından Antalya’da 
düzenlenen kongre ve sempozyumda aktif görev almışlardır. Önü-
müzdeki akademik dönemlerde anabilim dalımızda üretilen araş-
tırma projelerinin ve yayınların hem nitelik hem de nicelik açısından 
artırılması için tıbbi genetik, genel patoloji, mikrobiyoloji, intaniye 
ve gastroenteroloji gibi bölümlerle ortak projeler yürütülmüş ve 
yeni projeler hazırlanmıştır. Araştırma projeleri kapsamında Deney 
Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi’nden de yararlanılarak çe-
şitli araştırmalar yapılmaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Periodontoloji ile ilgili bilgilerin geliştirilmesi amacıyla güncel lite-
ratür takibi yapılmakta, seminer ve bilimsel toplantılarla bilgilerin 
karşılıklı paylaşımı hedeflenmektedir. Öğrenciye anlatılan ders 
konuları her yıl literatürle desteklenerek güncellenmektedir. Ders 
konularının anlatımı esnasında interaktif eğitime yönelik olarak 
konu anlatımında öğrencinin özellikle görsel örneklemlerle konuya 
dahil edilmesine dikkat edilmektedir. Öğrencilere verilen seminer 
konularıyla araştırmayı, bilgiye ulaşmayı, sorgulamayı ve kendisini 
nasıl geliştirebileceğini öğrenmesi hedeflenmktedir. Ayrıca, pratik 
uygulamalarda interaktif olarak fantom modeller üzerinde uygu-
lamalar yapılarak hem klinik uygulamalar hem de cerrahi teknik-
lerin uygulanması ve geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Klinik 
olarak cerrahisiz tedavi aşamasında tüm hastaların başlangıç ve 
sonraki klinik periodontal ölçümleri ve ağız içi fotoğrafları kayde-
dilmekte ve tedavi sonrası bunların ölçümleri tekrarlanarak tekrar 
kaydedilmesi istenmektedir. Daha sonra tamamlanmış olgular su-

nularak yapılan tedavinin sonuçları tartışılmaktadır. Diş Hekimliği 
Periodontoloji Anabilim Dalı'nda cerrahi işlemler öncesinde cer-
rahi teknikler teorik ve pratik olarak ele alındıktan sonra uygun 
modeller üzerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin öğretim üyele-
rinin uyguladığı ameliyatları asiste etmeleri ve klinik olarak belirli 
sayıda hastanın tüm tedavilerini tamamlamalarının ardından ileri 
periodontal sorunu olan hastaların cerrahi işlemlerini yapmaları ve 
tamamladıkları tedavileri ve sonuçlarını sunmaları gerekmektedir. 
Periodontoloji kliniğinde belirli sayıda hastanın ileri cerrahi tedavi-
sini tamamlayan öğrenci implant cerrahisine geçmektedir. İmplant 
uygulamaları ile birlikte daha sonra implant çevresinde gelişebilen 
peri-implant yumuşak ve sert doku enfeksiyonlarının tedavisini de 
literatüre dayalı olarak uygulamaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Periodontoloji Anabilim Dalı olarak toplum ağız ve diş sağlığını 
geliştirmek, diş eti hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisi ile 
ilgili halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla afişlerden, 
radyo ve televizyon gibi yayın organlarından yararlanılmakta-
dır. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim dönemlerindeki çocuk-
ların ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirmesi için eğitim ve-
rilmektedir. Ağız bakımının önemine yönelik diş fırçalamaları, 
diş ipleri, diş arası fırçaları, implant temizliği için özel aparatlar, 
dental plak boyama tabletleri, elektrikli fırçalar gibi gereçlerin 
kullanımıyla ilgili broşürler, modeller vb. uygulamalarla toplu-
mun bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca kardiyovasküler 
hastalıklar, diyabet gibi bazı sistemik hastalıkların periodontal 
hastalıklarla ilişkisine yönelik bilgilendirmeler de yapılmaktadır. 
Diş eti sağlığının bozulması sonucunda dişi destekleyen yumu-
şak ve sert dokunun kaybıyla birlikte bakteriler ve onların üret-
tiği zararlı maddelerin vücutta oluşturduğu cevap sonucunda 
üretilen enzimlerin/proteinlerin damar yapısını bozarak mevcut 
hastalıkların şiddetini olumsuz yönde etkileyebileceğine dair 
görsel ve işitsel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda te-
levizyonda sağlık programlarında veya bireysel olarak her bir 
hastaya konu ile ayrıntılı bilgi verilerek bireyler aydınlatılmakta, 

soru ve sorunların çözümüne yönelik cerrahisiz ve/veya cerra-
hili işlemler yapılmaktadır.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde Protetik Diş Tedavisi Ana-
bilim Dalında yapılan bilimsel faaliyetler; Web Of Science’ta tara-
nan dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde makale yazılmasını ve 
indeksler tarafından taranan dergilerdeki yayınlara atıf alınmasını, 
ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylar gibi bi-
limsel toplantılarda özet veya tam metin olarak sözel ve poster 
bildirimlerinin sunulmasını, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, 
mesleki, sosyal kurum ve kuruluşların komisyonlarında görev alın-
masını kapsamaktadır. Belirtilen akademik dönemde Science Cita-
tion Index’teki dergilerde 4 tam makale, ulusal hakemli dergilerde 
ise 5 makale yazılmıştır. Ayrıca anabilim dalımız akademik personeli 
tarafından bu dönemde gerek ulusal gerekse uluslararası kongre 
ve sempozyumlarda poster ve sözlü bildiriler sunulmuştur. Öğre-
tim üyelerinin ve uzmanlık ve doktora öğrencilerinin de düzenlenen 
bilimsel kongre, sempozyum ve kurslara katılmaları sağlanmıştır. 
Önümüzdeki akademik dönemlerde anabilim dalımızda üretilen 
araştırma projelerinin ve yayınların hem nitelik hem de nicelik açı-
sından artırılması hedeflenmektedir. Akademik personelimiz ve 
doktora öğrencilerimizin yurt dışında araştırma veya klinik eğitim 
amaçlı görevlendirilmelerinin bilimsel verimliliğimizi artıracağı gö-
rüşündeyiz. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızda gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim yoğun 
bir şekilde devam etmekte ve bu süreçte çağdaş öğretim mater-
yallerinden yararlanılmaktadır. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
doktora programı çerçevesinde doktora öğrencilerinin bilgi ve 
yetkinliklerinin artırılması amacıyla teorik derslerin yanı sıra pratik 
eğitime de önem verilmektedir. Teorik dersler öğrenci odaklı olup, 
öğretim üyesinin anlatımının esas olduğu derslerin yanı sıra öğren-
cilerinin aktif katılımları, interaktif soru cevaplar şeklinde tartışmalar 

yapılarak eğitim araç ve gereçlerinin etkin bir şekilde kullanılması 
öncelenmektedir. Doktora derslerinin yanı sıra öğrenciler, güncel 
protetik konularda literatür taramaları yapmakta, makale tartışma-
larına katılmakta ve seminerler hazırlayıp sunmaktadırlar. Doktora 
eğitimleri süresince öğrencilerin akademik faaliyetlerde bulunmaları 
teşvik edilmektedir. Bu kapsamda, doktora öğrencilerinin araştırma 
projeleri hazırlamaları, araştırma projelerinde yer almaları, bilimsel 
makaleler hazırlamaları, bilimsel kongre, sempozyum veya kurslara 
katılmaları ve bu toplantılarda sözlü veya poster bildirileri sunmaları 
teşvik edilmektedir. Doktora öğrencilerinin eğitiminde klinik uygula-
malar ve hasta tedavileri çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler, 
protetik diş tedavisi kliniğinde öğretim üyelerini izleyerek ve öğre-
tim üyelerinin danışmanlığında güncel tedavi uygulamaları yaparak 
hareketli diş üstü/implant üstü hareketli protezler, diş üstü sabit pro-
tezler, post-kor uygulamaları, implant üstü sabit protezler, laminate 
veneer gibi anterior estetik tedaviler, face-bow transferi, temporo-
mandibular eklem tedavileri konularında bilgi sahibi olmakta, klinik 
yetkinliklerini geliştirmektedirler. Klinikte hasta takibinin yanı sıra 
vaka serilerinin, klinik raporların ve sistemtik derlemelerin anlatıldığı 
literatür tartışmalarına katılarak bilgilerini artırmaktadırlar. Doktora 
öğrencileri, anabilim dalımız laboratuvarında gerekli ekipman ve 
teknisyen desteği ile protetik uygulamaları kolaylıkla yapabilmek-
tedirler. Amacımız her geçen gün ilerleyen teknolojik olanaklardan 
yararlanarak, eğitim kadromuzun da zenginleşmesiyle doktora ve 
uzmanlık eğitim düzeyimizi dünyanın önde gelen üniversitelerinin 
seviyesine taşımaktır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Protetik diş tedavisinde, uygulamalar öncesi ve esnasında hastanın 
ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimi ve bilgilendirilmesi, hastayla 
kurulacak iletişim son derece önem taşımaktadır. Protetik tedavinin 
tanıtımı ve gerekliliği konusunda bilgilendirmeler hekimlerimiz tara-
fından gerek sözel gerekse ağzı ve dişleri taklit eden modeller ara-
cılığıyla sağlanmaktadır. Görsel medya aracılığı ile toplumun ağız 
ve diş sağlığı konusunda dikkatini çekmek ve protetik tedavi konu-
sunda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla programlara 

katılım gösterilmiştir. Doktora eğitimi boyunca, doktora öğrencile-
rine hasta ile sağlanan iletişimde, hasta şikâyetlerinin tam ve doğru 
olarak anlaşılmasının önemi vurgulanmakta, hastanın kendisi için 
düzenlenen tedaviye uyum göstermesi sağlanmaktadır. Eğitimimiz 
boyunca hastaya psikolojik yaklaşımlar ile ilgili bir bilgi alt yapısı-
nın oluşturulma gereği vurgulanmaktadır. Böylelikle diş hekimine 
başvuran hastalar arasında sık olarak görülen ve bir çeşit akut stres 
kaynağı olup, dental ortam ve yapılacak işlemlere karşı duyulan 
huzursuzluk, sıkıntı ve korku hali olarak tanımlanabilecek dental 
anksiyete ile mücadele yöntemleri öğrencilerimize anlatılmaktadır. 
Eğitimimiz boyunca hasta haklarının arasında en önemli unsurun 
bilgilendirme olduğu vurgulanmaktadır. Bilgilendirme haklarının 
kullanılması konusunda hastaların daha etkin olmaları, tedavinin 
türü, nedeni ve sonuçları hakkında soru sormaya cesaretlendirilme-
leri gerektiği, hekimlerin bu konuları açıklamaktan kaçınmamaları 
gerekliliği üstünde durulmaktadır. Aydınlatma ve bilgilendirmenin 
hastanın eğitim düzeyine, zekâsına, gelişme seviyesine, yaşına ve 
sağlık anlayışına uygun olması gerekliliği ayrıca belirtilmekte olup, 
her türlü dental uygulamanın tıbbi sonuçları, olası komplikasyonları, 
ağırlığı ve önemi hastaya net ve anlaşılır bir şekilde mevcut model, 
maket, görsel eğitim araçları kullanılarak verilmektedir. Hastanın 
sözlü ve yazılı onayının alınması gerekliliği ayrıca belirtilmektedir. 

Spor Bilimleri Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Spor Bilimleri Anabilim Dalı 2 
araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 5 doktor öğretim üyesi ve 1 
profesör ile bilimsel faaliyetlerine devam etmiştir. Bilimsel üretime 
ilişkin faaliyetler kapsamında, indeksli dergilerde yayınlanan tam 
makale yayın sayısı 2, indeksli dergiler dışında uluslararası dergiler-
de yayınlanan makale sayısı 4, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 
makale sayısı 4, indeksli dergilerdeki yayınlardan alınan atıf sayı-
sı 19, yayınlanan kitap sayısı 1, kitap bölümü sayısı 10, uluslararası 
kongre bildiri sayısı 14, ulusal kongre bildiri sayısı 2’dir. Bunların dı-
şında iki yüksek lisans öğrencimiz de danışman öğretim üyeleri ile 
yaptığı çalışmaları uluslararası kongrelerde sözel bildiri olarak sun-

muşlardır. Ayrıca öğretim üyelerimizin farklı üniversitelerde yapılan 
2 tez çalışmasında ve 1 doktora yeterlik sınavında jüri üyeliği bulun-
maktadır. Bunlarla birlikte bir öğretim üyemiz ulusal bir çalıştayda 
moderatörlük yapmıştır. İki öğretim elemanı uluslararası (İngiltere 
menşeli) bir kuruluşa proje tasarlamış ve başvuruda bulunmuştur.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Spor Bilimleri Anabilim Dalı olarak yüksek lisans öğrencilerimizin 
derslerde kuramsal olarak işledikleri bilgiler dışında, antrenman ve 
hareket alanındaki çalışmalar, laboratuvarda sınırlı imkânlarla yaşa-
tılan performans ölçüm uygulamaları ile yapılmıştır. ‘Sporda Sosyal 
Psikoloji’ dersi kapsamında, öğrencilere sporda sosyal psikoloji ile 
ilgili film gösterimleri yapılmış ve film üzerinden öğrenilen bilgiler 
ışığında kritikler yapılmıştır. ‘Uygulamalı Spor Psikolojisi’ dersi kap-
samında ise yüksek lisans öğrencilerine imgeleme, gevşeme ve 
nefes egzersizleri uygulamalı olarak laboratuvar ortamında göste-
rilmiş ve uygulamanın yarattığı etki, ileride uygulatıcı olacak kişiler 
olarak yüksek lisans öğrencilerine yaşatılmıştır. Ayrıca yine bu ders 
kapsamında spor psikolojisi alanında oldukça önemli olan imgele-
me, gevşeme, olumlu konuşma gibi teknikler, Spor Bilimleri Bölümü 
2. sınıf lisans öğrencileri üzerinde yüksek lisans öğrencileri liderliğin-
de uygulamalı olarak çalışılmıştır. ‘Engellilerde Fiziksel Aktivite ve 
Spor’ dersi kapsamında dersi alan öğrencimiz ile güz döneminde 
makale çalışması, bahar döneminde ise üniversitemize çağırılan 
engelli çocuklar ile eğitsel oyun etkinlikleri uygulaması yaptırılarak, 
öğrenilen bilgilerin direk muhatabı olan bireyler üzerinde uygulan-
masına imkân yaratılmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun fiziksel aktivitenin önemini kavraması ve bu konuya 
yönelmesi açısından üniversite kapsamında gerçekleştirilen bir pa-
nayırda lisansüstü öğrencilerimiz isteyen öğrenci ve hocalara bazı 
antropometrik testler uygulamışlar ve egzersiz tavsiyelerinde bu-
lunmuşlardır. Ayrıca ‘Uygulamalı Spor Psikolojisi’ dersi kapsamın-
da yüksek lisans öğrencilerinden her hangi bir branşa ait sporcu 
gözlem raporu yapmaları istenmiştir. Öğrenciler bu nedenle seç-
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tikleri branşın antrenmanlarını 2 hafta, haftada 2 gün olmak üzere 
sporcu davranışlarını takip ederek rapor haline getirmişlerdir. Bu 
ödev alanlarındaki ihtiyaçları belirleme ve buna yönelik çalışmalara 
yönlendirme, amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Benzer şekilde 
‘Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spor’ dersi kapsamında dersi alan 
öğrencimiz üniversite içerisinde yaptığı engelli çocuklar ile eğit-
sel oyunlar etkinliğinin yanında, TED Üniversitesi bünyesinde yine 
engelli çocukların spor aktivitelerini gözleyerek ihtiyaç analizi yap-
mıştır. Ayrıca halihazırda çalışmakta olduğu spor merkezine devam 
eden engelli 4 birey ile bire bir görüşmelerde bulunarak egzersiz 
programı hazırlamıştır. Bu çalışmalar öğrencimizin işinin bir gereği 
olmasından çok bilim uzmanlığı yaptığı alanda, ilgili kişilerin ihtiyaç-
larını belirlemeye yöneliktir. 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımız tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin 
kapsamını; uluslararası ve ulusal indekslerce taranan dergilerde 
yayımlanan multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilmiş çalışma-
ların sonuçlarını içeren araştırma makaleleri, uluslararası katılımlı 
ya da ulusal katılımlı kongre, sempozyum, çalıştaylar vb. bilimsel 
toplantılarda gerçekleştirilen tam veya özet metin sözlü ve poster 
sunumları, Üniversitemiz Araştırma Fon Saymanlığı ve ulusal kuru-
luşlarca desteklenen araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora 
programında eğitim alan öğrencilerin eğitim programlarının sür-
dürülmesi ve tezlerinin yürütülmesi, seminerler ve alanımıza ilişkin 
bilimsel, mesleki sosyal ve kültürel kurum ve kuruluşlarda gerçek-
leştirilen görevler oluşturmaktadır. Bu kapsam dikkate alınarak 1 
Ekim 2017 ve 7 Kasım 2018 tarihlerinde uluslararası indekslerce 
taranan hakemli dergilerde yayımlanan özgün araştırma makale 
sayısı 6’dır. Bugüne kadar anabilim dalımız tarafından üretilen ilk 
isim ve diğer sıralamalardaki 93 makaleye uluslararası indekslerce 
taranan hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalarda toplam 756 
kez atıf yapılmıştır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri, yürütücülü-
ğünü yaptıkları bir adet TUBİTAK projesini tamamlamıştır. Ana-
bilim dalımız ve Endokrinoloji Bilim Dalının katkılarıyla 9 Haziran 

2018 tarihinde ‘Başkent Moleküler Endokrinoloji Günü’ kapsamında 
ikincisi düzenlenen ‘Hücreden Kliniğe Endokrin Hastalıklar ve Be-
yin Sempozyumu’ gerçekleştirilmiştir. Anabilim dalımız araştırma 
laboratuvarlarında toplam 10 projenin deneysel çalışmaları devam 
etmekte olup tamamlanan çalışmaların uluslararası indekslerce ta-
ranan dergilerde yayımlanmak üzere başvurusu yapılmıştır. Ana-
bilim dalımız tarafından yürütülen Tıbbi Biyoloji Lisansüstü Eğitim 
Programında, 18 öğrenci (doktora ders döneminde 10 öğrenci, tez 
döneminde 7 öğrenci ve yüksek lisans tez döneminde 1 öğrenci) 
eğitim almaktadır. Anabilim dalımız tarafından ‘Kök Hücre ve Re-
jeneratif Tıp’ programı adı ile hem tezli hem de tezsiz olmak üzere 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yeni programlar açıl-
mıştır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri uluslararası indeksler tara-
fından taranan dergilerde 9, ulusal bilimsel kuruluş ve topluluklar 
tarafından desteklenen dergilerde ise 1 kez hakemlik yapmışlardır. 
Anabilim dalımız öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi dersleri (Türkçe ve 
İngilizce dersler) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütü-
len lisansüstü programlara ek olarak Diş Hekimliği Fakültesi (Türk-
çe ve İngilizce dersler) ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 
programlarında da dersler yürütmektedirler.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında eğitim alan 
öğrencilerin öğrenmelerini mükemmelleştirmeye yönelik faaliyet-
ler kapsamında gerçekleştirilen eylemler şu şekildedir: Lisansüstü 
eğitim programlarımızda öğrenci odaklı eğitimin gerekleri göz 
önüne alınarak gerekli güncellemeler ilgili kurullarda görüşülerek 
hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda etkin ve güncel eğitim yön-
temleri ve araç gereçleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak 
kendi eğitimlerine katılması için grup ve bireysel çalışmaları özen-
dirilmekte, her basamakta öğretim üyelerinin süreci takip etmesi 
sağlanmaktadır. Makale saatleri, özel konular ve seminerler aracılı-
ğıyla öğrencilerin alanıyla ilgili bilimsel literatürü değerlendirmesi, 
yorumlaması, bilimsel ve etik değerleri göz önüne alan çalışmaları 
planlanması sağlanmaktadır. Bu süreçlerde tüm öğrencilerin aktif 
bir şekilde tartışmalara katılması, beyin fırtınaları sonucunda yeni 

projelerin oluşturulması desteklenmektedir. Bilimsel araştırmala-
rın en önemli basamaklarından birisi olan proje yazımı konusunda 
Üniversitemiz Proje Koordinatörlüğü’nden teorik ve pratik destek 
alınmaktadır. Bunun sonucunda TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlara 
yapılan başvuru sayısında niceliksel bir artış sağlanmıştır. Anabi-
lim dalımız seminer programı öğrenciler ve öğretim üyelerinden 
alınan geri bildirimler doğrultusunda tematik olarak düzenlenmek-
tedir. Bu bağlamda alanında öncü, önemli bilimsel başarılara imza 
atmış farklı üniversitelerde görevli olan öğretim üyelerinin semi-
nerler vermesi sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora progra-
mında eğitim alan öğrencilerin anabilim dalımız laboratuvarlarında 
yürütülen araştırma projelerine aktif olarak katılmaları sağlanarak 
uygulanan metotlara hakim olmaları ve ilgilendikleri alanlarda 
proje vermeleri desteklenmektedir. Eğitim ve öğretim ölçme ve 
değerlendirilmesi modern yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. 
Öğrencilerin program hakkında verdikleri geri bildirimler dikkatle 
incelenmekte ve programın öğrencilere en fazla yarar sağlayacak 
şekilde iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte öğretim 
üyeleri tarafından öğrencilerin teorik dersler ve pratik çalışmalar-
daki durumları değerlendirilmekte, öğrenme ortamındaki olum-
suzlukları ortadan kaldıracak yöntemler uygulanmaktadır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızda ‘İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ile 
büyük bir ivme kazanan ‘moleküler tıp’ kavramını yansıtabilen, 
dinamik bir eğitim programı tasarlanmış olup toplumsal, evren-
sel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde bilimsel araştırma 
vizyonu olan, model yaratan, genombilim alanında teknolojik yet-
kinlik kazanmış, uluslararası seviyede temel araştırma ve tanı ile 
tedaviye yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten genç araştırmacıların 
yetiştirilmesi ile kritik kütlenin oluşturulması yoluyla üreten Türkiye 
oluşumuna katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bölümümüzde 
toplum gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler kap-
samında yüksek lisans ve doktora programında eğitim alan tüm 
öğrencileri kapsayacak şekilde Tıbbi Biyoloji disiplininin toplum 
sağlığı ve ihtiyaçlarına hangi noktalarda yardım edebileceği ko-

nusunda farkındalığın artırılması için gerekli eğitim materyalleri 
hazırlanmıştır. Bu eğitim materyalleri broşürler, kitapçıklar afiş vb. 
içermektedir. Ayrıca ders programlarında yer alan derslerle ko-
nunun daha iyi pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim 
hayatı boyunca Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının temel konularının 
toplum gereksinimlerine uyarlanabilmesine yönelik uygulamalar 
yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, anabilim 
dalımız laboratuvarlarında yürütülen projelerden elde edilen veri-
lerin, hasta verileriyle bir arada nasıl değerlendirileceği, buradan 
çıkarılan sonuçların kamuoyu yararı gözetilecek biçimde nasıl yo-
rumlanacağı sistematik bir şekilde anlatılmaktadır. Disiplinimize ait 
dernekler, kuruluşlar vb. toplulukların toplumu bilinçlendirmeye 
yönelik düzenlediği kampanya, seminer, panel, toplantı vb. akti-
vitelere aktif destek verilmektedir. Gelen talepler doğrultusunda 
görsel ve yazılı medyada kamuoyu tarafından takip edilen güncel 
konulara ilişkin programlara anabilim dalımız öğretim üyelerinin 
katılımı sağlanmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri insan 
genom projesine ait verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 
özellikle bu proje sonucunda ortaya çıkan yeni alanlara dair çeşitli 
programlara konuk olarak katılmıştır.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Anabilim dalımızda bilimsel üretime ilişkin faaliyetler; akademik 
yayınlar anlamında, alanımız ile ilgili kitap ve kitap bölümünün 
yazılmasını, indeksli dergilerde, indeksli dergiler dışında uluslara-
rası dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde nitelikli araştırma ve 
derleme makale yazılmasını ve indeksler tarafından taranan dergi-
lerdeki yayınlara atıf alınmasını, akademik uygulamalar anlamında, 
ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylar gibi 
bilimsel toplantılarda özet veya tam metin olarak sözel, poster 
bildirimlerinin sunulmasını, bununla birlikte ulusal (TÜBİTAK, Baş-
kent Üniversitesi Araştırma fonunun desteklediği) ve uluslararası 
(diğer üniversitelerle konsorsiyum yapılarak) projelerin yürütül-
mesini, kongre, sempozyum, atölye çalışması, kurs ve seminerlerin 
düzenlenmesinin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda, faa-

liyet döneminde, anabilim dalımız tarafından indeksli ve indeksler 
dışında kalan dergilerde toplam 8 uluslararası makale yayımlan-
mıştır. İndeksli dergilerdeki yayınlardan alınan toplam atıf sayısı 
408’dir. Ulusal nitelikte bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların 
komisyonlarında 4 öğretim üyesi görev almıştır. Ulusal (4) bi-
limsel kongre ve sempozyumlarda toplam 8 bildiri sunulmuştur. 
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel ortamlara katılımı 
ve deneyimi açısından İspanya'da düzenlenen ‘27th International 
Congress of The Transplantation Society’ toplantısına katılımları 
desteklenmiştir. Hizmet içi eğitimler ile güncel teknolojiler hakkın-
da bilgilendirme ve deneyimlerinin artırılması sağlanmıştır. Yeni 
başlayan, devam eden veya tamamlanmış projelerde çalışmalara 
katılarak uygulama deneyimi ve analiz yeteneklerini kazanmaları 
sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımız 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Tıbbi Genetik 
Tezli Yüksek Lisans Programı ve Tıbbi Genetik Doktora Programı 
kapsamında eğitim faaliyetlerini yürütmüştür. Öğrencilerimiz için 
öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında, 
öğrenci odaklı eğitim yapılmakta, eğitim araç ve gereçleri etkin 
kullanılmakta, laboratuvar uygulamaları, grup ve bireysel çalışma-
lar yapılmakta, eğitim-öğretim süreci öğretim üyeleri tarafından 
izlenerek süreç takip edilmekte ve gerekli iyileştirilmeler planlan-
maktadır. Eğitim ve öğretim süreci içinde öğrencilerin bilimsel fa-
aliyetlerde (ders sunumları ve vaka sunumu) aktif katılımı teşvik 
edilmiştir. Öğrenim programında doğru bilgiye ulaşma, güncel 
gelişmeleri izleme, değerlendirme ve uygulayabilme kapasitele-
rinin sağlanması ve öğrencilerin bilgi birikimini kullanabilmesinin 
sağlanması, verilerin toplanması, yorumlanması ve uygulaması 
aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip bireylerin 
yetiştirilmesi için güncel eğitim programları uygulanmıştır. Eğitim 
ve öğrenim programı süresince öğrencilere proje oluşturulması, 
hazırlanması ve sunulması konusunda danışmanlık verilmiştir. Yük-
sek lisans öğrencilerinin etkin biçimde ölçme ve değerlendirmele-
rinin yapılmasında; bilimsel yöntemler (proje ve raporlama, rol play 

ve grup çalışması, kendi kendine değerlendirme vb) uygulanmış, 
eğitim ve öğretimin seviyesini artırmak için ölçme ve değerlendir-
mede iyileştirmeler yapılmıştır. Anabilim dalımız 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılında 06 Ekim 2017-25 Mayıs 2018 tarihlerinde tüm 
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin katılımı ile araştırma ve derleme 
makalelerinin tartışıldığı, seminer sunumu, interaktif soru ve cevap 
tartışmalarının yapıldığı eğitim günü programını gerçekleştirmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Anabilim dalımızda toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik faaliyetler, araştırma ve rutin hizmetler olarak gruplanmıştır. 
Bu iki alanda da görev yapabilecek nitelikli ve eğitimli iş gücü ihti-
yacının karşılanması ile toplumun ihtiyaç duyduğu kalitesi yüksek 
ve güncel tanı ve teşhis uygulamalarının ulaşılabilir olması sağlan-
maktadır. Bu kapsamda Anabilim dalımıza müracaat eden öğrenci, 
stajyer, doktor ve uzmanlar tıbbi genetik alanında bilgi, görgü ve 
deneyimlerinin artırılması amacıyla dönem içi ve yaz döneminde 
eğitimlere alınmıştır. Bu kişiler rutin laboratuvar hizmetlerinde ve 
araştırma bölümümüzde toplumun gereksinimlerine yanıt verme-
ye yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler, araştırma 
ve rutin hizmetler olarak gruplanmıştır. Bu iki alanda da görev 
yapabilecek nitelikli ve eğitimli iş gücü ihtiyacının karşılanması ile 
toplumun ihtiyaç duyduğu kalitesi yüksek ve güncel tanı ve teş-
his uygulamalarının ulaşılabilir olması sağlanmaktadır. Hizmet içi 
eğitim kapsamında uygulamada yaşanan sorunların tartışılması 
ve aşılması amacıyla laboratuvar toplantıları düzenlenmiş ve tüm 
çalışanların tartışma ve çözüm üretme süreçlerine dahil olmaları 
sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar ile toplumun ihtiyaç duyduğu hiz-
metlere ulaşmalarını kolaylaştıracak alt yapıların hazırlanması ile 
eş zamanlı olarak televizyon programları ve basılı yayın organları 
aracılığı ile de toplumu bilgilendirme çalışmaları düzenlenmiştir. 
Bu çerçevede toplumun genetik test kavramı ve kalıtsal ve edinsel 
hastalıkların tanı ve takibindeki süreçler ile ilgili farkındalıkları ar-
tırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca genetik danışma hizmeti ile anabilim 
dalımıza başvuran hastalar ve aileleri de genetik testler ile süreç ve 
irilmesi hakkında eğitimlerden geçirilmiştir.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Gösterge Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü

Ağız, Diş, 
Çene Cerrahisi

Ana Bilim 
Dalı

Anatomi
Ana Bilim 

Dalı

Beslenme ve
Diyetetik
Ana Bilim 

Dalı

Diş 
Hastalıkları

Tedavisi
Ana Bilim Dalı

Farmakoloji
Ana Bilim 

Dalı

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon

Ana Bilim 
Dalı

Halk Sağlığı
Ana Bilim 

Dalı

Hemşirelik
Ana Bilim 

Dalı

Kulak Burun
 Boğaz

 Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı

Ortodonti
Ana Bilim 

Dalı

Pedodonti 
Ana Bilim 

Dalı

Periodontoloji
Ana Bilim 

Dalı

Protekik 
Diş Tedavisi 

Ana Bilim 
Dalı

Spor 
Bilimleri

Ana Bilim 
Dalı

Tıbbi
Biyoloji 

Ana Bilim 
Dalı

Tıbbi 
Genetik 

Ana Bilim 
Dalı

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Ana Bilim 
Dalı

Tamamlanan yüksek lisans tez oranı 0.7 0 0 1.67 0 0 0.71 0.4 0.25 1.63 0 0 0 0 0 0 0.2 0

Tamamlanan doktora tez oranı 0.09 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0

Tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez oranı 0.8 0 0 1.89 0 0 0.71 0.4 0.25 1.63 0 0 0 0 0 0.33 0.2 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Sayısal Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması  27.22 0 0 77.47 0 0 35.55 37.5 68.11 70.26 0 0 0 0 63.33 35.63 74.89 0

Sözel Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 27.22 0 0 77.47 0 0 35.55 37.5 68.11 70.26 0 0 0 0 63.33 35.63 74.89 0

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ALES puanları ortalaması 27.22 0 0 77.47 0 0 35.55 37.5 68.11 70.26 0 0 0 0 63.33 35.63 74.89 0

Sayısal Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 40.73 37.75 0 79.86 33.57 33.56 45.68 77.53 42.75 75.76 39.98 0 35.6 37.68 37.94 33.85 81 0

Eşit Ağırlıklı Programa kabul edilenler için ortalama ALES puanları ortalaması 40.73 37.75 0 79.86 33.57 33.56 45.68 77.53 42.75 75.76 39.98 0 35.6 37.68 37.94 33.85 81 0

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 18.56 0 0 20.29 0 0 22.73 16.67 0 13.89 0 0 0 0 0 25 50 0

Disiplinlerarası tezli lisansüstü program oranı 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0

Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program oranı 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0

Disiplinlerarası toplam lisansüstü program oranı 7.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci oranı 16.67 0 0 10.53 0 0 27.27 0 33.33 0 0 0 0 0 50 0 0 0

Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci oranı 3.85 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0 0 0 0

Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin oranı 22.16 0 0 20.29 0 0 13.64 66.67 18.18 30.56 0 0 0 0 20 0 16.67 0

Mezun olan doktora öğrencilerin oranı 3.57 0 0 8.33 0 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 0 5.88 0 0

Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  1.41 0 0 3.67 0 0 3.65 3.36 3.42 3.37 0 0 0 0 3.04 0 3.51 0

Doktora mezunlarının mezuniyet not ortalaması  0.68 0 0 3.92 0 0 0 0 0 0 3.85 0 0 0 0 3.83 0 0

Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 1.94 0 0 0 0 0 0 0 15.15 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0

Doktora programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 0 0 0 0

Yüksek lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 40.78 0 35.71 50 0 26.67 54.55 54.55 50 35 0 0 0 0 42.31 35.14 30 0

Doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı oranı 32.3 18.18 0 68.75 24 36.67 0 35.29 37.5 50 34.48 15.38 30 22.22 0 27.27 35.29 0

Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders oranı 4.67 0 0 0 0 0 0 0 31.25 7.69 0 0 0 0 0 0 0 0

Doktora programlarında yeni açılan ders oranı 2.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.74 0 0 0 0

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 154.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.5 0 18.5 0 0 0 0 0

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 258.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 17 0 0 0 0 0

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 54 5 0 7 5 4 0 4 5 4 3 0 4 5 0 4 4 0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Enstitümüzde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı faaliyet dönemin-
de, bilimsel araştırma faaliyetleri kapsamında uluslararası in-
dekslerde taranan dergilerde, SCI kapsamında 1 adet bilimsel 
araştırma makalesi yayımlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 
ulusal kongrede 1 adet sözlü sunum yapılmıştır. 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılı faaliyet döneminde, enstitümüzde farklı tü-
tün anaçları ile aşılanan domatin bitkisinin açık alanda üretim 
koşullarının değerlendirilmesi ve meyve nikotin miktarının ve 
kalitesinin belirlenmesi konulu araştırma projesinin deneysel 
çalışmaları tamamlanmış olup, yazım aşamasındadır. Melato-
nin hormonu uygulamasının bitkilerde tuz ve kuraklık stresi 

direncine etkilerinin araştırılması konulu araştırma projenin 
ise deneysel çalışmaları devam etmektedir. 2017-2018 eğitim 
öğretim yılı faaliyet döneminde başlatılan, böğürtlen bitkisi-
nin gıda ve bitki patojen bakterileri üzerinde gösterdiği anti 
bakteriyel etkinin incelendiği çalışmanın deneysel çalışmaları 
devam etmektedir. Enstitümüzde önceki faaliyet döneminden 
devam etmekte olan 2 adet multidisipliner projemizin deney-
sel çalışmaları sürdürülmektedir. Prof. Dr. Feride İffet Şahin ve 
Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri düzenli olarak indeksler tara-
fından taranan dergilerde hakem ve yayın kurulu üyesi olarak 
görev almaktadır. Faaliyet döneminde öğretim üyelerimiz, 
TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı ve Santez destekli projelerin de-

ğerlendirilmesinde pek çok kez panelist, hakem, izleyici ve dış 
danışman olarak görev almışlardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Enstitümüzde görevli öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Feride İffet 
Şahin ve Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri bağlı bulundukları Tıp 
Fakültesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinin eğitim 
programları kapsamında Türkçe ve İngilizce lisans ve lisansüstü 
dersler vermektedir. Her iki öğretim üyemiz de üniversitemiz 
bünyesinde ya da diğer üniversitelerde farklı fakültelere bağ-
lı bölümlerin lisansüstü tez jürilerine katılmakta ve tez izleme 
komitelerinde yer almaktadır. Enstitümüz aldığı yönetim kurulu 

II. AKADEMİK FAALİYETLER / ENSTİTÜLER242 243

kararı ile 20.02.2017 tarihinde `Biyoteknoloji Tezli Yüksek Li-
sans programını açmak için başvuru yapmıştır. Yapılan incele-
meler sonrasında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde programın 
açılması Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından uygun bulunmuş-
tur. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 
açılan ve 2015-2016 Bahar Döneminde ilk öğrencilerini kabul 
eden Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında 
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Transplantasyon ve 
Gen Bilimleri Enstitüsü arasında laboratuvar ve insan kaynakları 
paylaşımı devam etmektedir. Tıbbi Genetik Anabilim Dalında, 
yüksek lisans programı kapsamında seminerle düzenlenmekte-
dir. Bu programlarda öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Feride İffet 

Şahin ve Doç. Dr. Özlem Darcansoy İşeri hem seminer vermekte 
hem de öğrencilerin seminerlerini izlemektedirler.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitümüzde, 2007 yılından 
itibaren yapılan araştırmalar ile toplumun gereksinimlerine ce-
vap verebilmeye çalışılmaktadır. 2007 yılından itibaren sürdü-
rülen çalışmalar sonucunda domatesin tütüne aşılanması ile 
Domatin (Tomacco) isimli yeni bir bitki elde edilmiştir ve 2011 
yılında Türkiye Patent Enstitüsünden 20 sene geçerli olacak 
patent hakkı (TR 2008 05391 B) temin edilmiştir. 2014 yılı iti-
bariyle belirtilen bu patentin kullanımı onaylanmıştır. 2014 yı-

lından itibaren, Kahramankazan İlçesi’nde Başkent Üniversitesi 
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsüne ait 2 dönüm ara-
zide açık alan yetiştiriciliği ile deneysel domates üretimi çalış-
maları başlatılmıştır. 2018 yılında da yaklaşık 1000 adet çeşitli 
türlerde aşılı fide ekimi yapılmış ve toplamda yaklaşık olarak 
4,5 ton meyve verimi elde edilmiştir. Aşılı domates bitkilerinin 
meyvelerindeki nikotin oranında kaleme, anaca ve yetiştirme 
koşullarına bağlı olarak artış gözlenmektedir. Nikotin seviyesi 
artırılmış domates bitkisi meyvelerinin tüketiminin güvenli ol-
duğu, sağlıklı ve yenilebilir alternatif bir nikotin kaynağı olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Söz konusu ürün ile 
ilgili detaylı bilimsel araştırmalarımız halen devam etmektedir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Yanık, Yangın ve Doğal 
Afetler Enstitüsü Tıp Fakültesi içinde çeşitli anabilim dal-
ları ile ortak çalışmalara devam etmiştir. Bu çalışmalardan 
bazıları bu dönemde kongre ve toplantılarda sunularak bi-
limsel paylaşıma açılmıştır. Ankara’da düzenlenen `Meeting 
of American Collage of Surgeons, Turkey Chapter’ etkin-
liğinde iki adet poster sunumu yapılmıştır. ‘19th Congress 
of International Soceity for Burn ınjuries’ etkinliğinde su-
nulmak üzere hazırlanan iki adet deneysel çalışma, 6 adet 
retrospektif klinik çalışma kabul edilmiştir. 2016-2017 öğ-

retim yılında tamamlanan ‘Major Yanık Tedavasinde Ağrı 
ve Stres Kontrolünün Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri 
ve Akupunktur Yöntemiyle Yanıkta Ağrı ve Stres Kontrolü’ 
isimli projenin yayın süreci devam etmektedir. Bu dönemde, 
2018-2019 akademik yılına dair bilimsel etkinlik hazırlıkla-
rı yapılmıştır. Hazırlık olarak bir adet klinik çalışma ve bir 
adet deneysel çalışma planlanmıştır. Üniversitenin Araştır-
ma-Geliştirme birimleri, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim 
Dalı ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı ile ortak olarak yapıl-
ması planlanan deneysel çalışmaların öndeğerlendirme top-
lantıları halen devam etmektedir. Bu dönemde de geçmiş 

dönemlerde olduğu gibi, ‘International Soceity for Burn In-
juries’ kurumuna ait olan Burns dergisi ve Türkiye Çocuk 
Cerrahisi Derneği'ne ait olan Çocuk Cerrahisi Dergisi'nde 
yayım için değerlendirmeye alınan yanık ile ilgili çalışmalar-
da hakemlik hizmetleri verilmiştir. 

Öğrenme Ve Mükelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca, Enstitümüz bünye-
sinde görev yapan öğretim üyeleri gerek üniversite bün-
yesinde eğitim gören öğrencilere, gerekse değişik eğitim 
kurumları ve hizmet kurumlarında görev yapan sağlık mes-

Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü 

lek personeline yanıktan korunma ilk yardım ve tedavisi ile 
ilgili eğitimler vermeye devam etmiştir. Tıp Fakültesi dö-
nem-5 dönem-6 öğrencilerine, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
uzmanlık öğrencilerine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu Ameliyathane Hizmetleri Programı dönem-1 ve dö-
nem-2 öğrencilerine yanıkta ilk yardım, yanık değerlendi-
rilmesi, medikal ve cerrahi tedavisini içeren pratik ve teorik 
eğitimler verilmiştir. Hemşire ve teknikerler için hizmet-içi 
eğitim kapsamında yanıkta ilk yardım, değerlendirilme ve 
yanık tedavisini içeren pratik ve teorik dersler anlatılmıştır. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim 

Dalı’ndan 2 uzmanlık öğrencisi yanık eğitimi rotasyonları-
nı ünitemizde tamamlamıştır. İki öğretim üyesi, Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen 
Yanık Günleri etkinliğinin düzenleme kurulunda görev al-
mış, bir öğretim üyesi oturum başkanlığı görevi yapmıştır. 
Bir öğretim üyesi, 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde 
‘yanık travmasına yaklaşım’ kursunda ve Türk Dermatolo-
ji Derneği ‘içimizdeki yara’ isimli periyodik ‘yara kursu’nda 
eğitmen olarak görev almıştır. Bir öğretim üyesi ise Ulusal 
Cerrahi Kongresi’nde ‘yanık travması’ hakkında davetli ko-
nuşmacı olmuştur.

Toplumsal  Gereksinimlere Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bu dönemde, Enstitümüz bünyesinde yer alan yanık ünite 
ve merkezlerinde ayaktan ve yatarak hasta hizmetlerine de-
vam edilmiştir. Bu tedavi hizmetleri çocuk ve yetişkin has-
talarda yanıkta medikal ve cerrahi tedavileri ve gerekirse 
psikiyatri, fizik tedavi ve palyatif tedaviyi içeren rehabili-
tasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Birimler arası koordi-
nasyon ve yakın takiple yanıklı hastaların taburculuk son-
rasında da izlemine devam edilmektedir. Bu hizmet gerekli 
durumlarda hastaların taburculuk sonrası gittiği bölgedeki 
hekimlerle aktif iletişim kurularak da yapılmaktadır. TC Sağ-
lık Bakanlığı, Özellikli Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
Yanıkbilim Komisyonu’nda görev alan bir öğretim üyesi bu 
komisyon kapsamında ülke çapında hizmet veren yanık üni-
te ve merkezlerinin uygun şartlarda çalışmasını amaçlayan 
ve denetleyen faaliyetlerde aktif görev almıştır. Bu kurula 
gelen, yeni ünite ve merkez taleplerinin değerlendirilme-
sinde aktif çalışmıştır. Bir öğretim üyesinin Türkiye Çocuk 
Cerrahisi Derneği, Yanık Çalışma Kolu’ndaki üyelik görevi 
halen devam etmektedir. Enstitünün toplumsal gereksi-
nimlere yanıt vermeye yönelik amacı doğrultusunda Kanal 
B televizyonunun sağlık programında yanık ilk yardımı ve 
önlemleri anlatılarak toplumsal bilgilendirme çalışmalarına 
devam edilmiştir. Yanık tedavisi ile ilgili yönerge ve yeni 
yönetmelik hazırlığı için yapılan çalışmalarda aktif olarak 
görev almıştır. 
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III. Merkezler
• Uygulama ve Araştırma Merkezleri
• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri
• Diğer Birimler

Tokyo’dan 
Buenos Aires’e 

Dünyayı Birbirine 
Bağlayan 

Köprü



Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAMER)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Merkezimizin 2017-2018 akademik yılında da başlıca he-
defi, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık sebebi, Türk ulusunun 
çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk ilke 
ve inkılaplarını çeşitli yönleriyle incelemek, araştırmak, ay-
dınlatmak ve elde edilen araştırma sonuçlarını öğrencilere, 
üniversite mensuplarına ve dış paydaşlara iletmektir. Her 
akademik yılda olduğu gibi 2017-2018 eğitim-öğretim yı-
lında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerin-
de, ana hatları ile Osmanlı Devleti'nin nitelikleri, çöküşünü 
hazırlayan iç ve dış sebepler, batılı sanayileşmiş devletlerin 

19.yüzyıl'da. Osmanlı Devleti’ne karşı olan politikaları, ulu-
sal boyutta bir bağımsızlık savaşını zorunlu kılan nedenler, 
savaşın gelişimi ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Atatürk İlke ve 
İnkılap Tarihi I ve II derslerinde Atatürk ilke ve inkılaplarını 
özümsemiş, benimsemiş, ülkesine ve ulusuna bağlı ve sa-
hip çıkma kararlılığında olan geleceğimizin güvencesi çağ-
daş ve uygar kuşaklar yetiştirmek yönünde bir içerik takip 
edilmiştir. Bu sayede öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve inkılap 
tarihine ilişkin temel kavramları, ıslahat, inkılap, ihtilal, ide-
oloji, Kuvayı Milliye, Cumhuriyet, demokrasi kavramlarını 
öğrenmeleri amaçlanmıştır. Derslerde, Ulusal Kuruluş Mü-

cadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş süreci, Türk İnkılabı ön-
cesi Osmanlı Devleti'ndeki gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı 
ve sonuçları, Türk dış politikasının temel ilkeleri, Avrupa ve 
dünyadaki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti'ne etkileri ve 
sonuçları ortaya konulmuş ve öğrencilerin, bu konulardaki 
bilgi birikimlerini arttırmaları, bakış açılarını geliştirmeleri 
sağlanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Merkezimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Merkez görev-
leri dahilinde, Üniversitemizin bütün bölümlerine ‘Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II’ dersini vermiştir. Merkezimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin 
son dönem siyasi, kültürel tarihini de dikkate sunmakta ve 
bu konularda çalışma yapan araştırmacılara zengin bir kay-
nak oluşturmakta, bu yönüyle Üniversitemizin diğer birim-
lerinden farklı özellikler taşımaktadır. Merkezimiz, Yakınçağ 
Osmanlı ve Avrupa tarihinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak isteyen 
Türk ve yabancı araştırmacılara açık bir çalışma ünitesi bi-
çiminde hizmet vermeyi, bu alanda araştırma yapılmasını, 
bu araştırmaların yaygınlaştırılmasını ve yayınlanmasını 

amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalara 
başlanmış, görsel materyal izletme çabaları artırılmıştır. He-
defe ulaşmak için Milli Mücadele Dönemi’ne ilişkin araştırma 
ödevleri verilmesi kararlaştırılmıştır. Dünyadaki gelişmele-
rin siyasi, ekonomik ve sosyal etkenleri dikkate alınarak çok 
disiplinli bir yaklaşım sergilenen derslerde, hem o dönem-
deki devletlerin iç işlerindeki gelişmeler, hem de devletlera-
rasındaki ilişkiler ve uluslararası politikanın genel yapısı ele 
alınmıştır ve büyük bir titizlikle çalışmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Merkezimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında konferanslar 
ve paneller düzenlemiştir. Ayrıca, merkez üyeleri araştırma-
larının sonuçlarını çeşitli bilimsel toplantılar aracılığıyla sun-
muş ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmiştir. Merkezimizce 
özel anma günleri düzenlenmiştir. Atatürk ve Atatürkçülük 
konusunda bilinçlenmeyi artırmak düşüncesiyle ATAMER’in 
düzenlediği etkinliklere öğrencileri katılımına özen göste-
rilmiştir. Öğrencilere derslerle ilgili ödevler verilmiş, ders 
izleme sınavları yapılmış, Atatürk'ün düşünce ve uygula-
malarından yola çıkılarak lider yönetici özelliği ve yönetim 
metodolojisi incelenmiş, özellikle ülkesine ve ulusuna karşı 
duyduğu sorumluluk duygusu, vicdani görev anlayışı, ba-
ğımsızlık ve inisiyatif anlayışı, insan ve devlet yönetimine 
yönelik uygulamaları irdelenmiştir. Kaynak olarak bu yıl da 
Atatürk'ün bizzat yazdığı kitaplar, konuyla ilgili söylev ve 

demeçleri esas alınmıştır. XIX. yüzyıl Osmanlı ekonomisi-
nin özellikleri, uygulanan mali politikalar, sonuçları sayısal 
verilerle zenginleştirilerek işlenmiştir. Atatürk dönemi ile 
birlikte tarım ve sanayi sektörlerine verilen önem, yeni yak-
laşımlar, sonuçları, II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik poli-
tikalar, değişkenler, kırılma noktaları irdelenerek günümüze 
kadar olan süreç değerlendirilmiştir. Ayrıca imparatorluk 
kurumlarının yapısı, çağa ayak uydurma çalışmalarının ye-
tersiz kalışı ve nedenleri ile Atatürk'le ulaşılan sentez sonu-
cunda ortaya çıkan ulus-devlet yapısının kurumları karşılaş-
tırmalı olarak irdelenmiştir. Atatürkçülüğün temel değer ve 
kavramlarının ortaya çıkışında hareket noktasını oluşturan 
ve tarihimizin derinliklerinde yer alan örneklerden hareket 
edilmiştir. Atatürkçülükte yer alan ve öz malımız olan de-
ğerlerin Atatürkçü sentezle sahiplenerek, çağdaş yorumla 
topluma kazandırıldığı konular işlenmiştir.
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Değişken Değer

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

Yıl içinde verilen eğitim miktarı 8
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Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER)
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Merkezimiz ulusal ve uluslararası açılardan ceza hukuku, ceza 
muhakemesi hukuku ve infaz hukuku ile bağlantılı alanların 
ve kriminoloji bilim dalının sorunlarını tespit etmek ve bu so-
runlara çözüm yolları geliştirmek, ceza hukuku ve bağlantılı 
alanlar ile kriminoloji bilimindeki güncel gelişmeleri ve tartış-
maları takip etmek, öğreti ve uygulamaya yönelik çalışma ve 
etkinlikler yürütmek, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri 
gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve 
kamu yararını esas alarak kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirli-
ği yapmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek amaçlarına 

yönelik olarak bilimsel ve sanatsal üretime ilişkin faaliyetler 
gerçekleştirmektedir. Merkezimizin 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 
faaliyet yılında gerçekleştirdiği bilimsel üretime ilişkin temel 
faaliyetleri şunlardır: CEKAMER, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde 
T.C. Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ‘Suçun Önlenme-
sinde İşbirliği Çalıştayı’nı düzenlemiştir. Üç gün dört paralel 
oturumda süren ve alanında uzman akademisyenler ile hakim, 
savcı ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen kapsam-
lı çalıştayda çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, çocu-
ğa karşı işlenen suçların önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele 
ve madde bağımlılığının önlenmesi ve suç tekerrürünün önlen-

mesi konuları tartışılmıştır. Çalıştay kitabının basımına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Düzeninde Beşeri Cinsel-
liğe Bakış sıralı sempozyumlarının ilki niteliğinde olan ‘Hukuk 
Düzeninde Cinselliğe Genel Bakış’ konulu sempozyumun sem-
pozyum kitabı basılarak kamuoyunun bilgisine ve takdirine 
sunulmuştur. 14 Mart 2018 tarihinde Hukuk Düzeninde Beşeri 
Cinselliğe Bakış sempozyumlar serisinin ikinci sempozyumu 
niteliğinde olan ‘Cinselliğe Kavramsal Bakış Sempozyumu’ 
gerçekleştirilmiştir. 7 Mayıs 2018 tarihinde Hukuk Düzeninde 
Cinselliğe Bakış sempozyumlar serisinin üçüncüsü niteliğinde 
olan ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Fail ve Mağdur 

Sempozyumu’ gerçekleştirilmiştir. 14 Mart ve 7 Mayıs 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen sempozyumlara ilişkin sempozyum 
kitabı basım aşamasındadır. 21 Mayıs 2018 tarihinde ‘Prof. Dr. 
Zeki Hafızoğulları ile Hukuka ve Hayata Dair’ konulu söyleşi 
gerçekleştirilmiştir. 2 Ağustos 2018 tarihinde ‘Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku Öğrenci Kolokyumu’ gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
CEKAMER, gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçlarına yönelik 
olarak ulusal ve uluslararası alanlarda seminer, sempozyum 
ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak, bu ko-
nularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkı sunmak, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, geliştirmek ve işbirliği 
yapmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek, gerekli do-
nanımı sağlamak ve bunları merkeze kazandırmak, araştırma, 
inceleme, proje ve benzeri çalışmaları yapmak, etkinlikler dü-
zenlemek ve gerekli diğer her tür yayın ve faaliyeti gerçek-
leştirmek üzere teşkil olunmuştur. Bu kapsamdan hareketle 
Merkez öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetlere 
büyük önem vermektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak adına 
CEKAMER, faaliyetlerinin hemen hepsini elektronik ve/ya fi-
ziksel ortamda yayın haline getirerek öğrencinin, teorisyenin 
ve uygulayıcının bilgisine sunmayı görev edinmiştir. Böylelikle 
yapılan araştırma inceleme ve faaliyetler kamu oyunun bil-
gisine sunulmakta ve farkındalık yaratılmakta, sorunlu alan-
lar ve çözüm önerileri paylaşılmaktadır. Bu amaçlarla ‘Hukuk 
Düzeninde Cinselliğe Genel Bakış’ sempozyum kitabı yayım-
lanmış olup, 14 Mart ve 7 Mayıs 2018 tarihlerinde ‘Cinselliğe 
Kavramsal Bakış’ ve ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda 
Fail ve Mağdur’ sempozyumları gerçekleştirilmiştir. İkinci sem-
pozyum kitabının yayımlanmasına yönelik faaliyetler devam 
etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı-CEKAMER ortak etkinliği 
olarak 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında suçun ve suçluluğun 
önlenmesine yönelik olarak neler yapılabileceğinin ve mevcut 
durumun irdelendiği ‘Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı’ 
gerçekleştirilmiş olup, çalıştay kitabının yayımlanmasına yöne-

lik çalışmalar sürmektedir. 21 Mayıs 2018 tarihli ‘Prof. Dr. Zeki 
Hafızoğulları ile Hukuka ve Hayata Dair’ adlı söyleşi alanında 
uzman, deneyimli hukukçunun bilgi ve tecrübeleri ile hukuka 
ilişkin genel felsefesini öğrenciler ve diğer katılımcılar ile pay-
laşmasına vesile olarak öğrenme biçimlerine ve hukuki konula-
ra olan bakış açıları ve yorumlarına katkı sunmuştur. Söyleşinin 
yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2 Ağus-
tos 2018 tarihinde gerçekleştirilen ‘Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku Öğrenci Kolokyumu’ ise hukuk fakültesi öğrencilerinin 
öğrenme sürecine aktif katılımına olanak vererek kendilerini 
ortaya koymaları, eleştiriye açmaları ve bilimsel araştırma ve 
faaliyet yapma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmuştur.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
CEKAMER’in temel kuruluş felsefelerinde biri ve belki de en 
önemlisi, ceza muhakemesi hukuku ve kriminoloji bilimi ile bağ-
lantılı alanlara ilişkin olarak toplumsal farkındalık ve bilinç yarat-
mak, toplumsal gereksinimlere yanıt vermeye yönelik faaliyet-
ler gerçekleştirmektir. CEKAMER, küçük değişikliklerin büyük 
farklar yaratabileceğinin bilinciyle hareket ederek toplumsal 
fayda sağlamaya yönelik çalışmalar ve işbirlikleri yürütmekte-
dir. Bu amaçla gerçekleştirilen ‘Hukuk Düzeninde Beşeri Cin-
selliğe Bakış’ sıralı sempozyumları, beşeri cinselliği her yönüyle 
ele almış, sorunlu alanları irdelemiş, çözüm önerileri getirmiş 
ve toplumsal farkındalık yaratmayı, kamuoyunu aydınlatmayı 
amaçlamıştır. Bu kapsamda, tarihsel süreçte cinsellik irdelen-
miş, insan hakkı cinsellik ilişkisine değinilmiş, ceza hukukunda 
ve özel hukukta cinselliğin yansımaları değerlendirilmiş ve diğer 

ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmiş, kadına yönelik cinsel 
şiddet, cinsel suçlarda adli tıp uygulaması ve adli sosyal hizmet 
uygulamaları değerlendirilmiş, cinsellik kavramı ahlak, etik ve 
din boyutuyla değerlendirilmiş, toplumsal cinsiyet kavramı ve 
cinsiyet çatışmaları ile cinsel suçlar üzerinde durulmuş, cinsel 
dokunulmazlığa yönelik suçlarda fail ve mağdur ile mağdurun 
rehabilite edilmesi ve failin ıslahına yönelik çalışmalar, bu kap-
samda kastrasyon uygulaması ve buna ilişkin sorunlar değer-
lendirilmiştir. Böylelikle bu alan her yönüyle alanında uzman 
kişilerin katılımlarıyla ele alınmış ve değerlendirilmiş olmaktadır. 
CEKAMER’in suçun ve suçluluğun önlenmesine yönelik olarak 
Adalet Bakanlığı ile birlikte alanında uzman kişi ve kuruluşların 
geniş katılımıyla gerçekleştirildiği, mevcut durumun, yapılması 
gereken düzenleme ve uygulamaların değerlendirildiği, çözüm 
önerilerinin tartışıldığı ‘Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı’, 
temel olarak çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, çocu-
ğa karşı işlenen suçların önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ve 
madde bağımlılığının önlenmesi ve suç tekerrürünün önlenmesi 
konuları üzerinde durmuştur. Çalıştay içeriği oluşturulurken bu 
konuların tercih edilmesinde temel neden, toplumun geleceği 
olan ve esenliğini sağlamak yükümlülüğüne sahip olduğumuz 
hassas gruba dahil çocukların suça sürüklenmesini ve kendile-
rini savunmaktaki acziyetleri göz önünde tutularak çocuklara 
karşı gerçekleştirilen suçların önlenmesinin, sadece insanları de-
ğil toplumu da zehirleyen uyuşturucu sorununun çözülmesinin, 
cezanın amacı ve işlevi kapsamında tekrar eden suçlardan suçu 
işleyeni ve toplumu korumanın taşıdığı önem olmuştur.

Değişken Değer

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

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 4

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 5
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Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Üretim Ünite-
si, projeler öncesi ve çalışma aşamasında her türlü veteriner 
hekim danışmanlık hizmetinin yanı sıra, araştırmalar kapsa-
mında Araştırma Ünitesi ile koordinasyonu sağlayarak üniver-
site içi ve dışından gelen talepleri değerlendirerek 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında aylık ve yıllık planlar doğrultusunda 
ihtiyaçları karşılamıştır. Üniversite içine ve dışına verilen de-
ney hayvanlarının aylık ve yıllık sayıları ve verim kayıtları dü-
zenli olarak tutulmuştur. Araştırma Ünitesinde, Tıp Fakültesi 
bünyesinde bulunan araştırmacıların bilimsel araştırma ve 

tez çalışmaları ve projeleri kapsamında yapacakları deneysel 
çalışmalar, Tıp Fakültesi eğitimi sırasında öğrencilere dersler 
ve deneysel çalışmalar için imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda 
01 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihlerinde Üniversitemiz bün-
yesindeki fakültelerden ve diğer kurumlardan gelen çalışma-
cılar projelerini gerçekleştirmişlerdir. 01 Ekim 2017-30 Eylül 
2018 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Üretim ve Araştırma 
Ünitesi tarafından 417+7 (mükerrer) adet Üniversite içine, 
223 adet Üniversite dışına laboratuvar hayvanı temin edilmiş 
olup 21 adet deneysel proje başvurusu kabul edilmiştir.
Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 

Teknik personele her türlü prosedürün uygulanması, bilinçli de-
ney hayvanı bakım ve yetiştirilmesi ve ünitenin düzenli işleyişi 
kapsamında deney hayvanları ile ilgili pratik bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitimler veril-
miştir. Hizmet içi eğitim kapsamında verilen seminerler, ilgili so-
rumlular tarafından sözlü, görsel ve uygulamalı olarak sunulmuş-
tur. Bu eğitim programları deney hayvanı yetiştirilmesi, bakımı, 
beslenmesi, temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini içermekte-
dir. Teknik personelin deney hayvanlarına karşı tutum, davranış-
ları ve bakım sırasındaki duyarlılıkları da yakından takip edilmiştir. 
Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
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III. Deney Hayvanları 
Kullanım Sertifikası 

Eğitim Programı
Eğitim Programı; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 
30.11.2017 tarih ve 2017/7 sayı ile yayımlanan “Deney 
Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına 

Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Kurs Tarihi  28 Ocak – 05 Şubat 2019
Son Kayıt Tarihi  11 Ocak 2019
(Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır)

 

Değişken Değer

Yıl içinde verilen eğitim miktarı 2

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik miktarı 2

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Merkezimizde görev yapmakta olan tüm personelin 2017-
2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde sağlık kontrolleri yaptırıl-
mıştır.  



Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Başkent Üniversitesi Dil 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde öğrencilerimiz, zorun-
lu-kredili bir ders olan Türk Dili dersini, birinci sınıfta birinci 
dönem yazılı anlatım, ikinci dönem ise sözlü anlatım ağırlıklı 
olarak iki yarıyıl almışlardır. Türk Dili dersinde dil öğrenimin-
deki girişik beceriler diye de anılan okuma, yazma, dinleme 
ve konuşma çalışmaları birbirini beslediği için ikinci dönemde 
başarı oranları artmıştır. Öğrencilerimizin anadil bilincine ve 
duyarlılığına sahip olmaları ve Türkçeyi kullanma becerilerini 
geliştirmeyi amaçlayan Türk Dili dersleri Üniversitemiz prog-

ramlarında, diğer dersleri de destekleyici bir içerikle verilmiştir. 
Müfredatın tek elden (Müfredat Geliştirme Grubu tarafından) 
hazırlanması ve yarı zamanlıları da kapsamak üzere tüm öğ-
retim elemanları tarafından titizlikle uygulanması sağlanmış; 
aynı şekilde sınavların da tek elden yürütülmesi ve bu konuda 
ortak bir tutum içinde olunması ölçme-değerlendirmede stan-
dardizasyonun oluşturulması bakımından da verimli olmuştur. 
Ayrıca Merkezimizdeki sosyal ve kültürel faaliyetler, yarışma-
lar öğrencilerin motivasyonlarını artırmış, okula devam oranla-
rını olumlu yönde etkilemiştir. Başkent Üniversitesi Dil Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi bünyesinde ayrıca kitap okuma, bilgi 

kaynaklarına ulaşma ve yararlanma yönündeki etkinliklerle 
öğrencilere araştırma yöntemleri kazandırılmış, elde ettikleri 
bilgiyi kullanma yönünde zihinsel becerileri geliştirilmiştir. Her 
fakültenin müfredatına uygun kitaplar okutularak öğrencilere 
kendi branş dersleri dışında da alan bilgileri kazandırılmıştır. 
Dil becerilerini geliştirici etkinliklerle, okuma, anlama, kavrama 
ve ifade etme yetileri geliştirilmiştir. Özellikle uygulamalı kom-
pozisyon çalışmalarıyla duygu ve düşüncelerini yazılı olarak 
ifade etmedeki eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. Diller hak-
kında çalışma yaparken yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve ku-
ruluşlarla ortak çalışmalara yürütülmüştür. Öğrencilerle birlik-

te grup çalışmaları, seminerler, konferansla vb. düzenlenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2017-2018 eğitim -öğretim yılında Türk Dili derslerinde tek bir 
kitap takip edilmemiş, öğrencilere üniversiteler için hazırlanan 
Yazılı ve Sözlü Anlatım kitaplarından birkaç tanesi başvuru 
kitabı olarak önerilmiştir. Bunun dışında dersler sırasında öğ-
rencilere özet bilgi notu fotokopileri ve çeşitli metinler dağı-
tılmıştır. Her öğrencinin yazım kılavuzu alması ve derslerde 
kullanması teşvik edilmiştir. Ayrıca her iki dönem, ders kitabı 
dışında düşünce yazıları ya da edebi eser olmak üzere iki kitap 
okutulmuş, bu kitapların adları da dönem başında öğrencile-
re verilmiştir. Ders anlatımı sırasında ve sunum çalışmalarında 
bilgisayardan ve yansıtımlardan faydalanılmıştır. Derse yüzde 
80 oranında devam zorunluluğu (bir dönem için yaklaşık altı 
ders saati) dağıtılan ders içerik izlencesiyle öğrencilere dönem 
başında duyurulmuş, devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin ya-
rıyıl sonu sınavına alınmayacakları ifade edilmiştir. Devamsız-
lık sınırını aşan (10 saate kadar öğrencinin mazeretine dayalı 
tolerans gösterilebilmektedir) öğrencilerin sınava alınıp alın-
mamaları konusunda, yönetim kurulu kararınca işlem yapıl-
mıştır. Bu uygulama, devam oranının istenilen ölçüde (tama 
yakın) olmasını sağlamıştır. Dil öğretimi bilgi vermekten çok 
beceri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim olduğu için ders-
ler öğrencinin etkin katılımını sağlayacak şekilde çok sayıda 
konuşma ve yazma çalışmalarına dayandırılarak planlanmıştır. 
Genellikle sınıf içi tartışmalarla öğrencilerin derse katılım istek-
leri artırılmıştır. Öğretim elemanları, derse katılım hususunda 
öğrencileri cesaretlendirmeye yönelik uygulamalara yer ver-
miştir. Bu bağlamda öğrencilere araştırma konuları verilerek 
topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmek amacıy-
la ders ortamında sunumlar yaptırılmıştır. Bu uygulamalarla 
öğrencilere hem araştırma yöntemleri öğretilmiş hem de öz-
güvenleri artırılmıştır. Kültürel aktiviteler (seminerler, konfe-
ranslar, tiyatro, opera, DVD izleme, CD dinleme) ile öğrenme 
sürecinin en üst düzeye taşınması sağlanmıştır. Öğrencilerin 

bu uygulamalar sonucunda sosyalleşmelerine imkân tanın-
mış, yazarak, okuyarak, araştırarak kültür ortamlarına girme-
leri sağlanmıştır. Yapılan aktiviteler ile derslerdeki çalışmalar 
desteklenmiştir. Öğrenciler anadili yazılı ve sözlü olarak doğru 
kullanma becerilerinin yanında kültürel değerlerimizi öğrenme 
fırsatı elde etmişlerdir. Böylece bireysel becerilerinin yanında 
toplumsal alanlarda da etkin olabilme kazanımlarına sahip ol-
muşlardır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Başkent Üniversitesi Dil 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde her iki dönem, dersin 
kredisi ile orantılı olarak bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı 
yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sözlü anlatımını ölçmeye yö-
nelik sunum yaptırma çalışmalarına yer verilmiştir. Ara sınav 
ve yarıyıl sonu sınavlarında soru sormak, öğrencilere okuma 
alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerin söz dağarcığını zen-
ginleştirmek amacıyla her iki dönem de roman, öykü, anı, de-
neme türlerinden ikişer kitap seçilerek okutulmuştur. Ayrıca 
öğrencilerin derse devamları ve katılımları kanaat notu ola-
rak ölçme ve değerlendirmede yer almıştır. Öğrenciler orta 
öğretimden altyapı eksikliği ve derslere karşı olumsuz bir tu-
tum içinde gelmektedirler. Bu nedenle ders içeriğinin, yazma 
ve konuşma etkinliklerinden oluşmasına, seçilen konuların 
güncel olmasına ve öğrencilerin ilgi alanlarına hitap etmesine 
özen gösterilmiştir. Öğretim elemanlarının yargılayıcı bir tu-
tum içinde olmadan öğrencileri teşvik etmeleri, öğrencilerin 
derslere katılımı, dolayısıyla da başarıyı artırmıştır. Öğrenci 
başarısının artırılmasında görsel, işitsel araç gereçlerinin kul-

lanılmasının da payı büyüktür. Ayrıca ders içinde metin oluş-
turma, okuma-anlama ve tartışma uygulamalarıyla öğrenci-
lerin derse katılımlarının artırılması sağlanmıştır. Merkezimize 
ait web sayfası öğrencilere her türlü duyurunun iletilmesi 
(özellikle kültürel etkinlikler) amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca 
öğrencilerin çeşitli kütüphanelere ve kitaplara web sayfamız 
aracılığı ile ulaşabilmeleri için düzenleme çalışmaları başlatıl-
mıştır. Türk Dili I-TÜRK 101 ve Türk Dili II-TÜRK 102 kodlarıyla 
iki dönem okutulan dersler sonunda öğrencilerin ortaöğre-
timden beri süre gelen anadili yazılı ve sözlü olarak doğru 
kullanma hususundaki eksiklikleri büyük oranda giderilmiştir. 
Çağdaş dil öğretim yöntemleri kullanılarak oluşturulan müf-
redat programlarıyla sunulan dersler öğrencilerin, konuştuk-
ları dile yetkin olarak, öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkeler-
deki kültürü de öğrenerek ve teorik bilgilerini rahatça pratiğe 
dökerek mezun olmalarına hizmet etmiştir. Dil Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (BÜDAM), temel işlevi olan, Üniversitemiz 
öğrencilerine Türk Dili I ve Türk Dili II derslerinin verilmesi 
yanında, anadilini, zihinsel ve duygusal gelişimini tamamla-
maya ve sosyalleşmeye katkıda bulunacak kültürel etkinlikler 
(şiir dinletisi, söyleşi vb.) ile sanat ve sanat eserlerine ilgiyi 
artıracak etkinlikler düzenlemektedir. 
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Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 7

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Bilimsel üretime ilişkin faaliyetler kapsamında yürütülen eğitim 
programlarına ilişkin doküman basımı yapılmıştır. 2015 yılı içeri-
sinde Üniversitemiz tarafından yürütülen ‘online Sağlık Hukuku, 
Tüketici Hukuku ve İstinaf Kanunu eğitimleri’ ile ilgili ders çekimleri 
yapılmıştır. Online eğitimler Üniversitemiz stüdyolarında gerçek-
leştirilen çekimler sonucunda oluşturulmuştur. Diğer bir yandan 
yaklaşık 8000 kişi ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim-
leri’ne katılarak programı başarı ile tamamlamıştır. Arabuluculuk 
eğitimlerinin ardından özellikle avukatlara yönelik ‘Bilirkişilik Eği-
timleri’ organize edilmiştir. Başta ‘Aktüeryal Hesaplamalar’ olmak 

üzere ‘İş Davaları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile 
ve Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Avukat Vekalet Ücretleri, Borç-
lar Hukuku, Enerji Hukuku, Adli Belge İncelemeleri ve Sahtecilik ve 
Trafik Kazalarında Kusur Tespiti’ alanlarında Ankara başta olmak 
üzere farklı illerde yaklaşık 10000 kişi bilirkişilik belgesi almaya hak 
kazanmıştır. Gerçekleştirilen ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika 
Programı’nda tüm katılımcılara eğitim içeriğinde yer alan konulara 
ait dokümanların yer aldığı kitapçıklar verilmiştir. ‘Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçilik 
Eğitimleri’nde ise katılımcılara ‘Muhasebe Standartları, Denetim 
Standartları, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mev-

zuatı ve Kurumsal Finansal Yönetim’ konuları ile ilgili kitap ve cd 
dağıtımı yapılmıştır. Yaklaşık 2000 katılımcı Ankara’da ve çeşitli 
illerde ‘Bağımsız Denetçilik Eğitimleri’ne katılmıştır. 2015 yılından 
itibaren özellikle akademisyenlere ve lisansüstü eğitim gören öğ-
rencilere yönelik olarak ‘SPSS ile İstatistiksel Analizler ve AMOS 
ile Yapısal Eşitlik Modelleme Eğitimleri’ yürütülmeye başlanmıştır. 
Üniversitemiz akademisyenleri tarafından hazırlanan eğitim cdle-
ri ve dokümanlar katılımcıların kullanımına sunulmuştur. Ankara, 
İstanbul ve Adana illerinde gerçekleştirilen eğitimlerimizde sınıf 
mevcudu 10 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Merkezimiz tarafından yü-
rütülmekte olan ‘Güzel Sanatlar, Resim, Çizim ve Seramik’ kursu 

kapsamında gerek üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlık 
aşamasında olan üniversite adayı öğrencilere gerekse hobi amaçlı 
kurslara katılım sağlamak isteyen bireylere yönelik eğitim kitabı 
hazırlanmıştır. Yürütülen danışmanlık hizmetleri ile Üniversitemiz 
öğretim üyelerinin geliştirmekte oldukları bilgiler akademik üreti-
me katkı sağlamıştır. Tüm eğitimlerde katılımcılara eğitim konuları 
ile ilgili kitapçık hazırlanması ve dağıtımı prensip olarak benimsen-
miştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında 

öğretim süreçlerinde kullanılan tüm eğitim araç ve gereçler ile 
teknolojik alt yapı, yürütülen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
tümünde kullanılmıştır. Eğitim yapılan tüm dersliklerde son tekno-
loji projeksiyon cihazları ve bilgisayarlar kullanılmıştır. Yürütülen 
eğitimlerde fiziksel ortamın en iyi şeklide hazırlanması için büyük 
çaba gösterilmiştir. Yapılan eğitimlerde özellikle katılımcıların uy-
gulamaya yönelik bilgilerinin geliştirilmesi için çaba harcanmış, ör-
nek olay çözümlemeleri ve uygulamaların içinden gelen öğretim 
üyelerinin katkı sağlamasına özen gösterilmiştir. Sınırlı tutulan ka-
tılımcı sayıları ile öğrenimin mükemmelleştirilmesi düşünülmüştür. 
Ortalama sayı olarak 15 kişilik sınıflarda eğitimin yürütülmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılarak bire bir eğitime özen gösterilmiştir. 
Böylelikle interaktif bilgi paylaşımı sağlanarak katılımcıların daha 
etkin bir biçimde öğrenme sürecine dahil olabilmeleri sağlanmış-
tır. Yapılan eğitimler, Başkent Üniversitesi bünyesinde yer alan 
Patalya Lakeside Resort Uygulama Oteli, Kızılcahamam Patalya 
Thermal Resort ve Üniversitemiz Fakültelerinin dersliklerinde ger-
çekleştirilmiştir. Ankara dışındaki illerde gerçekleştirilen eğitimler-
de ise 5 yıldızlı otellere ait eğitim salonları ve barolara ait tesisler 
kullanılmıştır. Bu doğrultuda eğitim ortamındaki kalitenin en üst 
düzeyde olması sağlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler kap-
samında Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin geçici birinci maddesi 
kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilen-
dirilmelerine yönelik eğitim verilmesi amacı ile Yeminli Mali Müşa-

virler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin katılabildiği ‘Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Men-
supları için Geçiş Dönemi Eğitimi’ verilmiştir. Ayrıca Türkiye Baro-
lar Birliği ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile hukuk 
eğitimini tamamladıktan sonra 10 yıllık meslek deneyimi olan avu-
katlara yönelik ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’ 
düzenlenmiştir. Üniversitelerin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 
bölümlerinde okumak isteyen üniversite adayı öğrencilere yönelik 
özel yetenek sınavlarına hazırlık için resim kursu; moda ve tekstil 
tasarımı bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler için portfolyo 
hazırlık kursu düzenlenmiştir. Başkent Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarı öğretim elemanları tarafından her yaşta çocuk, genç 
ve yetişkinlere verilen eğitimle ses, şan, piyano, klasik gitar, caz, 
popüler müzik şarkıcılığı, keman, viyola, viyolonsel ve flüt gibi dal-
ları kapsamakta olan ‘Müzik ve Sahne Sanatları Sertifika Programı’ 
gerçekleştirilmiştir. Bankacılar, menkul kıymet aracı kurumlarında 
çalışanlar, değerleme alanında çalışanlar, derecelendirme işinde 
çalışanlar veya bu alanlarda çalışmayı hedefleyenler için ‘SPK Li-
sanslama Sınavlarına Hazırlık Seminerleri’ verilmiştir. Ülkemizde 
kamu sektöründe ve özel sektörde görevli tüm öğretmen ve eğit-
menlerin ilgili alanda gelişimlerini sağlamak için ‘Akıl Oyunları Eği-
tici Eğitimi Sertifika Programı’ düzenlenmiştir. İlk kez bir üniversite 
bünyesinde ‘Otizm Eğitici Eğitimi Sertifika Programı’ düzenlenmiş 
ve otistik çocuklarımızın gelişimine yönelik kurslar açılmıştır. Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi fakültelerde görev 
yapan öğretim üyelerimizin vermiş oldukları danışmanlık hizmetle-
ri devam ettirilmiştir.
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Değişken Değer

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 783

Yıl içinde verilen kurs sayısı 21

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 6

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



EKİN Ön Kuluçka Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Pitching: Proje ekipleri, mentorler, icra kurulu üyeleri ve yönetim 
ile birlikte gerçekleştirilen, proje ekiplerinin kısa sunumlar yaptık-
ları bu etkinlikteki amaç; proje ekiplerinin birbirileri ile olan ileti-
şimini arttırmak, farklı teknoloji ve fikirlerden yararlanma fırsatı 
sağlamaktır. Bu etkinlik; 05.04.2018, 03.05.2018 tarihlerinde ger-
çekleştirilmiştir. Growth Circuit: ODTÜ TEKNOKENT’in kurduğu 
Growth Circuit, Türkiye girişimcilik ekosisteminde bulunan tek-
noloji girişimlerini, Türkiye-Amerika-İngiltere üçgeninde hızlandı-
rarak desteklemeyi amaçlayan ve bu girişimlere yatırımlar yapa-
rak onlara uluslararası pazara açılma şansı tanıyan bir hızlandırma 

programı ve yatırım firmasıdır. Growth Circuit’ten gelen yetkili bir 
ekip ve proje ekipleri ile 27.03.2018 tarihinde bir görüşme ger-
çekleştirilmiştir. Proje ekipleri sunumlarını yaparak, Growth Cir-
cuit yetkililerine projeleri hakkında bilgi vermişlerdir. Gelen yetkili 
ekip sunumları göz önünde bulundurarak ilgilendikleri konularla 
ilgili projeleri takipte olduklarını bildirmişlerdir. Bildiriler: -Ali Ber-
kol, Öner Tartan, Gökay Karayeğen, Ali Yücelen, ‘The Potential of 
Virtual Reality (VR) Technology in Vocational Education: A Case 
Study for Biomedical Equipment Technology’, 2nd International 
Vocational Educational and Training Symposium in Higher Edu-
cation (ISVET 2017). -Ali Berkol, Özge Ünal, Öner Tartan, ‘Perfor-

mance Management of Design Subcontractors by Using Artificial 
Intelligence?’, 9th Ankara International Aerospace Conference 
(AIAC 2017). -Berkol, A., Tartan E., Yücelen A., ‘A Survey of Spe-
ech Separation by Deep Learning’, International journal of scien-
tific research in information systems and engineering (IJSRISE), 
Volume 4, Issue 1, June-2018. ISSN 2380-8128. -Berkol A., Tartan 
E., Karayegen G., Kara G., Ekici Y., Eser Z., ‘Model for Diabetic Blo-
od Glucose Prediction Based on Electroencephalography Signals 
Using Deep Learning’, The 2nd International Neuroergonomics 
Conference. -Berkol, A., Kara G., Gökpınar S., ‘How Can Machine 
Learning Approaches Can Help to Evolve Countries’ Innovati-

veness in Their Science-Technology-Industry Ecosystems’, The 
24th ICE/IEEE International Technology Management Conferen-
ce (ITMC 2018). Buluş Formları: EKİN Ön Kuluçka Merkezi proje 
ekiplerinden Therasilk ve Revolving Energy adlı proje ekiplerinin 
projelerinin buluş formları gönderilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
Girişimcilik Eğitimleri: Girişimcilik Proje Yarışması’na başvuru ya-
pıp, gerekli bütün süreçleri gerçekleştirdikten sonra EKİN’de yer 
almaya hak kazanan proje ekipleri için 17 Eylül 2018 ve 21 Eylül 
2018 tarihlerinde gerçekleştirilen bu eğitim programında; Giri-
şimciliğin Temelleri, İş Modellemesi-İş Planı, Türkiye’de Girişim-
cilik Ekosistemi, Yatırımcı Sunum Teknikleri, Devlet Destekleri, 
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Girişimcilikte ve Proje Başvurularında 
Örnekler, Pazarlama gibi konu başlıkları üzerinde eğitim veril-
miştir. İş’te Girişim Söyleşileri: Merkezde yer alan proje ekipleri 
ile girişimci kişilerin olumlu-olumsuz deneyimlerini paylaşmaları 
üzerine tasarlanan ‘İş'te Girişim Söyleşileri’ kapsamında; yapay 
zeka teknolojileri ve yeni iş fırsatları konusu ile Prof. Dr. Türksel 
Kaya Bensghir, 28.02.2018 tarihinde EKİN Ön Kuluçka Merke-
zi’ne gelerek, bilgi ve deneyimlerini proje ekipleri ile paylaşmıştır. 
Mentor-Mentee Buluşmaları: Merkezde yer alan proje ekipleri ile 
her bir proje ekibine ayrı ayrı atanan EKİN Ön Kuluçka Merkezi 
mentorlerinin bir araya gelerek projenin tüm süreçlerinin izlen-
mesidir. Mentor ve menteelerin uygunluk durumları göz önünde 
bulundurularak kararlaştırılan bu görüşmeler; 10 Kasım 2017 ta-
rihinde düzenlenmiştir. Mentor-mentee buluşması ile menteeler 
mentorleri projelerini anlatarak bilgilendirmekte, mentorler de 
menteelere projeleri ile ilgili olumlu-olumsuz yorumları ile proje 
gelişimini sağlamaktadırlar. II. Ulusal Ön Kuluçka Merkezleri Ça-
lıştayı: Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka Merkezi tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen ‘II. Ulusal Ön Kuluçka Merkezleri Çalış-
tayı, 15 Aralık 2017 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ilk oturumu, ‘Türkiye’de 
Kamu Gözüyle Girişimcilik Ekosistemi’ başlıklı konu ile, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Ankara Kalkın-

ma Ajansı; ikinci oturumu ise ‘Türkiye’de Girişimcilik Ortamı-Ön 
Kuluçka Merkezleri: Merkezlerin Sorunları ve Başarı Kriterleri’ 
başlıklı konu ile, DEPARK Ön Kuluçka Merkezi, ODTÜ Teknokent, 
The Founder Institute, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merke-
zi’nden yetkili kişilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Üniversite 
Dışı Ziyaretler: Ön Kuluçka Merkezi, Kuluçka Merkezi, Şirket Aka-
demilerine farklı zamanlarda tanışma ve iş birliği amacıyla çeşitli 
ziyaretler yapılmıştır. Bunlardan öne çıkanlar; Havelsan Yıldız, TAI 
Akademi, Bilkent Üniversitesi TTO, TTGV, BTK, Atılım Üniversitesi 
TTO, Ostim Teknopark'tır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İş'te Başkent Buluştayı: EKİN Ön Kuluçka Merkezi tarafından al-
tıncısı 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen buluştaya bu yıl; 
PaloAlto Kuzey Afrika Ortadoğu ve Türkiye Ülke Direktörü Vedat 
Tüfekçi, TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, Düğün Hikâyemiz Ku-
rucusu Özgür Soyuer, Sanatçı Pınar Ayhan, Genomize Kurucusu 
Dr. Erşen Kavak, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yasemin Açık, Borusan Oto Ankara Genel Müdürü Abdullah Azmi 
Kelemcisoy, Migros Grubu Macrocenter Bölge Satış Müdürü Berk 
Ahıska, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Aydın ve Ege Bölgesi 
Başkanı Esen Türker, Couqina Kurucusu Aytül Demirok konuş-
macı olarak katılmışlardır. Girişimcilik Proje Yarışması: Yarışmaya 
katılan 41 proje ekibinden, 23 proje jüri sunumlarına katılmaya 
hak kazanmıştır. Bu ekipler; 08.05.2018 tarihinde, jüri üyelerine 
sunumlarını EKİN Ön Kuluçka Merkezi toplantı salonunda ger-
çekleştirmişlerdir.13 adet proje ekibi EKİN'de çalışmaya ve ilk üçe 

giren, Notsepette, Droniac ve Yapces adlı proje ekipleri yarışma 
ödüllerini almaya hak kazanmışlardır. Bağım-sız Kampüs: Ekin 
Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniği işbirliği ile tüm 
kampüste tütün ürünleri kullanımının azaltılması/önlenmesi ama-
cıyla başlatılan ‘Bağım-sız Kampüs’ projesinin fikir kampı, 6 Nisan 
2018 tarihinde 9 Fakülte ve 3 Yüksekokuldan toplam 46 öğren-
cinin ve 15 öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Fi-
kir kampında öğrencilerin sunduğu öneriler, jüri üyesi tarafından 
değerlendirilmiş ve bu proje kapsamında yapılacak çalışmalara 
ilişkin hazırlanan detaylı rapor Rektörlük Makamı’na sunulmuş-
tur. Bu kapsamda, sigaranın zararları yerine sağlıklı bir yaşamın 
avantajlarına odaklanmak üzere, sigara içme alanlarında kampüs 
içi düzenlemeler ve yaratıcı çözümler üretilmesi, sağlıklı yaşam 
ve gençlerin bakış açılarına odaklanan etkinliklerin geliştirilmesi, 
tüm paydaşların katıldığı etkileşimli çalışmaların yapılması şeklin-
de kararlar alınmıştır. Gönüllülük Programı: Başkent Üniversitesi 
ve Birleşmiş Milletler işbirliği ile kuşaklararası iletişimi artırmak ve 
güçlendirmek amacı ile başlatılan Gönüllük Programı kapsamında 
çalışmalar yürütülmektedir. Danışmanlık Hizmetleri: Sytx Yazılım, 
Fikret Petrol, İlkin Dağıtım, Petrocar, Liner Lojistik, İlkas Denizci-
lik, Kaf Marine Gemicilik, YCLN Gıda gibi firmalara, ileri teknoloji 
çalışmaları barındıran yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin 
interneti, siber güvenlik gibi konularda destek verilmektedir.

III. MERKEZLER / UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ258 259

Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 1

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 1

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 2

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 7

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 2
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin bi-
limsel faaliyet alanları altında dünyadaki gıda, tarım ve hayvancılık 
alanında teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyerek, kalkınma he-
deflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlarında 
ulusal rekabet gücünü artırmaya dönük araştırmalar yapmak, yü-
rütmek ve sonuçlandırmak; veri tabanı oluşturmak ve döküman-
tasyon sağlamak; araştırma sorunlarını ortaya koymak, çözmek 
ve/veya çözülmesine yardımcı olmak ve bu çözümlerin uygulan-
masını temine çalışmak, Yükseköğretim sistemi ve Üniversitenin 
planları ve programlarında belirtilen araştırma ihtiyaçları doğ-

rultusunda bilimsel araştırma ortamı yaratmak ve disiplinlerara-
sı çalışma ve yenilikçiliği teşvik etme; ülkenin Biyoloji, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik, Gıda Mühen-
disliği, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi ve Biyoteknoloji gibi 
alanlardaki standardının yükseltilmesi bulunmaktadır. Bu bağlam-
da Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi, 8 
Aralık 2018 tarihinde Biyoteknoloji Derneği tarafından düzenlenen 
3. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi’ni Başkent Üniversitesi'nde 
gerçekleştirmek için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile iş-
birliği sağlamıştır. Faaliyetin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 
biyoteknoloji alanında yetkin akademisyenler, sektörde öncü ku-

ruluşlar ve fon kaynağı kurumlar ile iletişime geçilmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin öğ-
renmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyet alanları altında Üni-
versite bünyesindeki diğer birimlere, diğer üniversitelere, kamu 
kurumlarına, belediyelere ve ilgili ulusal ve uluslararası sanayi ve 
kamu kuruluşlarına hizmet ve araştırma desteği vermek, üretim 
planlama ve danışmanlık hizmeti vermek, talepleri doğrultusunda 
ve bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme 
projelerini sözleşmeli olarak yürütmek ve özel amaçlı uygulamalı 

stratejik araştırmalar yapmak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında 
yeni malzeme, ürün, süreç, yöntem, teknolojik sistemler ve üretim 
sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak, ilgili farklı sektörlerde 
kullanılmakta olan, ürün, süreç, yöntem ve sistemleri geliştirmek, 
teknoloji transferi yoluyla ülkemize ithal edilen teknolojilerin, ülke 
koşul ve olanaklarına uygunluğunu araştırmak, yeterli olmayanla-
rın uygun hale getirilmesini sağlamak, konferans, seminer, kongre, 
sempozyum, panel, kurs, çalıştay gibi bilimsel faaliyetleri düzenle-
mek, gerek kendi bünyesindeki gerekse bünyesi dışındaki araştı-
rıcı, teknik personel, üreticiler ve öğrencilere eğitim vermek, serti-
fika programları düzenlemek veya bu etkinliklere kurumsal olarak 
katılmak bulunmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin te-
mel amaçları arasında; gıda, tarım ve hayvancılık alanlarına odak-
lanacak şekilde kamu, üniversite ve sanayi/endüstri, sivil toplum 
örgütleri, KOBİ’ler arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde 
bulunmak, ilgili alanlardaki problemleri çözecek bilimsel ve uygu-
lamalı çalışmalar yapmak bulunmaktadır. Bu kapsamda toplumun 
gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler olarak; ilgi ve 
etki alanındaki gıda, beslenme, biyoteknoloji gibi alanlarda araştır-
ma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile vakıflar ve dernekler 
gibi benzeri diğer tüzel kişilerle iş birliği yapmak; bilgi, malzeme 
ve araştırmacı değişimi sağlamak, ortak bilimsel toplantılar düzen-

lemek, bilimsel yayın yapmak, elde edilen araştırma sonuçlarının 
uygulanmasına yardımcı olmak, yeni malzeme, ürün veya süre-
cin üretim safhasına geçmesine katkıda bulunmak, gıda, tarım ve 
hayvancılık ile ilgili kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi sunmak, 
toplumda farkındalığı artırmak, her türlü araştırma, bilimsel rapor, 
bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak sayılabilir. 
Belirtilen faaliyet döneminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi, toplumun gereksinimlerine yanıt vermek 
amacı ile Ankara Kalkınma Ajansı’na sunmak üzere proje önerisi 
hazırlamıştır.
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İlk Yardım Eğitim Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Bilimsel üretime ilişkin faaliyetler olarak; temel ilkyardım ko-

nularını içeren ders notları, uygulama resimleri ile destekle-

nerek rehber el kitabı revize edilmiştir. Bu kitaplar çoğaltıla-

rak ilk yardımcı sertifika eğitimi alan katılımcılara birer adet 

dağıtılmıştır. Yapılan bu güncelleme çalışmalarına paralel 

olarak derslerde kullanılan ppt sunumlarda da düzenlemeler 

yapılmış, güncel çizim ve fotoğraflar kullanılmıştır. Yapılan 

uygulamalarla ilgili olarak her bir uygulama için basamakları 

sıra ile gösteren ve sağlık bakanlığınca hazırlanmış olan be-

ceri rehberleri ders notlarına eklenerek çoğaltılıp katılımcı-

lara verilmiştir. İlk yardımcı eğitimine katılan personelin ser-

tifikalandırma sınavı il sağlık müdürlüğünde yapılmaktadır. 

Katılımcılarla test çözme konusunda da pratik çalışmalar ya-

pılmaktadır. Bu nedenle il sağlık müdürlüğünde söz konusu 

sınavlarda sorulmuş olan sorular temin edilerek çoğaltılmış 

olup katılımcılara pratik kazanmaları açısından dağıtılmış ve 

sınıf içinde de çözme çalışmaları yapılmıştır.   

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak yasalarda belirlenmiş olan 

sayıda çalışanlara yönelik temel ilk yardım sertifika eğitimleri 

verilmektedir. Ayrıca Üniversitemizde zorunlu olarak alınan 

ilk yardım derslerinin dışında seçmeli ders olarak da ilk yardım 

alınmaktadır. Bu ders temel düzeyde verilmektedir. Bu dersin 

verilmesi merkezimizden talep edilmektedir. Rapor dönemi 

içinde verilen bu eğitimlere katılım şu şekilde olmuştur. Sağ-

lık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencilerinden 

153 kişiye kurs niteliğinde olmayan, ancak ders olarak okutu-

lan Temel İlkyardım Eğitimi vermiştir. Üniversitemiz fakülte 

ve yüksekokulları için açılmış olan seçmeli derslerden biri de 

temel ilk yardım dersidir. Bu bağlamda 37 öğrenciye seçmeli 

ders olarak programa alınmış olup Temel İlkyardım Eğitimi 

vermiştir. Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinin almakta ol-

duğu temel İlk Yardım dersinde 94 öğrenciye kuramsal ve 

pratik olmak üzere bu dersler eğitim Merkezimiz tarafından 

verilmiştir. İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre, Temel İlkyardım 

sertifikasını alıp, 3 yılını tamamlamış katılımcılardan 34 kişiye 

iki grup halinde birer günlük güncelleştirme eğitimi yapılarak 

yeniden sınava alınmış olup kimlik ve sertifika süreleri Ankara 

İl Sağlık Müdürlüğü’nce uzatılmıştır. Rapor dönemi içinde, İlk-

yardım Yönetmeliği’ne göre, Üniversitemiz personelinden 23 

kişi, İlk Yardım Eğitim Programı çerçevesinde iki grup halin-

de, 3 gün süreli düzenlenmiş olan eğitimlere alınarak Ankara 

İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan yazılı ve uygulamalı sınav so-

nucunda sertifikalarını almışlardır. Söz konusu eğitimler teo-

rik bilgi aktarımıyla birlikte yapılması gereken müdahalelerin 

gösterildiği, maketler ve diğer eğitim malzemeler kullanıla-

rak uygulama çalışmaları da yapılarak verilmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler

Ankara Sağlık Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği ilk yardım 

uygulamalarındaki yeniliklerin tartışıldığı ve duyurulduğu 

toplantılar takip edilmiştir. Aynı zamanda yeniden düzenle-

nen İlk Yardım Yönetmeliği İnceleme ve Ücret Tespit Komis-

yonu Toplantılarına da katılım gösterilmiştir.
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Kariyer Yönlendirme Merkezi
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında da gerçekleştirdiğimiz 
‘Kariyer Fuarı’ etkinliği; çözüm ortaklığı olduğumuz firma-
ların, üniversitemizde stant açtıkları, kendilerini tanıttıkları, 
ilgili firma yetkililerinin kişisel deneyimlerini öğrencilerimize 
aktardıkları, seminer ve atölye çalışmalarının yapıldığı (öz-
geçmiş ve ön yazı hazırlama, mülakat teknikleri, işe alım sü-
reçleri, iş hayatında performans değerleme kriterleri, vb.), 
öğrencilerin bu firmalara staj ve iş başvurusu yapabilmele-
rinin sağlandığı organizasyondur. Kariyer günleri sayesinde 
öğrencilerimizin, derslerde kazandırmaya çalıştığımız teorik 

bilgileri ve yetenekleri hangi sektörde, hangi kurumlarda 
hangi meslekte kullanacaklarını bilmeleri, kurumları tanıya-
rak kararlarını kendilerinin vermeleri sağlanmıştır. Meslekle-
ri her yönüyle tanımaları, doğru hedefler belirleyerek kişilik 
özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler 
yapmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin, başarı öykülerine sa-
hip kişilerle buluşturularak kendilerine örnek alabilecekleri 
başarılı modeller belirlemeleri ve bu yolda bilinçli çalışma 
zemini oluşturmaları için uygun ortamlar oluşturulmuştur. 
Ayrıca verilen seminerlerde konuşmacı olan kişilerin sektör 
tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmalarına imkân verilerek 

ileride parçası olacakları iş hayatını daha yakından tanıma-
ları sağlanmıştır. Kariyer Fuarı’nda, staj yapacak öğrenciler 
ile firmalar üniversitede buluşturulup öğrencilerin ön müla-
kat ve başvuru sürecini tamamlama imkânı bulabilecekleri 
ortamlar oluşturulmuştur. Öğrenciler bu sayede firmaları de-
ğerlendirme sürecinde avantaj sahibi olmuştur. Mezunlarımız 
ise düzenlediğimiz kariyer fuarına katılarak gerek ilk işe giriş 
olanakları yakalama, gerekse kariyerlerini yönlendirme nok-
talarında fırsatlar bulabilmişlerdir. Kariyer Fuarı ayrıca katı-
lımcılara mülakat pratiği yapmaları ve mülakat tekniklerini 
geliştirmeleri konularında fayda sağlamıştır. Kariyer Fuarı’nın 

içeriği; özellikle ara sınıf öğrencilerinin staj ve yarı zaman-
lı iş olanakları için firmalarla doğrudan görüşülebilmelerine, 
öğrencilerin firmalarla daha yakın iletişim kurabilmelerine 
olanak sunmuştur. Bununla birlikte; öğrencilerin, mezuniyet 
sonrası iş olanakları ve iş yaşamı hakkında bilgi edinebilme-
lerine, sektörlerin istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi 
olabilmelerine zemin hazırlamıştır. Firmaların çalışanlarına 
sağladıkları olanaklar ve sosyal haklar hakkında öğrencilerin 
bilgi sahibi olabilmelerine yardımcı olunmuştur. Öğrenciler, 
mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri sektörler ve firmalar 
hakkında elde ettikleri bilgiler ile kariyerlerine yönelik sağlıklı 
kararlar verebilme yönünde bir bakış açısı edinmiştir.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Sektör tanıtımlarına yönelik seminerler aracılığıyla öğrenci-
lerimize kariyer alanlarını tanıtabilmek ve kariyerleri ile ilgili 
kararlarında bilinçli hareket etmelerini sağlamak için alanla-
rında önde gelen kişiler seminer konuşmacısı olarak üniver-
sitemize davet edilmiştir. Sağlık, hizmet, finans, savunma 
sanayi, ilaç, beslenme, bilişim, enerji, inşaat, biyomedikal, 
danışmanlık, eğitim vb. pek çok sektörden alanında marka 
olmuş kuruluşlar ve bu kuruluşların üst düzey yöneticilerinin 
katılımıyla gerçekleşen seminerler; mezunlarımız ve öğrenci-
lerimize yönelik olarak düzenlenmiştir. Seminer katılımcıları, 
kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, eğitimleri sırasında al-
dıkları teorik bilginin uygulamada nasıl hayata geçirildiği ko-
nusunda bilgi sahibi olmuştur. İş dünyasına ilişkin merak edi-
len, yanlış bilinen pek çok konu bu seminerlerde gün ışığına 
çıkarılmıştır. Paylaşılan uzman görüşleri, başarı hikâyeleri ve 
iş hayatında karşılaşılan zorluklar aracılığıyla iş gören adayla-
rı üzerinde farkındalık yaratılmıştır. Seminerler, üniversitemiz 
bünyesinde bulunan bölümlerin sektörlerine hitap edecek bi-
çimde organize edilmiştir. Kimi zaman spesifik bir alana, kimi 
zaman da birden fazla bölüme ilişkin olarak düzenlenmiştir. 

Tüm seminerlerin ortak amacı katılımcıların ilgisi ve uzmanlık 
alanına yönelik olmuştur. Merkezimiz tarafından ‘Kariyer Yol-
culuğum-Mezunlar Anlatıyor Projesi’ öğrenciler ve mezunlar 
tarafından büyük bir beğeniyle ve ilgiyle karşılanmıştır. Semi-
nerlerde, alanında uzmanlaşmış, kariyerinde belli bir noktaya 
gelmiş mezunların, öğrencilere mentor olması sağlanmıştır. 
Aynı sıralardan geçerek Türkiye’nin önemli kuruluşlarında 
çalışan Başkent Üniversitesi mezunları, öğrencilerimiz için 
başarılı bir rol model ve ilham kaynağı olmuştur. Mezunları-
mız uzun yıllar sonra tekrar üniversitelerine konuşmacı ola-
rak gelmekten büyük mutluluk duymuştur. Bu sayede me-
zunlarımızla üniversitemiz arasındaki bağların güçlenmesi ve 
aidiyet duygusunun oluşması amaçlanmıştır. Mezunların elde 
ettikleri başarılar Üniversitemizin gelişimine ve tanıtımına 
büyük katkı sağlamıştır. Bu bakış açısıyla sürdürülen faali-
yetlerin, merkezimizin her yıl düzenleyeceği seminerler dizisi 
haline gelmesi yönünde bir düşünce oluşmuştur.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Özgeçmiş hazırlama; mezuniyet sonrası dönem öğrenci-
lerimiz için tedirgin edici, iş kaygısının yoğun yaşandığı bir 
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkezimiz, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında bu konuyla ilgili çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışmalar doğrultusunda iş bulma konusunda yönünü 

belirleyemeyen mezunlara bireysel olarak destek sağlanmış-
tır. Mezunların nitelikli kurumlarda istihdam edilmesi Merke-
zimiz tarafından fazlasıyla önemsenmiştir. Öğrencilerimize 
yetkinliklerini artırmaları yönünde bilgiler verilmiş, rakipleri 
arasından tercih edilebilir bir kimlik kazanmak için nasıl bir 
strateji belirleyecekleri konusunda danışmanlık hizmeti veril-
miştir. Bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Bir öneki yıllarda 
mezun takibini ve iletişimi güçlendirmek amacı ile interak-
tif kullanılabilecek bir mezun takip sistemi oluşturulmuştu. 
Oluşturulan sisteminin, takibinin sağlanması gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca hem okuyan öğrencilere örnek olması hem de 
öğrenci-mezun ilişkisini güçlendirmek adına mezunlarımızın 
nerelerde, hangi pozisyonlarda çalıştığını konu alan 64 say-
falık ‘Başkentliyiz’ Mezun Dergisi’nin 2. sayısı çıkartılmıştır. 
Öğrencilerimizden gelen CV örnekleri kontrol edilmiş, çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Özgeçmiş hazırlama ve iş mülakatı 
konusunda başvuran öğrenciler ve mezunlarla bireysel ola-
rak ilgilenilmiştir. Bu konuda eksikleri olan öğrencilere örnek 
CV ve niyet mektubu sunulmuştur.
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Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi (BÜKÇAM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Çalışması: Çalışma, 
AB desteği ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin işbirliği 
ile eğitim, sağlık gibi on tematik alanda yürütülmekte olup 
BÜKÇAM ‘sağlık’ tematik alanını incelemiştir. Bu incelemede 
uluslararası normlar ve standartlar paralelinde ulusal durum 
değerlendirilmiş, konu ile ilgili ‘izleme göstergeleri’ geliştiri-
lerek Türkiye’de kullanılmasına ilişkin yol haritası oluşturul-
muştur. Çalışmayı Prof. Dr. Ayşe Akın ve Psk. Ezgi Türkçelik 
yürütmektedir. Sonuçta on tematik alanda mevcut durumu 

cinsiyet eşitliği çerçevesinde ortaya koyacak, izleme göster-
geleri geliştirecek, cinsiyet ve hak temelli örgütlerin kulla-
nabileceği raporların hazırlanması; Cinsiyet odaklı STK’ların, 
kamunun ve belediyelerin izleme kapasitelerinin artırılması 
ve izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakışını çalışma-
larına katmaları; Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nin kurulma-
sı; yerel ve ulusal ölçekte, cinsiyet eşitliği eylem planlarının 
oluşturulması olarak planlanmıştır. Raporların halen matbaa 
düzeltmeleri devam etmektedir. KYŞ ve toplumsal cinsiyet 
konularında Bakü’de 22 birinci basamak hizmet personelinin 

Prof. Dr. A. Akın ve Psk E. Türkçelik tarafından eğitimi 13-
16 Kasım 2017’de tamamlanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle 
(KYŞ) Mücadelede İzleme ve Değerlendirme Projesi: Önceki 
yıllarda Ankara, Düzce, Nevşehir ve Kırşehir’de BÜKÇAM iş-
birliği ile yürütülmüş olan KYŞ’yle mücadele çalışmalarının 
izleme ve değerlendirmesi yürütülmektedir. Çocuk Yaşta 
Evliliklerin Önlenmesi Projesi: ‘Nevşehir Modeli’ çalışması, 
BÜKÇAM ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı iş-
birliği ile yürütülmektedir. Bir yıl sürecek çalışmada, Nevşe-
hir ilinde çocuk yaşta evliliklerin sağlık sonuçları konusunda, 

kamu kuruluşları ve STK’ların çalışmalarına, kurumlar arası iş 
birliğine destek olunması ve sağlık aracıları yetiştirerek top-
lumun farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
BÜKÇAM’da görevli olan öğretim elemanları Başkent Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın da aka-
demik kadrosunda yer almakta ve Merkezin ilgi alanlarındaki 
bilgi ve deneyimi eğitim ve akademik çalışmalarla sürdür-
mektedirler. Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet 
Dersi (TIP099): Bu ders, üniversitenin tüm bölümlerinden 
katılıma açık olup Prof. Dr. Ayşe Akın, Öğr. Gör. Ezgi Türkçe-
lik tarafından 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itiba-
ren verilmektedir. Her dönem yaklaşık 30 öğrencinin katıl-
dığı dersin amacı öğrencilerde toplumsal cinsiyet ve kadına 
yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak, öğrencileri 
bu alanda Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelerden haberdar 
olmaları ve bu konuda savunuculuk yapmaları konusunda 
teşvik etmektir. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın 
Sağlığı Dersi: BÜKÇAM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın, Hacet-
tepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ve Gazi 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ‘Toplumsal 
Cinsiyet Ayırımcılığı ve Kadın Sağlığı’ başlıklı derslerini ilgi-
li üniversitelerin talepleri doğrultusunda yılda 2 kez olarak 
sürdürmektedir. Prof. Dr. Ayşe Akın tarafından Hacettepe 
Üniversitesi’nin 2 doktora öğrencisine toplumsal cinsiyet 
bağlantılı tezlerinde danışmanlık yapılmaktadır. Etimesgut 
Lisesi öğrencileri ve ebeveynlerine KYŞ ve Toplumsal Cinsi-
yet konularında Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhcıokur ile birlikte ikişer 
kez eğitim verilmiş; Mimar Kemal Lisesi’nde 100 öğrenciye 
‘Genel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık’ konularında 
seminer düzenlenmiştir. Ulusal Öğrenci Çalıştayı’nda KYŞ 
ve Kadın Sağlığı konuları anlatılmıştır (ANKARA). Hekimlere 
yönelik Webiner programında ‘Uluslararası Haklar Bağla-

mındaki Yasalar ve Üreme Sağlığı’ konulu canlı yayın eğitimi 
yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 100 personeline Dr. A. Akın 
tarafından, KYŞ ve sağlık konusunda 2 gün süren eğitim ve-
rilmiştir (Antalya). 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
‘WHO Mülteci Sorunları’ konulu uluslararası toplantıya ka-
tılım sağlanmıştır (Cenevre, Mayıs 2018). Kahramankazan 
bölgesinde ebeveynler ve öğretmenler için ‘madde bağım-
lılığı’ konulu eğitim programı ve ‘Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı-Mürtet Hava Üssü’nde 2 kez er eğitimi yapılmıştır. 
Başkent Üniversitesi oryantasyon semineri 24 ve 26 Eylül 
2018’de Prof. Dr. A. Akın ve Psk. E. Türkçelik tarafından ve-
rilmiştir. Suriyeli Genç Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetle-
ri Kullanımını Artırmak İçin Yeni Bir Psikososyal Müdahale 
Paketinin Geliştirilmesi Çalışması: DSÖ-Cenevre desteği 
ile Türkiye, Ürdün ve Lübnan’da yürütülmekte olan ve altı 
basamaktan oluşan proje ile Suriyeli genç kadınlara, geliş-
tirilecek olan psiko-sosyal müdahale paketinin uygulanması 
ve üreme sağlığı bilgilerinin verilmesi sonucunda, kadınla-
rın Minimum İlk Hizmet Paketi’nde (MISP) yer alan üreme 
sağlığı hizmetlerinin kullanımındaki değişimin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Projenin Türkiye ayağı BÜKÇAM ve Anka-
ra Üniversitesi Halk Sağlığı AD işbirliği ile yürütülmektedir. 
KYŞ’yle Mücadele Ankara İli Eylem Planı’nın geliştirilme-
si için düzenlenen teknik izleme toplantısına BÜKÇAM, ev 
sahipliği yapmıştır (Temmuz 2018). Ankara Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’nün düzenlediği KYŞ’yle Mücadele 
Ankara Koordinasyon Kurulu periyodik toplantılarına katı-
lım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen Çocuk 
Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı çalışmaları-
na katkı sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Kadınlar Haftası 
2018 kapsamında Prof. Dr. A. Akın’ın moderatörlüğünde A. 
Bora, İ. Üstün ve R. Saygın tarafından, Başkent Üniversite-
si’nde panel konuşmaları yapılmıştır. Göç Merkezi çalışanla-
rına Dr. S. Mıhçıokur tarafından 2 kez Ekim-Aralık 2017 CSÜS 
semineri yapılmıştır. Başkent Üniversitesi Senatosu’na su-
nulmak üzere ‘Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belge-
si’ hazırlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 
tarafından TBMM’de düzenlenen ‘Kadına ve Çocuğa Yönelik 
Şiddetle Mücadele Paneli’nin başkanlığını Prof. Dr. A. Akın 
yapmıştır (Şubat 2018).
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Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi (BÜKSAM)

Bilimsel ve Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilindiği gibi insanlık kültür tarihinin bilinen en eski döneminden 
günümüze kadar yarattığı kültürel zincirin her bir halkasına şahit-
lik etmiştir bu kadim Anadolu toprağı. İşte Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi Kültür ve 
Sanat Araştırmaları Merkezi adına arkeolojik kazıları gerçekleşti-
rilen Kaunos ve Letoon öreni bu yaşanmışlığın Arkaik Çağlardan 
Roma Dönem içlerine kadar olan kültürel yapısını gün ışığına çı-
kartan önemli iki merkezdir. UNESCO Dünya Kültür Mirası liste-
si içindeki Letoon ile bu kuruluşun geçici listesinde yer alan Ka-

unos örenlerindeki bilimsel faaliyetler yerlisi ve yabancısıyla her 
yıl multidisipliner bir ekiple gerçekleştirilmektedir. Bu öylesine 
bir ekip çalışmasıdır ki, ele geçen arkeolojik malzeme, ekip için-
deki konunun uzmanlarınca değerlendirilmekte ve farklı bilimsel 
toplantılarda bilimin belli bir kesiminin hizmetine sunulmaktadır. 
Bilime olan katkı bağlamında asıl hizmet, sonuca varılmış bilgi-
lerin yayınlanmasıyla sağlanmaktadır. Bu bağlamda, BASİLEUS, 
gerek gerçekleştirilen sempozyum bildirilerinin ve gerekse yayına 
hazırlanmış manuskriptlerin Merkezimiz adına yayınlanması için 
önemli bir yayın organıdır. Dergi BASİLEUS, kısa süre içinde arke-

oloji bilim dünyasında hak ettiği yeri bulmuş ve Alman Arkeoloji 
Enstitüsü (DAI) tarama motorunun ‘Alan İndeksi’ listesi içine alın-
mıştır. Yapılan bilimsel arkeolojik kazıların yanı sıra, yine bu kadim 
Anadolu toprağı üzerindeki kültürel bağlantıların anlaşılması adı-
na, gerek Kaunos ve gerekse Letoon’un içinde yer aldığı bölgede, 
Halikarnassos, Mylasa, Labraunda, Keramos, Herakleia, Alinda ve 
Amyzon kentlerine araştırma gezileri gerçekleştirilmiştir. Öğretim 
üyelerimiz; Bakanlıklar, özellikle de Kültür ve Turizm Bakanlığı 
nezdinde yürütülen büyük kültürel projelerde Merkezimiz ve do-
layısıyla da Üniversitemiz adına bilimsel danışmanlık görevlerini 

yalnızca hizmet adına sürdürmektedirler. Bu bağlamda modern 
müzecilik anlayışının uygulamaya dönük faaliyetlerinde, anıt eser-
lerimizin restorasyonlarında doğru yöntemlerin uygulanmasında 
yol gösterici görevlere devam edilmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Geçen yıllarda olduğu gibi Merkezimizin ana hedeflerinden biri ve 
belki de en önemlisi, bilimin gelecek kuşaklarını yetiştirmek adına 
genç bilim insanı adaylarına imkanlar sağlamaktır. Bunda da bü-
yük görev, Letoon ve Kaunos örenlerindeki arkeolojik kazı, araştır-

ma, restorasyon, konservasyon ve ‘Arkeopark’ projelerini yürüten 
kazı başkanlarına düşmektedir. Bu bağlamda multidisipliner bir 
anlayışla oluşturulmuş ekip üyesi içinde, mesleğin temel prensip-
leri öğrenmeye daha yeni başlamış öğrencilerin yanında, akade-
mik kariyerin her bir basamağında olan bilim insanları adayları da 
bulunmaktadır. Bunlar bir taraftan mesleğin arazi çalışmalarına 
yönelik yöntemleri birebir uygulayarak arazi deneyimlerini artırır-
ken, diğer taraftan kariyer çalışması yapan genç bilim adaylarına 
bu konuda kolaylıklar sağlanmaktadır. Ve aynı zamanda da uygu-
lamaya yönelik kendi deneyimlerini güncelleyerek genç kuşaklara 
aktarmaktadırlar. Hiç kuşkusuz bu yolla kuşaklar arası açılmanın 
önü kesilmiş olmaktadır. Bu öğretiye her türden malzemenin kon-
servasyonu ve sonrası tümlenmesi gibi, ya da anıt eserlerin ya-
nında daha küçük çaptaki restorasyonlar gibi mesleğin olmazsa 
olmazı her bir faaliyet alanında devam edilmektedir. Altını çizerek 
vurgulamalıyız ki, sözü edilen arkeolojik merkezler bu bağlamda 
birer okuldur ve Kaunos örneğinde olduğu gibi Merkezimizin için-
de bilim yapılan bir araştırma, geliştirme istasyonudur. 

Toplumsal Gereksinimlere Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Önceki yıllarda da vurguladığımız gibi Merkezimizin en önemli 
misyonlarından biri de, sahip olduğumuz somut ve soyut kültürel 

ve de sanatsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması yönün-
deki faaliyetlerimizdir. Farkındayız ki, bu değerle sahip çıkılması 
algısı, daha henüz toplumumuzda arzu edilen noktada değildir. 
Bu algı ne yazıktır ki, sorumluluğu elinde olan bürokratlarımızda 
dahi ‘yok’ noktasındadır. İşte salt toplum içinde değil, bürokrat-
lar arasında da geleceğimizin teminatı olan geçmiş kültürümüzü 
‘koruma’ algısını oluşturmak ve onu kalıcı kılmak adına bir seri 
söyleşiler, konferanslar ve paneller düzenlenmektedir ve duyarlı 
başka diğer kurumların davetlisi olarak konuşmalar yapılmaktadır; 
halkla ‘yüz yüze’ gelip, geçmişin ayak izi olan sahibi olduğu taşı-
nır ve taşınmaz soyut/somut kültürel değerlerinin gelecek nesiller 
adına ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Üniversi-
temiz adına gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan Üniversitemiz 
çalışanları ve öğrencilerinin haberdar edilmesi adına bir taraftan 
konferanslar düzenlenmekte ve diğer taraftan da bastırılmış bro-
şür ve afişlerin dağıtımı yapılmaktadır. Bu bağlamda Üniversite-
mizin yayın organı olan Kanal B Televizyonu ile, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mızın bir birimi olan ‘Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ 
önemli birer fırsat olmuşlar ve olmaya da devam etmektedir. Ve 
bu gerçek zihinlerde kalıcı bir algı yaratana kadar da bu faaliyetle-
re devam edilecektir.
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Mesleki Beceri Laboratuvarı

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Sağlık alanında eğitim-öğretim gören başta Tıp Fakültesi olmak 
üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü), Sağlık Mes-
lek Yüksekokulu (İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane) öğrencileri-
nin yararlandığı bu Merkez 2015 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 
kurulan bir birimdir. Günümüzde sağlık alanında lisans eğitim-
lerinde kuramsal bilgilendirmenin yanında beceri eğitimlerinin 
verilmesinin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Eğitimin kalitesi 
açısından Merkezimizin fiziksel ortamı yanında uygun maket ve 
tıbbi sarf malzemeleri varlığı ve uzman eğitim desteği ile öğren-
cilere istenilen beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, öğretim 

elemanlarının yardımıyla farklı becerileri standart rehberler yar-
dımıyla insan vücudunun aynısı maketler üzerinde uygulamalar 
yapmaktadırlar. Bazı maketler ise normal ve patolojik kalp ve 
akciğer seslerinin öğrencilerin dinleyip ayırt etme özelliklerine 
sahiptir. Öğrencilerimiz için, hasta ile karşılaşmadan önce ma-
ketler(düz, yarı simüle, simüle cihazlar) üzerinden tanımlanmış 
beceriler doğrultusunda standart uygulamalar küçük gruplar 
şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca öğrenciler, hazırlanmış travma 
senaryolar üzerinden ‘Eğitim Ambulansımızdan’ yararlanarak 
uygulamalar yapmaktadırlar. Merkezimizde 6 yataklı bir servis, 
8 odalı hasta muayene odaları, bir kütüphane ile bir uygulama 

salonu ve küçük çalışma odaları mevcuttur.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Farklı il ve ilçelerden gelen lise öğrencilerine Merkezimizde bu-
lunana maketler ile yapılan eğitimler tanıtılmakta ve bu eğitim-
lerin beceri kazanmadaki önemi vurgulanmakta, örnek uygula-
malar yapılarak eğitimin kalitesi öne çıkarılmaktadır. Hazırlanan 
bir video ile tanıtım haftasında etkinliğimiz sunulmaktadır. 
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Mithat Çoruh Toplam Kalite Yönetimi Merkezi 

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi (MÇ-
KYM) Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitim-öğretim ve uygulama 
aktiviteleri toplam 100 saat ve birbirini izleyen 3 aşamalı olarak 
(1-KYS Farkındalık, 2-KYS Uygulama Teknikleri ve 3- KYS Uygu-
lama Becerileri Eğitim Programları) uygulanmaktadır. Başkent 
Üniversitesi öğretim üyeleri işbirliğiyle Üniversitemizin öğrencile-
rine hazırlanmış olan Kalite Yönetim Sistemi Eğitim programları 
2004/2005 akademik yılından itibaren sürekli olarak uygulan-
maktadır. BÜ MÇKYM, 2017-2018 akademik ders yılı güz ve bahar 
yarıyıllarında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğren-

cileri için hazırlanan eğitim aktivitelerini sürdürmüştür. 2017-2018 
akademik yılı güz dönemi sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri lisans programlarında 
KYS Farkındalık Eğitimi (42 öğrenci) ve KYS Uygulama Becerileri 
Eğitimi (8 öğrenci), bahar döneminde KYS Uygulama Teknikleri 
Eğitimi (8 öğrenci), toplam 58 öğrenci için hizmet alanlarındaki 
geliştirilen ödev ve örneklerle pratik ve uygulamalı olarak yürü-
tülmüştür. MÇKYM KYS eğitim programlarına başvuruda bulunan 
öğrenciler seçmeli/kredili dersler ve gönüllü/kredisiz seminerler 
olarak interaktif metotla eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Beş kişiden 
oluşan kalite takımları oluşturulmuştur. Ödevlerin hazırlanması, 
sunulması ve tartışılmasında görevlendirilmişlerdir. Kaynaklardan 
yararlanma olanakları sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Eğitim programları projeler kapsamında planlanmış, uygulama 
sonuçları ve öğrencilerin öğrenim kazanımları değerlendirmeleri 
sonucuna göre program uygulamalarında iyileştirmeler yapılmış-
tır. Programlarda interaktif metot ile dersler ve seminerler yürü-
tülmüştür. Öğrencilere verilen sosyal ve mesleki alanlardan seçilen 
kalite takım ödevleri ile kazandıkları bilgileri uygulama pratiğine 
geçirmeleri amaçlanmıştır. Değerlendirmeler öğrencilerin eğitim 
programlarına katılım ve katkıları; ara sınav ve final sınavı, takım 
çalışma raporlarının sunumlarının ortalamaları alınıp yüz üzerin-
den yetmiş hedef alınarak belirlenmiştir. Öğrenci takım üyelerinin 
hazırladıkları ödev raporlarının ders programlarında her takım 
lideri tarafından sunumu yapılmış ve program katılımcıları tara-
fından tartışılmıştır. Eğitim programları ISO 9001:2015 standartla-
rından (yönetim, planlama, yürütme, performans değerlendirme, 
iyileştirme) yararlanılarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. Program 
değerlendirme sonuçları olarak eğitim programlarını başarı ile ta-

mamlayan Hemşirelik Bölümünden 8 öğrenci sertifika belgesi al-
maya hak kazanmıştır. Öğrencilerin ders içi ve dışı sürelerde sözlü 
ve yazılı (elektronik ortamda) yollarla soru sormaları teşvik edilmiş 
ve soru soran öğrencilerin sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Ödev 
hazırlamada takım üyelerinin bir araya gelmesi ve tartışmalarda 
karşılaşacakları sorunlarla ilgili danışma fırsatlarını kullanmaları is-
tenmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenciler, derslerde ve seminerlerdeki kazanımları yanında öğ-
renim düzeylerinin artırılması amacıyla ders materyali dışında 
arayıp kullanacakları kaynakları araştırmaları teşvik edilmiştir. MÇ-
KYM toplumun istek ve beklentilerine duyarlı olarak üç yolla (BÜ 
web sayfası, MÇKYM web sayfası, kurum ve bireysel başvurular) 
hizmet sunmaktadır. BÜ MÇKYM kalite yönetim alanı ile ilgili fa-
aliyetlerini MÇKYM’nin web sayfası ve üniversitenin web sayfası 
kanalı ile toplumun bilgisine sunmaktadır. Eğitim programları ve 
uygulamaları toplumun yararlanmaları amacıyla; akademik ders 
yılı için hazırlanan KYS eğitim, seminer programlarının duyuruları, 
eğitim faaliyet sonuç değerlendirmeleri Başkent Üniversitesi MÇ-
KYM web sayfasında sunulmaktadır. BÜ MÇKYM web sayfasında 
toplumun yararına olarak geliştirilen kalite takımı oluşturma, çalış-
ma kural ve teknikleri, yararları, takım raporu yazma tekniklerini 
öğrenmeye destek olacak yardımcı dokümanlar sunulmaktadır. 
Akademik ders yılı sonunda Merkez tarafından yürütülen eğitim/
öğretim, seminer uygulama ve değerlendirme sonuçları yayın-
lanmaktadır. BÜ MÇKYM’ye Üniversitenin Kalite Yönetim Sistemi 
yayınlarını almak için başvuruda bulunan kurum temsilci ve birey-
lerine MÇKYM yayınları sunulmaktadır. Bilgi almak isteyen ilgililere 
zaman ayrılmakta, çalışmalar ve yayınlarla ilgili bilgi ve doküman-
lar sunulmaktadır. 

Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Öğretim elemanlarımız, yurtiçinde bilimsel ve sanatsal 
alanda seminerler vermişler, ulusal ve uluslararası konfe-
rans ve kongrelerde bildiriler sunmuşlar, kitap yazarlığı ile 
editörlükler yapmışlar, jüri üyeliklerinde bulunmuşlar, or-
kestra konserleri, oda müziği konserleri, temsil ve resitaller 
gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası alanda konser topluluk 
üyeliği, cd kayıt, solo piyano konseri, 3 gitar resitali, 2 kon-
ser şefliği, 5 sanatsal etkinlikte üyelik, uluslararası alan in-
deksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale 
yazarlığı, yurt dışında yayımlanmış kitap editörlüğü; ulusal 
alanda ise Türkçe kitap yazarlığı, 10 konser şefliği, 3 piyano 
resitali, gitar konseri, 3 ulusal etkinliklerde düzenleme ku-
rulu başkanlığı, canlı cd kaydı, görme engelli öğrenciler için 
müzik eğitimi çalıştayında davetli konuşmacılık, 13 doçent-
lik/doktora tezi savunmasında jüri üyeliği, 9 yüksek lisans 
tez jüri üyeliği, Prof. Dr. Ahmet Mustafa Yurdakul yöneti-
minde şan çalıştayı, 16 solo opera konseri, ses ve diksiyon 
teknikleri çalıştayında kurul üyeliği, Radyo Başkent yayıncı-
ları çalıştayında davetli konuşmacılık, 2 TRT Ankara Radyo-
su kaydı, 6 Piyano resitali, 6 Oda Müziği Konseri, 3 Şan sınıfı 
konseri piyano eşliği, 2 piyano konseri, lied konseri, 2 radyo 
programı yayını, caz eşliği, 16 oda müziği eşliği, 8 şan eşliği, 
4 koro eşliği, ‘Her Telden Kadın’ adlı Müzikal Tiyatroda şef-
lik, MÜZED Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası orkestra 
üyeliği, 2 Ankara A Capella Concert koro eşliği, 3 müzikal 
tiyatro eşliği gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamdaki çalışma-
lar öğretim elemanlarımızca ABTA uygulaması ve YÖKSİS’e 
düzenli olarak veri girişi halinde yapılmakta ve bu girişlerin 
güncel olması izlenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirebilmek ve öğrencilerimizin 
sahne deneyimlerini artırmak için, öğrenci konserleri dü-
zenlenmekte olup, konser sonrasında her öğrenci öğretim 
elemanları tarafından değerlendirilmekte ve bire bir öğ-

renci performansları kendileri ile paylaşılmaktadır. Düzen-
lenen seminer ve çalıştaylar öğrencilerimizin eğitimlerine 
ve müziğe bakış vizyonlarının gelişmesine katkıda bulun-
maktadır. Öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde istih-
dam oranlarının artırılması için, bu sektörlere yönelik ders 
programlarımız ve program içinde öğrencilerin kendilerini 
geliştirmelerine dönük seçmeli dersler eğitim programımız-
da uygulanmaktadır. Deneyime dayalı öğrenim için, hem 
öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin kariyerle-
rini geliştirmeleri konusunda büyük önem taşıyan Erasmus 
Öğrenci Değişim Programı’na katılmaları desteklenmekte-
dir. Öğrencilerimizin deneyimlerini artırmak için, konferans, 
çalıştay ve konserlerin düzenlenmesi önemli bir faaliyet 
olup, her öğrencinin sahne tecrübesi kazanması için, dö-
nem içerisinde bireysel ve toplu olarak sahneye çıkmaları 
desteklenmekte, yapılan bu çalışma öğrenmeyi mükemmel-
leştirmektedir. Nitelikli öğrenci sayısı için, Üniversitemizin 
fakülte, yüksekokul ve diğer birimleriyle işbirliği yapılarak, 
Üniversitemizin olanakları çerçevesinde stratejiler gelişti-
rilmektedir. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı deneyim 
kazanabilmeleri için, alanlarında yeterli görülen öğrenciler 
Başkent Üniversitesi sertifika programlarında görevlendiril-
mekte olup, hem istihdam edilmekte hem de deneyimlerinin 
artırılması hedeflenmektedir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2003 yılında kurulan Orkestra Akademik Başkent, Anka-
ra’da Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde ve Anka-
ra’nın çeşitli konser salonlarında verdiği periyodik konser-
lerin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser 
turneleri gerçekleştirmiş ve festival konserlerine katılmıştır. 
Orkestra Akademik Başkent, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 
düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli IX. Uluslararası Müzik Festivali 
içerisinde Azerbaycan Devlet Orkestrası ile birleşik bir kon-
ser gerçekleştirmiştir. Orkestra Akademik Başkent ülkemizin 
yetiştirmiş olduğu genç besteci ve solistlere de etkinliklerin-

de yoğun olarak yer vermekte, çok çeşitli eğitim konserleri 
de yapmaktadır. Toplumun ihtiyaçları çerçevesinde Başkent 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bilimsel ve sanatsal alan-
larda yapılan konser, seminer, çaıştay, vb. etkinlikleri kurum 
içi ve kurum dışında düzenlemektedir. Konservatuvarımızın 
BEDAM işbirliği ile yürütmekte olduğu sertifika programları, 
toplumun her kesiminden her yaşa ve her kişiye hitap eden 
Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitimler vermektedir. 
Sertifika programları öğrenci sayıları ve nitelikleri artırıla-
rak daha verimli, daha etkin bir biçimde devam edecektir. 
Mezun olan öğrencilerimiz ile iletişime geçilerek, mezuniyet 
sonrasında istihdamları takip edilmektedir. Özel kuruluşlara 
ve kamu kuruluşlarına Başkent Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvarı öğretim elemanlarınca istendiğinde danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir. Müzik alanına yönelmek isteyen 
öğrencilerin Konservatuvara başvurmaları halinde, nasıl ça-
lışmaları gerektiği hakkında bilgiler Öğretim elemanlarımız 
tarafından verilmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Başkent Üni-
versitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜMAM), 
müzik ve müzik kültürleri kapsamına giren tüm alanlarda 
araştırmalar, incelemeler ve uygulamalar yapmak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır. Yılda iki kez yayınlanması planlanan 
hakemsiz elektronik dergi ile ilgili hazırlıklar yürütülmekte-
dir. Yeni yapılmakta olan konser ve kongre merkezi salonla-
rımız çevresindeki yeni çalışma odaları aktif hale dönüştürül-
müş olup, sanatçı uzmanlarımıza enstrüman çalışma odaları 
olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yeni kongre-kültür mer-
kezi bünyesinde salon, parter ve balkon olarak 600 kişi din-
leyici kapasitesine sahip konser salonu bulundurmakta olup, 
gerekli iklimlendirme yerine getirilerek yapılmaktadır. Yeni 
sosyal ve kültürel komplekste ayrıca 1500 kişi kapasiteli par-
ter ve balkonları bulunan çok amaçlı salon da yapılmakta 
olup, bu salonda konser ve opera temsilleri verilecektir.
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Ölçümbilim (Metroloji) ve Kalibrasyon Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Merkez, 2006 yılında Üniversitemizde başlamış olan Kalite Mü-
hendisliği Yüksek Lisans Programı derslerine katkıda bulunmak-
tadır. Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programında ‘Ölçümbilim 
ve Kalibrasyon’ dersi açılmaktadır. Dersin içeriği; mekanik ölçme 
ve kalibrasyonun temel prensipleri, ölçmede standartlar ve ölçü 
birimleri, deneysel verilerin değerlendirilmesi-istatistiksel analiz, 
yaygın hata tipleri ve belirsizlik analizi, mekanik ve elektriksel 
ölçme sistemlerinde zaman tanımlı karakteristikler, endüstriyel 
otomasyonda ölçme ve kontrol sistemleri, otomasyonda yaygın 
kullanılan ölçüm cihazları, muayene prensipleri, pratiği ve nicel 

analizi, muayene teknolojileri: ölçüm enstrümanlarının karakte-
ristikleri, geleneksel ölçüm teknikleri, koordinat ölçüm makine-
si (CMM): yapısı, operasyonu, uygulamaları ve faydaları, yüzey 
ölçümü ve yüzey ölçümünde kullanılan teknikler, görüntü işle-
me, optik muayene yöntemleri, temassız muayene teknolojileri, 
muayene teknolojileri: ölçüm enstrümanlarının karakteristikleri 
şeklinde düzenlenmiştir. Ders, Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans 
Programı öğrencilerine gerek tez, gerekse bitirme ödevi çalışma-
larında önemli katkılar sağlamaktadır. Proje kapsamında ölçüm-
bilim prensiplerinden de faydalanılarak öğrencinin çalıştığı birime 
katma değer sağlayan bir çalışma gerçekleştirilmiş olup projenin 
devamında başlatılan ‘Rota Esnekliğinin Esnek Üretim Hücresi 
Performansına Etkisinin İncelenmesi’ başlıklı Bilimsel Araştırma 
Projesi (BAP) tamamlanmıştır. Ayrıca bir öğrencimiz Kalite Mü-
hendisliği Tezli Yüksek Lisans Programında ‘Isıl Çift Kalibrasyo-
nunda Belirsizliğin Deney Tasarımı İle Azaltılması’ konusunda tez 
çalışmasını tamamlamıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
‘Ölçümbilim ve Kalibrasyon’ dersi faaliyetiyle Merkeze katkıda 
bulunulan Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Mü-
hendisliği Anabilim Dalında mevcut Kalite Mühendisliği Tezsiz 
Yüksek Lisans Programına ilave olarak 2013-2014 akademik yılı 
güz döneminde Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 
açılmış olup, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 21 öğren-
ci bu programa kayıtlı bulunmaktadır. Bu öğrenciler içerisinden 
özellikle ölçümbilim ve kalibrasyon alanında çalışan öğrencilere 
bu alanlarla ilgili yüksek lisans tezleri yapmalarının teşvik edilmesi 
benimsenmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 5 yüksek 
lisans öğrencisinin tez konusu ölçümbilim alanıyla bağlantılı olarak 
verilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de yüksek lisans tezi hazırla-
yacak öğrenciler arasından özellikle ‘Ölçümbilim ve Kalibrasyon’ 
dersi almış ve bu alanda ilgisi bulunan öğrencilerin tez konuları-
nın ölçümbilim ve kalibrasyon alanıyla bağlantılı olarak verilme-
si amaçlanmaktadır. Aynı şekilde yine Kalite Mühendisliği Tezsiz 

Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler arasından ölçümbilim ve 
kalibrasyon alanında çalışanların dönem projelerini de ilgili alanda 
yapmaları teşvik edilmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
Kalite Mühendisliği Anabilim Dalından, 3 tezli, 2 tezsiz olmak üzere 
toplam 5 yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler-
le ilgili olarak Merkezin görev alanı şu şekilde tanımlanmaktadır: 
Türkiye'deki diğer hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kullandık-
ları cihazların kalibrasyonunu yapmak, bu konuda kalite ve ölçüm 
danışmanlığı hizmeti vermek, baz istasyonları, telsiz sistemleri, TV 
ve radyo vericilerinin insan sağlığına zararlı ölçüde elektroman-
yetik dalga yayıp yaymadıkları hususunda dış müşterilere ölçüm 
ve danışmanlık yapmak, bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek, 
sanayiye, ürettiği sistemlerin EMC (Elektromagnetic Compatibi-
lity) testlerini yapmak, bu konuda danışmanlık hizmeti sunmak, 
test, analiz, ölçme cihazı üreten, pazarlayan, standart hazırlayan 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, hastanelerimizdeki cihazların EMC 
testlerini yapmak, Türkiye'de sanayinin ürettiği sistemlerin CE 
belgesi almaları için gerekli testleri yaparak danışmanlık hizme-
ti sunmak, hastane binalarımızda topraklama ölçümleri yapmak, 
hastane standartlarına uygunluğu konusunda denetimden geçir-
mek ve gerekirse düzeltme yaptırmak, binalar ve bilhassa hastane 
binalarındaki topraklama standartları konusunda piyasaya da-
nışmanlık yapmak, hastanelerdeki elektriksel güvenlik kurallarını 
belirten IEC60364-7-710 standardı konusunda hastanelerimize ve 
dış müşterilere danışmanlık yapmak, hastanemize alınan malze-
melerin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu konusun-
da görüş bildirmek, standartlarla ilgili dokümantasyon merkezi 
oluşturmaktır. Bu faaliyetler arasında Merkezimizce düzenli olarak 
Başkent Üniversitesi birimlerine kalibrasyon hizmeti verilmektedir. 
Bu kapsamda 2017-2018 döneminde, Başkent Üniversitesine bağlı 
kuruluşlara ve birimlere kalibrasyon hizmeti verilmiştir.

Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Merkez, yakın dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tari-
hi üzerine bilimsel çalışmalar yapmak isteyenlere bir araş-
tırma birimi olarak hizmet vermektir. Başkent Üniversitesi 
Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin yaklaşık 10.000 kitaplık kütüphane kataloğuna, 
Merkez'in yanı sıra Başkent Üniversitesi Kütüphanesinin web 
sayfasından erişilebilmektedir. Geliştirilmesi sürmekte olan 
arşiv, fotoğraf ve diğer kolleksiyonların kataloğlarına ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Merkezde yapılan araştırmaların ve kabul edilen doktora tez-
lerinin arasından başvuru üzerine Yönetim Kurulu tarafından 
seçilenlerin yayınlanması; iki yılda bir aynı kapsamda seçilen 
bir yapıta Merkez adına ödül verilmesi; Osmanlı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak 
isteyen birer öğrenciye Merkez Yönetim Kurulu’nun seçimi ve 
onayı ile ikişer yıllık burs verilmesi, Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti Tarihi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğren-
cilerinden dileyenlerin hazırlamakta oldukları tezlerini tanı-
tabilmeleri Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Araştırmaları ve 

Uygulamaları Merkezi’nin hedeflerindendir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Merkez, Türk ve yabancı tarihçilerin vereceği konferanslar, 
ulusal- uluslararası paneller, sempozyumlar, 2018 yılının Ocak 
ayından başlayarak çeşitli tarih konuları üzerine Üniversite-
mizin öğrencilerine, elemanlarına ve tüm ilgililere açık “Ta-
rih Sohbetleri” söyleşileri ve her ayın belirlenen bir gününde 
sosyal bilimlere meraklı öğrencilerle toplantılar düzenlenerek 
genel ilgi uyandıran konular üzerine uzman bir konuğun katılı-
mıyla söyleşiler yapılması planlanmaktadır. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM) 

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merke-
zi'nde (PDRM) bilimsel üretime dair birçok faaliyet yapılmış-
tır. Örneğin; Merkez koordinatörümüz düzenli olarak Ankara 
Psikodrama Derneği yönetim kurulu toplantılarına katılmıştır. 
Ankara Psikodrama Derneği tarafından düzenlenen ‘Uzman-
la Buluşma Etkinliği’ kapsamında Bircan Kırlangıç'ın ‘Vicdan 
Tutulması’ söyleşisine katılmıştır. Bergama'da (İzmir) düzen-
lenen ‘Şimdi ve Burada’ temalı 43. Uluslararası Katılımlı Grup 
Psikoterapi Kongresi'nde ‘Atalarımızla yeniden bağ kurma: 
psikodrama ve dans terapisine kuşaklar arası yaklaşım’ ko-

nulu çalışma grubuna katılım gösterilmiştir. Bir uzmanımız 
aynı kongrede ‘Psikodrama'nın Artı Gerçeklik, Karşılaşma ve 
Eşleme Öğeleri ile Küçük Prens’ adlı poster sunumunu ger-
çekleştirmiştir. MasterMind FP7 AB Programı çerçevesinde 
yürütülen ‘Top Sende’ adlı bilimsel çalışmanın veri toplama 
sürecine Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi katkı sağ-
lamaktadır. Başkent Üniversitesi öğrencilerinin problem alan-
larını saptanması ve koruyucu-önleyici ve geliştirici çalışmalar 
planlanması için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma doğrultu-
sunda, Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi tarafından geliştirilen Başkent Üniversitesi Problem 

Tarama Envanteri (BÜPTE) ile 1343 öğrenciden toplanan veri-
lerin SPSS programına aktarımına devam edilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bireysel psikolojik danışma çalışmaları öğrencinin kendini 
geliştirmesini ve keşfetmesini sağlayan bir süreçtir. Mer-
kezimizde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik grupla 
psikolojik danışma hizmeti de verilmektedir. 2017-2018 eği-
tim-öğretim yılı güz döneminde grupla psikolojik danışma 
çalışmaları kapsamında ‘Üniversite Yaşamına Uyum’ konulu 
psikodrama yaşantı grubu açılmış, dönem içerisinde toplam 

12 oturum gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 
bahar döneminde de psikodrama yaşantı grubu devam etti-
rilmiş ve aynı grupla 9 oturum daha gerçekleştirilmiştir. Bu 
danışma grubunun amacı; öğrencilerin üniversite yaşantı-
sına uyum sürecini desteklemek, farkındalık ve başa çıkma 
becerilerini arttırmak ve güçlendirmektir. Koruyucu/önleyici 
ruh sağlığı çalışmaları kapsamında psiko-eğitim grupları ve 
seminerler düzenlenmiştir. Psiko-eğitim grupları eğitimsel 
içerikli olup, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen 
ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, başarılması gereken 
amaçların yer aldığı bir grup çeşidi olarak tanımlanmaktadır. 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ‘Girişkenlik’ ve 
‘Stresle Baş Etme’ konulu psiko-eğitim grupları düzenlenir-
ken, bahar döneminde ise ‘Stres Çalışma Grubu’, ‘Öfke Çalış-
ma Grubu’ ve ‘Duygu Atölyesi’ konulu gruplar düzenlenmiş-
tir. Psiko-eğitim gruplarına düzenli olarak katılan öğrencilere 
katılım belgesi verilmiştir. Merkezimiz tarafından öğrencilerin 
bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişimine yönelik çe-
şitli konularda seminerler dizisi düzenlenmiştir. Seminerler, 
yapılandırılmış ve ortalama 90 dakika süren bilgilendirme et-
kinlikleridir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında güz dönemin-
de; ‘Stresle Başa Çıkma, Verimli Ders Çalışma, Öfke Kontrolü, 
Kaygı ile Başa Çıkma ve Depresyonu Tanıyalım’ seminerleri 
düzenlenmiştir. Bahar döneminde ise, ‘Verimli Ders Çalışma, 
Kaygı ile Baş Etme, Stres ile Başa Çıkma, Sınav Kaygısı, Öfke 
Kontrolü ve Depresyonu Tanıyalım’ seminerleri düzenlen-
miştir. Oryantasyon; öğrencilere okulu ve okulda bulunan 
olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsar. 
Fakülte, bölüm ve meslek yüksekokullarından gelen talep 
üzerine, uzmanlarımız tarafından oryantasyon çalışmalarına 
katılım sağlanmış ve PDRM'nin çalışmaları hakkında bilgi ve-
rilmiştir. Merkezimizde yürütülen çalışmalar afiş ve broşürler 
yoluyla öğrencilere duyurulmuştur. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin destek sağladı-

ğı Satı Kadın Kız Meslek Lisesi kız öğrencileri güçlendirme 
projesi kapsamında PDRM uzmanımız tarafından rehber 
öğretmenlere yönelik ‘Psikodrama ve Eğitim’ konusunda 
katkı sağlanmış ve bir psikodrama uygulaması gerçekleş-
tirilmiştir. PDRM uzmanlarımız Atılım Üniversitesi Psikoloji 
Topluluğu tarafından düzenlenen kariyer günlerine ve Se-
viye Okulları tarafından düzenlenen lise son sınıf öğrenci-
lerine yönelik meslek tanıtım günlerine katılarak meslek ile 
ilgili bilgilendirme yapmışlar, Başkent Üniversitesi PDRM'yi 
tanıtmışlardır. Medya aracılığıyla topluma çeşitli konularda 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Milliyet Gazetesi'nin web site-
sinde ‘Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Öncesi Velilere ve Öğrenci-
lere Psikolojik Yaklaşım’ konulu söyleşi yayınlanmıştır. Kanal 
B'de yayınlanan ‘Doğru Tercih’ adlı programda ‘Üniversite 

Tercihinde Dikkat Edilecek Noktalar’ ve yine Kanal B'de ya-
yınlanan ‘Eğitime Yolculuk’ adlı programda ‘Meslek Seçimi 
ve Tercih Rehberliği’ konularında TV programına konuşmacı 
olarak katılım gösterilmiştir. 30 Temmuz-14 Ağustos 2018 
tarihlerinde randevu alan ve üniversite tanıtımına gelen 
toplam 1654 kişiye yüz yüze, 500 kişiye telefon ile olmak 
üzere toplam 2154 kişiye tercih rehberliği hizmeti verilmiştir. 
Adana Özel Başkent Okulları'na ve Ankara Kolej Ayşeabla 
Okulları'na da tercih rehberliği hizmeti sunulmuştur. Üniver-
site adaylarına üniversitelerin işleyişi hakkında genel bilgi 
verilmiş, ilgi, yetenek ve değerleri dikkate alınarak tercih 
listelerini oluşturmalarına yardımcı olunmuş, gerekli mesleki 
yönlendirme yapılmıştır.
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Değişken Değer

Oryantasyon kapsamında tanıtım yapılan fakülte ve yüksekokullar sayısı 16

Merkeze ilk defa başvurarak bireysel psikolojik danışma hizmeti alan öğrenci sayısı 274

Merkezde bireysel görüşmeleri devam etmekte olan toplam öğrenci sayısı 548

Bireysel psikolojik danışma oturumları sayısı 1875

Grupla psikolojik danışma sayısı 1

Grupla psikolojik danışma hizmeti alan öğrenci sayısı 14

Grupla psikolojik danışma oturumları sayısı 21

Psiko-eğitim grupları sayısı 5

Psiko-eğitim grubu hizmeti alan öğrenci sayısı 58

Psiko-eğitim grupları oturumları sayısı 35

Seminer sayısı 11

Seminerlere katılan öğrenci sayısı 482

Tercih rehberliği hizmeti alan öğrenci sayısı 2154

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Strateji ve Teknoloji Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Merkezi, teknoloji 
alanında büyük veri kaynaklı uzgörü çalışmaları yürütmek-
tedir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 
A.Ş. ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde ağ analizi ve yapay zekâ çalışmaları ile stra-
tejik uzgörü modellemesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
alanda yoğunlaşan küresel akademik ilgi nedeniyle pek çok 
veri kaynağından geleceğe yönelik değerlendirme çalışma-
ları yapılmaktadır. Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji 
Merkezi, ülkemizin ihtiyaçları ve paydaşlarının yetkinlikleri 

ile bu çalışma alanındaki çabalarını Türkiye'deki karar alıcı-
lar açısından uygulanabilir verimli bir destek sistemi haline 
getirmektedir. 2018 yılı içinde model geliştirme çalışmala-
rına ağırlık verilmiş ve yapay zekâya dayalı bir uzgörü mo-
deli oluşturulmuştur. Model, sağlık alanındaki teknolojinin 
gelişimini süre, konu, kaynak ve kişiler bağlamında takip 
edilebilir değerlendirmeler şeklinde sunabilmektedir. Çalış-
malar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden alanında öncü 
uzmanların bilimsel ve akademik destekleri ile geliştirilmek-
tedir. 2018 yılı içinde uzman görüşlerinin ve değerlendirme-
lerinin alındığı 3 çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaylarda geliş-

tirilmekte olan modelin sağlıklı sonuçlar vermesi açısından 
yapısal analizler ve yeniden düzenlemeler ele alınmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Merkezi ile STM 
ThinkTech arasında yapılan ortak çalışma ile teknoloji ala-
nında yaşanan stratejik gelişmeleri ve yeni kavramları tar-
tışmaya açıp bilişsel sorgulama ekosistemi oluşturmak 
amacıyla düzenli bloglar yayımlanmıştır. Bloglar Thinktech 
internet sayfasında yayımlanmaktadır. 2018 yılı içinde top-
lam 12 adet blog yazısı yayımlanmıştır. Blog yazılarında ya-

pay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, ağ kuramı, sistem 
bilimi, modelleme, statejik uzgörü gibi kavramlar tartışıl-
mıştır. Blog yazılarının yanında Başkent Üniversitesi Stra-
teji ve Teknoloji Merkezi olarak farklı yayın ortamlarında 
öğrenmenin mükemmelleştirilmesi için yayımlar ve uygula-
malar yapılmaktadır. Bu amaçla sistem dinamiklerine dayalı 
öğrenme modelleri de oluşturulmuştur. Sistem dinamikleri 
modelleri farklı konularda karar vericilerin kendi deneyim-
lerinden öğrenme imkânı sunar. Başkent Üniversitesi Stra-
teji ve Teknoloji Merkezi bu öğrenme aracının kullanımını 
sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 

2018 yılında bir modelleme çalışması yapılmıştır. Milli Güç 
yapısının deneme yanılma yöntemiyle öğrenilmesini sağ-
layacak modelin geliştirme aşaması tamamlanmış olup bu 
konuda uluslararası bir sempozyumda sunum gerçekleşti-
rilmiştir. 2018 yılı içinde sistem dinamikleri modellemesine 
dayalı öğrenme laboratuvarlarının oluşturulması konusunda 
gerçekleştirilen ilk uygulama, gelecek için umut ve cesaret 
verici yeni adımların ilki olarak görülmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
2018 yılında Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Mer-

kezi bünyesinde STM Savunma Teknolojileri Mühendislik 

ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini yürüten ThinkTe-

ch düşünce örgütü uzmanlarının katılımı ile geliştirilmekte 

olan teknoloji uzgörü çalışmasının ‘Fikir-Ürün Döngüsü Mo-

deli’ şeklinde somut bir ürüne dönüştürülmesi çalışmaları-

na devam edilmiştir. Çalışmalarda hedef, ürünün toplumsal 

ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte kullanılabilirliğini sağla-

maktır. Bu kapsamda ürünün girişimcilik çabalarına ilham 

verecek şekilde tanıtımı konusunda planlamalar yapılmıştır. 

Gelecek dönemde bu planlar çerçevesinde ürünün toplum-

sal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde kullanımı için ilgili 

tarafların katılımı ile çalıştaylar düzenlenecektir. Strateji ve 

Teknoloji konularında girişimci ekosistemin geliştirilmesi 

amacıyla faaliyet alanları benzer kuruluşlar ile etkileşime 

geçilmiştir. Bu amaçla 2 farklı kurum ile karşılıklı olarak te-

mas kurularak ilgili alanlarda iş birliği imkânları değerlendi-

rilmiştir. Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Merkezi 

bünyesinde geliştirilen bilgi birikiminin toplumsal ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılması konusunda uygulamalı internet 

portalının kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda 2018 yılı 

içinde donanım altyapısı tamamlanmış olup yazılım geliş-

tirme sürecine başlanmıştır. Portalın önümüzdeki dönemde 

strateji ve teknoloji alanlarında ihtiyaçların karşılanacağı bir 

veri bankası olarak kullanımı hedeflenmektedir.
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Stratejik Araştırmalar Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Merkezimiz tarafından 
bilimsel/sanatsal üretime ilişkin faaliyetler kapsamında pa-
neller, uluslararası konferans, çalıştay, brifing ve sertifika 
programları düzenlemiştir. Düzenlenen dokuz panel dışın-
da, ‘Bozkır'da Açan Çiçek: Başkent Ankara’ konulu sergi, 13-
20 Ekim 2017 tarihlerinde Galeri Başkent'te sergilenmiştir. 
Ankara'nın başkent oluşundan 1950'li yıllara kadarki fotoğ-
rafların bulunduğu sergide toplam 75 fotoğraf yer almıştır. 
Sergide kullanılan fotoğraflar için Basın-Yayın Enformas-
yon Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve De-

ricizade arşivinden yararlanılmıştır. Merkezimiz 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında kurum dışından ortak paydaşlar ile 
etkinliklerini sürdürmüştür. Konrad Adenauer Vakfı (TR) ile 
İstanbul'da geçekleştirilen ve yurtdışından 11 ülkeden üst 
düzey katılım ile uluslararası ‘İstanbul Güvenlik Konferan-
sı-2018’e imza atılırken, Üniversitemiz Bağlıca Kampüsü’n-
de Anıttepe Rotary Kulübü ile birlikte ‘Barış ve Anlaşmaz-
lıkların Çözümü’ Sertifika Programı ve Kavaklıdere Rotary 
Kulübü ile de, ‘Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik’ konulu 
bir çalıştay düzenlenmiştir. Yoğun ilgi gören etkinliklere 
alanlarında uzman isimler konuşmacı olarak davet edilerek 

konuların derinlemesine irdelenmesi, tartışılması, aydınlan-
ması ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Merkezimiz, öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faa-
liyetler kapsamında, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yurt 
içi ve yurt dışı bilimsel yayınlar ve açık haber kaynakla-
rından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini 
yapmıştır. Elde edilen bilgiler ve önemli kaynakların bağ-
lantıları, başta web sayfamız olmak üzere, ulusal, uluslara-
rası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna 

aktarılmış ve eğitim amaçlı kullanıma açılmıştır. İlgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak proje gerçekleştirme ve 
ortak araştırma olanakları sağlanmıştır. Yıllık faaliyet prog-
ramları, yurt içi ve yurt dışı güncel gelişmeler, ülkemizin 
ekonomik, sosyal, kültürel durum ve ihtiyaçları dikkate alı-
narak hazırlanmıştır. Yıllık programlardaki konuların içeriği; 
kamu kurumlarının karar alıcılarına, sivil toplum örgütlerine 
ve özellikle öğrencilerimizin bilgi, görgü, araştırma ve aka-
demik çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 
Faaliyetlerde sunulan bildiri ve metinlerin deşifresi sağla-
narak ve web sayfamızda yayımlanarak, öğrenmenin mü-

kemmelleştirilmesine çaba gösterilmiştir. Bu yıl içerisinde 
Şubat 2018-Haziran 2018 aylarında ODTÜ Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Halil A. Sivrikaya Merke-
zimizde staj yapmıştır. ‘Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkele-
rinde Din ve Devlet İlişkileri ve Bunun Yarattığı Sorunlar: 
Libya ve Medhalilik Örneği’ konulu analiz raporunu hazırla-
mıştır. Bu rapor kitap olarak basılmış, dağıtımı yapılmıştır 
ve web sayfamızda da yayımlanmaktadır. Merkez Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kanal B başta olmak üzere, çe-
şitli medya kuruluşlarındaki programlarda yer alarak görüş 
ve düşüncelerini paylaşmış, çeşitli üniversiteler ve düşünce 
kuruluşlarında etkinliklere katılarak Merkezimizi temsil et-
mişlerdir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Merkezimiz tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faali-
yetler kapsamında şu etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 19 
Ekim 2017'de ‘Türkiye'nin Milli Güvenliği’ konulu brifing 
düzenlenmiştir. 13-20 Ekim 2017'de ‘Bozkırda Açan Çiçek: 
Başkent Ankara’ konulu fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. 
09 Kasım 2017'de ‘Kuzey Irak'la İlgili Gelişmeler ve Türki-
ye'ye Olası Etkileri’ konulu panel düzenlenmiştir. 23 Kasım 
2017'de ‘Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği’ konulu panel 

düzenlenmiştir. 28 Aralık 2017'de ‘Türkiye-ABD İlişkileri-
nin Geleceği’ konulu, 22 Şubat 2018'de ‘Türkiye-Almanya 
İlişkileri’ konulu panel düzenlenmiştir. 17, 24 Şubat ve 3, 
10 Mart 2018'de Anıttepe Rotary Kulübü ortaklığı ile ‘Barış 
ve Anlaşmazlıkların Çözümü’ konulu sertifika programı dü-
zenlenmiştir. 10 Mart 2018'de Kavaklıdere Rotary Kulübü ile 
birlikte, ‘Sivil Toplum Kuruluşlarında Liderlik’ konulu çalış-
tay düzenlenmiştir. 29 Mart 2018'de ‘Türkiye ve İran, Suudi 
Arabistan, Katar İlişkileri’ konulu panel düzenlenmiştir. 07, 
14, 21, 28 Nisan 2018'de ‘Stratejik İletişim’ konulu sertifika 
programı düzenlenmiştir. 19 Nisan 2018’de ‘Kıbrıs Sorunu’ 
konulu panel düzenlenmiştir. 06-08 Mayıs 2018'de Konrad 
Adenauer Vakfı (TR) ortaklığı ile ‘Uluslararası İstanbul Gü-
venlik Konferansı’ düzenlenmiştir. 24 Mayıs 2018'de ‘Tür-
kiye'nin Dış Politikası: Güncel Durum ve Gelecek’ konulu 
panel düzenlenmiştir.
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Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 9

Düzenlenen uluslararası  bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 1

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 2

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 1
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Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve Psikoloji Bö-
lümü lisans programı öğrencimizin birlikte yürütmüş oldukları 
‘Early Maladaptive Schema Domains and Defense Mechanis-
ms of the Parents and Their Children’ başlıklı çalışma, INSPIRE 
2018 ISST Amsterdam Conference’ta sözel bildiri olarak su-
nulmak üzere kabul edilmiştir. 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde 
Ankara’da ‘Türkiye Organ Nakli Vakfı’ tarafından ‘Organ Nakli 
Koordinatörlerine Yönelik Organ Bağışı Gönüllülüğünü Teşvik 
Eğitimi’ gerçekleştirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve 
Doç Dr. Okan Cem Çırakoğlu davetli konuşmacı olarak eğitim 
programına katılmışlardır. Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ‘Organ 
Bağışında Sosyal Destek ve Yas Danışmanlığı’, Doç Dr. Okan 
Cem Çırakoğlu ‘Organ Bağışını Artırmada İletişimin Gücü’ baş-
lıklı konuşmalarıyla programa katkı sağlamışlardır. 15-17 Kasım 
2018 tarihlerinde Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen, 
‘Ulusal Psikoloji Kongresi’nde; Doç Dr. Okan Cem Çırakoğlu, 
Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve Uzm. Psk. Didem Sevük ‘Ku-
ramdan Uygulamaya Stres’ başlıklı panelleri ile kongreye kat-
kı sağlamışlardır. Aynı kongrede Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven, 
‘Rüya Temalarını Yordayan Eklektik Bir Model Önerisi’ başlıklı 
bildirisini sunmuştur.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017 Eylül ayı içerisinde Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Başkent Üniversi-
tesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (BEDAM) işbirliği ile psi-
kologlara yönelik olarak stres yönetimi uygulamalarını temel 
alan ‘Sağlık Psikolojisi Eğitim Programı’ gerçekleştirilmiştir. 
Eğitime katılan toplam 7 öğrenci eğitim sonunda gerçekleşti-
rilmiş olan bilim sınavında başarılı olmuşlardır. Böylelikle 2018 
Mart ayı içeresinde başlatılan Sağlık Psikolojisi Eğitim Prog-
ramı Modül II’ye katılmaya hak kazanmışlardır. Başkent Üni-
versitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tara-
fından Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 
(BEDAM) işbirliği ile psikologlara yönelik olarak stres yönetimi 

uygulamalarını temel olan ‘Sağlık Psikolojisi Eğitim Programı 
II’ 30 Ekim 2017-1 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 18 Hazi-
ran-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir staj 
programı yürütülmüştür. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
toplam 15 öğrenci başvurmuştur. Bu öğrenciler arasından 
akademik ortalamaları ve niyet mektupları değerlendirmeleri 
dikkate alınarak yedi stajyer öğrenci staj yapmaya hak kazan-
mıştır. Staj programına kabul edilen öğrenciler klinik psikolo-
jiye ilişkin kuramsal ve uygulamalı eğitimlere, seminerlere ve 
çalışma gruplarına etkin katılım sağlamıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Merkez çalışmaları kapsamında 2017-2018 akademik yılında 
Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan, Klinik Psikolog Didem Sevük, Öğr. 
Üyesin Esra Güven ve Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit tarafından top-
lam 373 seans stres yönetimi odaklı bireysel psikoterapi hiz-
meti verilmiştir. Ayrıca topluma yönelik olarak ‘Stres ve Sağ-
lığımız’ temalı seminer dizisinin gerçekleştirilmesine devam 
edilmiş, 23 Kasım 2017-30 Nisan 2018 tarihlerinde Başkent 
Üniversitesi Ankara Hastanesi Prof. Dr. Hasan Telatar Konfe-
rans Salonu’nda toplam 5 ücretsiz seminer gerçekleştirilmiştir. 
Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve Müdür Yar-
dımcısı Uzm. Psk. Didem Sevük, Ankara Valiliği Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında çalışan perso-
nele yönelik 3 Ocak 2018 günü ‘Yas Terapisi’ konulu semineri 

90 kişinin katılımıyla tamamlamışlardır. Başkent Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Güvenlik Müdürlü-
ğü personeline Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve Uzm. Psikolog 
Didem Sevük 4 hafta boyunca süren Stres Yönetimi Psikoe-
ğitim çalışması yürütmüşlerdir. 27 Şubat 2018 tarihinde Uzm. 
Klinik Psk. Didem Sevük tarafından 100. Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 200 öğrencinin katılımıyla ‘Akran Zorbalığı 
ve Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Sorunlar’ başlıklı bir semi-
ner gerçekleştirilmiştir. 2018 Şubat ve Mart ayları içerisinde, 
Kahramankazan ilçesinde bulunan 4 ayrı meslek lisesi öğren-
cilerine yönelik, Uzm. Psk. Didem Sevük tarafından ‘Sınav Kay-
gısı ile Başa Çıkma’ konulu seminerler düzenlenmiştir. 3 Mart 
2018 tarihinde Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı 
Konferans Salonu’nda ‘I. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psi-
kolojik Sağlık Sempozyumu’ düzenlenmiştir. Sempozyuma, 
Merkezimizden Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan ve Uzm. Psk. Di-
dem Sevük sempozyum düzenleme kurulu üyesi olarak des-
tek vermişlerdir. 30 Mayıs 2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Esra 
Güven tarafından Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Koleji’n-
de ‘Sınav Kaygısı’ başlıklı bir seminer gerçekleştirilmiştir. Dr. 
Öğr. Üyesi Esra Güven ve Uzm. Klinik Psikolog Didem Sevük 
2018 Mayıs ve Haziran ayları içinde Kanal B'de yayınlan ‘Güne 
Bakış’, ‘Günce’, ‘Eğitime Yolculuk’ ve ‘Sağlıklı ve Formda Soh-
betler’ isimli programlara çeşitli konu başlıkları altında katkı 
sağlamıştır.

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)

KOSGEB – Başkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi 
(TEKMER), 14 Haziran 2013 tarihinde KOSGEB ile imzalanan pro-
tokol çerçevesinde kurulmuş, 26 Eylül 2013 tarihinde ise çalışma-
lara başlanmıştır. 

Ülkemiz Ar-Ge ve inovasyon politikaları içinde üniversite-sa-
nayi işbirliğinin öneminin bilincinde olan ve akla, bilime dayalı 
gelişim vizyonunu benimseyen Başkent Üniversitesi – KOSGEB 
- TEKMER binası Bağlıca kampüsü içinde 15 işlik ve 2 laboratuvar 
alanıyla Ankara’nın genç girişimcilerine hizmet vermektedir. III. 
Kuşak üniversitelerin görevi olarak gördüğümüz KOBİ ve giri-
şimcilerin Ar-Ge / inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve üni-

versite – sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları 
desteklemek üzere kurulan ve 28 Şubat 2014 tarihinde resmi ola-
rak açılan KOSGEB-BAŞKENT TEKMER’de açılışından 2017 Eylül 
sonuna kadar toplam 75 proje başvurusu değerlendirilmiştir.  
 
Kuruluş sürecinde KOSGEB ve Başkent Üniversitesi üzerine 
düşeni hızla yerine getirmiş, yönetimle ilgili kurullar oluşturul-
duktan sonra TEKMER’de çalışmalar hızla başlamıştır. Başkent 
Üniversitesi tarafından tanıtım programları yanı sıra girişimcilik 
ve TEKMER’e başvuru hakkında bilgilendirme seminerleri dü-
zenlenmiştir.  Altmış dört proje kabul edilmiş olup, 39 proje 
duvarsız, 25 proje ise işlik verilerek desteklenmiştir. Bunlardan 

31 proje başarı ile tamamlanmıştır. Üç firma patent ve faydalı 
Model almıştır.  

Halen 9 firma işlikli, 24 firma duvarsız destekle faaliyetlerine de-
vam etmektedir.  Bugüne dek destek alan firmaların 8’i Başkent 
Üniversitesi’nde çalışmakta olan kadrolu öğretim üyeleri, 6’sı 
ise Başkent Üniversitesi mezunları tarafından girişimci olmak ve 
AR-GE yapmak üzere kurulmuştur. Projelerin başarılı bir şekilde 
önerilen proje planlarına uygun yürütülebilmesi için Mühendislik 
Fakültesinden  32 akademisyen izleyici olarak görev almıştır.
  
KOSGEB-BAŞKENT TEKMER’in öncelikli tematik alan olarak 
Biyomedikal ve Yenilenebilir Enerji ile yola çıkmış olup diğer 
alanlardaki girişimcilere de kapılarını açmıştır. Bu iki alanın 
seçilmesinin iki önemli nedeni vardır: Türkiye’nin cari açık 
probleminde en büyük etkenin enerji ve sağlık sektörünün 
dışa bağımlı olmasıdır. Ancak katma değeri yüksek üretim 
ve istihdama dayalı modelle cari açıkla baş edilebilir. Bunun 
için öncelikli olarak enerji ve sağlık alanında AR-GE yeteneği 
yüksek işletmelerin büyüyerek istihdam yaratmaları ve böl-
gesel ve ulusal kalkınmaya destek olmaları beklenmektedir. 
Böylece Başkent Üniversitesi topluma olan görevini yerine 
getirmektedir.

Değişken Değer

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 4

Yıl içinde verilen kurs sayısı 2

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 15

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 1

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 373
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Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Akademi, katılımcılarına başta Türk mutfağı olmak üzere 
dünyanın çeşitli mutfakları ve kültürleri hakkında derinle-
mesine bilgi aktararak, aktarılan bilgiler ışığında gelenek-
sel ve modern reçetelerin hazırlanması ve yeni reçeteler 
yaratılmasında aracı kurum olarak, profesyonel paydaşları-
mızdan almış olduğumuz destek ile katılımcılara en kaliteli 
eğitimi sağlar. Başlıca çalışmalarımız katılımcıları en son 
bilgilerle donatarak, yaratıcı güçlerini geliştirmelerini sağ-
layarak girişimcilik ruhlarını harekete geçirip ekonomimize 
yeni paydaşlar eklemek, katılımcılara başlangıç, orta ve ileri 

seviyede kaliteli modern, çevreye duyarlı, hijyen bir eğitim 
ortamı yaratmak, akademik eğitmenler ve yiyecek-içecek 
sektöründeki diğer eğitmen kadromuzu katılımcılarımız ile 
buluşturarak güncel sektör bilgilerine sahip olmalarını sağ-
lanmak, uzman eğitmen kadromuzun, ulusal ve uluslara-
rası standartlarda vereceği eğitimlerle başta Türk mutfağı 
olmak üzere, dünya mutfağı, pastacılık, ekmekçilik, yiye-
cek-içecek işletmeciliği, barista gibi konularda, konusunda 
uzman, yaratıcı, teorik ve pratik bilgi açısından donanımlı 
başta Türk ve dünya mutfaklarında hizmet verebilecek eği-
timli ve profesyonel işgücü yetiştirerek sektöre şef adayları 

kazandırmak, Gastronomi laboratuvar ve profesyonel mut-
faklarımızda ileri teknolojileri uygulamak, Ar-Ge projeleri, 
gastronomi trendlerini deneyimleme, uygulama, menü ve 
ürün geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ça-
lışmalar yapmak, Çeşitli projelerle Türk mutfağının ulusal 
ve uluslararası bilinirliğini arttırmak, gelişimine yardımcı 
olmak, doğal ürünlere ve beslenmeye karşı insanları bilinç-
lendirmektir. Profesyonel mutfaklarımızda sadece yemek 
pişirmeyi değil, zengin ve farklı mutfak kültürleri ile birlikte 
binlerce yıllık Türk mutfak tarihimizi de öğretmeyi hedef-
liyoruz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlenen kurs 

ve etkinliklere 883 kişi katılım sağlamıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümünden 39 öğrenci, Turizm Fakültesi Turizm 
Otel İşletmeciliği Programından 26 öğrenci, Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından 14 
öğrenci, Aşçılık Programından 65 öğrenciye toplamda 144 
öğrenciye 219 saat uygulamalı ders alma imkânı sunulmuş-
tur. Thermopolium Gastronomi Akademisinde açılan kurs-
lara Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Aşçılık Prog-

ramı öğrencilerinden katılım sağlanmasına olanak verilir ve 
öğrencilerin bilgi ve el becerilerinin artırılmasına yardımcı 
olunur. Her kurs için farklı konuk eğitmenle çalışılmaktadır 
ve farklı bilgi ve tecrübeler katılımcılara aktarılmaktadır. 
Öğrenci topluluklarının Thermopolium Gastronomi Aka-
demisi mutfaklarında etkinlik yapmalarına fırsat verilerek, 
pek çok konuda gelişimlerine destek olunmaktadır. Gast-
roart Topluluğu tarafından 2 defa Pasta, Yabancı Diller ve 
Yardımlaşma Topluluğu tarafından Kore Yemekleri Günü 
düzenlenmiştir. Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Çin 
Festivali ile Çin yemek kültürü ve Türk yemek kültürü hak-

kında Çinli ve Türk şefler arasında bilgi aktarımı yapılmıştır. 
Düzenlenen Çin Gastronomi Semineri ile 80 katılımcıya Çin 
yemek kültürü hakkında bilgi verilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
TGA bütün bu hedefleri gerçekleştirmek için halka açık 
kurslar, amatör aşçılık, tatlıcılık, fırıncılık, ekmekçilik, pro-
fesyonel aşçılık, tatlıcılık ve fırıncılık sertifika programları 
gibi uzun dönem eğitimleri düzenlemekte ve çeşitli orga-
nizasyonlar, etkinlikler yapmaktadır. Ekmek, Türk Mutfağı, 
İtalyan Mutfağı, Yöresel Lezzetler, Deniz Ürünleri, Detoks 
Tarifler, Börek Kursu, Cupcake, Karadeniz Mutfağı, Tart 
Kursu, Pizza ve Pasta kursları düzenlenmiştir. Ayrıca belir-
li yaş guruplarına göre de çocuklara yönelik kurslar plan-
lanmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlenen 
kurs ve etkinliklere 883 kişi katılım sağlamıştır. Kurum ve 
kuruluşların aşçı seçme sınavlarına da hizmet vermektedir. 
Danıştay Başkanlığı’nın Aşçı Seçme Sınavı’nda 60 kişiye 
sınav yapılmıştır. Uzman eğitmen kadromuzun, ulusal ve 
uluslararası standartlarda vereceği eğitimlerle başta Türk 
mutfağı olmak üzere, dünya mutfağı, pastacılık, ekmek-
çilik, yiyecek-içecek işletmeciliği, barista gibi konularda, 
konusunda uzman, yaratıcı, teorik ve pratik bilgi açısından 
donanımlı başta Türk ve dünya mutfaklarında hizmet vere-
bilecek eğitimli ve profesyonel işgücü yetiştirerek sektö-
re şef adayları kazandırır. Gastronomi laboratuvarunda ve 
profesyonel mutfaklarımızda ileri teknolojileri uygulamak, 
Ar-Ge projeleri, gastronomi trendlerini deneyimleme, uy-
gulama, menü ve ürün geliştirme çalışmalarına katkı sağla-
mak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
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Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, 
konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenenlere 
katılmak ve Üniversite akademik ve idari elemanlarının ve öğ-
rencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bil-
gilendirmek; Üniversite dışından gelen çevre ile ilgili yayın, du-
yuru, toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı 
şekilde Üniversitenin çevre faaliyetlerini diğer kurumlara duyur-
mak amacıyla faaliyetler düzenlemektedir. Merkezimiz tarafın-
dan 28 Mart 2018 tarihinde, Avni Akyol Konferans Salonunda 

FREM ON GREEN CONFERENCE (Yapılı Çevrede Sürdürülebilir-
lik Konferansı) düzenlenmiştir. Konferansın amacı, kaynakların 
daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kaynak verim-
liliği kazançlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak için, üreti-
ciler, bilim insanları, uygulayıcılar, akademisyenler, mühendis-
ler, tasarımcılar, yükleniciler, devlet kurumlarını ve sivil toplum 
kuruşlarını ve kullanıcıların bilinçli kararlar almalarını sağlayan 
kullanışlı ve güvenilir bilgilerin sunumu ve paylaşılmasıdır. Dört 
oturumda gerçekleştirilen uluslararası konferansta; Bütünleşik 
Yeşil Tasarım Yaklaşımı ve Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Yeşil 
Kampüs, Yeşil Bina Düzenlemeleri/Kurallar ve İşletimleri, Ulus-

lararası Çerçeve Yasaları ve Değerlendirme Araçları, Altyapı ve 
Sürdürülebilir Şehirler, Sürdürülebilir Tesis Yönetimi İçin Enerji 
İzleme ve Yönetim Sistemi, Rüzgar ve Hidrokinetik Enerjiler, 
Başkent Üniversitesi’nde Rüzgar Türbini, Smart Buildings (Akıllı 
Binalar), Otomasyon ile İç Ortam Çevre Kalitesinin Artırılması, 
Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Performans ve Ekolojik Yaşam 
Mühendislik Yaklaşımı, Towards Sustainable Buildings in Qatar 
- With a Focus on Energy Efficiency, Su Yönetimi ve Verimlilik, 
Atık Azaltma / Atıktan Enerji Üretimi, Enerji ve Ekserji Verim-
liliği, Yeşil Bina Konseptinde/Kavramında Maliyet ve Ödeme 
Uygulaması başlıklarıyla akademisyenler ve sektör temsilcileri 

tarafından sunumlar yapılmıştır. Konuklar arasında bürokratlar, 
akademisyenler, sektöre ilişkin dernek yetkilileri ve üniversite 
öğrencileri yer almıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Üniversitede çevre konusunda araştırma ve 
uygulama yapacak olan öğretim elemanları ve öğrencilerin ye-
tişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam 
ve ilgili olanakları hazırlamak, Üniversitede çevre konularındaki 
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime katkıda bulunmak, Üniver-

site içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin niteliğini geliştiri-
ci çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim- öğretimi destekleme, 
bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordi-
nasyonu sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar 
kapsamında Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan’ın 
yürüttüğü ‘Çevre Koruma’ ve ‘Çevre ve İnsan Etkileşimi’ dersleri 
kapsamında Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi’nde öğren-
cilerle gerçekleştirilen gezilerde, Yerleşke içerisinde yer alan 
hayvan ve bitki türleri anlatılmıştır. Ayrıca yine aynı dersler kap-
samında öğrencilere ‘Hayalinizdeki Yeşil Kampüs’ temalı afiş ta-
sarımı proje ödevi hazırlatılmıştır. Öğrencilerin çevre bilincini ve 
farkındalığını artırmayı hedefleyen proje ödevi ile öğrencilere 
üretirken öğrenme fırsatı tanınmıştır. Merkez Müdürümüz Prof. 
Dr. Nazmiye Erdoğan’ın konuk olduğu, 13 Mart 2018 ve 24 Mart 
2018 tarihlerinde yayınlanan Kanal B ‘Günce’ programında Frem 
on Green Konferansı, Yeşil Binalar ve Yeşil Kampüs ve 1 Ağustos 
2018 tarihinde yayınlanan Kanal B ‘Günce’ programında Ekotu-
rizm konularında izleyiciler bilgilendirilmiştir. 2017- 2018 akade-
mik yılında Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin web sitesinden (http://bucemcevre-
merkezi.wixsite.com/baskent) ve sosyal medya hesaplarında 
yayınlanan içeriklerle ziyaretçilerin çevre bilgisinin ve bilincinin 
artırılması sağlanmıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunda 

çevre bilinci yaratılmasıyla ilgili olarak uygulamaya yönelik fa-
aliyetler düzenlemek, Üniversitenin farklı birimlerinde çevreyi 
iyileştirici, koruyucu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve 
desteklemek, üniversiteler, birimler ve disiplinler arasında eş-
güdüm sağlamak, diğer benzer yurt içi, yurt dışı araştırma ve 
akademik kuruluşlarla ortak çalışmaların yürütülmesini gerçek-
leştirmek, Üniversitede, okullarda, kamuoyunda çevre bilincinin 
yaratılması faaliyetlerinde bulunmak, çevre ile ilgili her türlü 
dokümantasyonu sağlamak, bunlardan Üniversite kamuoyunun 
yararlanmasını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek-
tedir. Bu çalışmalar kapsamında Başkent Üniversitesi Sürdürü-
lebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017-2018 aka-
demik yılında da bu faaliyetlerini sürdürmüştür. 9 Mayıs 2018 
tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda, Baş-
kent Üniversitesi’nin geleneksel faaliyetlerinden birisi olan ‘III. 
Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’ gerçekleştiril-
miştir. İlk kez tüm Türkiye üniversitelerinin katılımına açık olan 
yarışmanın konusu ‘Hayalinizdeki Yeşil Kampüs’ olarak belirlen-
miştir. Yarışmanın amacı, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin 
çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkında-
lık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratı-
cı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Yarışmaya 12 farklı 
üniversiteden toplam 33 kamu spotu katılmıştır. Dereceye giren 
kamu spotları ödüllendirilmiştir. Ayrıca katılımcı her üniversite 
için Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi’ne bir fidan dikile-
rek ‘Yeşil Kampüs Hatıra Ormanı’ oluşturulmuştur.
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Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel vb. faaliyetlerin sayısı 1

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 1
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Yaratıcı Kültür Edüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
YAKEM iç ve dış paydaşlara yönelik faaliyetlerle bilimsel/sanatsal 
üretime katkı sağlamaktadır. İlgili dönemde gerçekleştirilen faa-
liyetler şöyle sıralanabilir: İngiltere ve Slovenya gibi yaratıcı kül-
tür endüstrileri alanında önemli bir birikime sahip ülkelerin, 
alanında öncü kuruluşlarından bilim insanlarının katılımı ile 
de akademisyenlerin, öğrencilerin ve yaratıcı kişilerin kendi 
alanlarındaki kültürel, sosyal ve ekonomik engeller ile baş 
edebilmek için yaratıcı kültürel içeriklerle ilgili yetenek ve 
kapasitelerini geliştirmek üzere, 12-13 Ekim 2017 tarihlerin-
de ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri’ 

gerçekleştirilmiştir. 13-15 Aralık 2017 tarihlerinde gerçek-
leştirilen 3. Ankara Marka Festivali’nde, Başkent Üniversi-
tesi’nin ‘Başkent Üniversitesi ile Markalaşmada Dijital İno-
vasyon 2’ programı kapsamında YAKEM Müdürü, Prof. Dr. 
Ahmet Tolungüç ‘Yaratıcılık ve İnovasyon’ başlıklı konuş-
masında kavramları tarihi süreçte ele aldıktan sonra dijital 
çağın bireylerden kurumlara, yaratıcı, inovatif, girişimci tüm 
paydaşlar açısından taşıdığı büyük potansiyeli vurgulamış-
tır. YAKEM ve Başkent Üniversitesi Kariyer Merkezi koordi-
nasyonunda 19 Aralık 2017 tarihinde ‘Yaratıcı Endüstrilere 
Giriş’ panelinde medya sektörü yaratıcılık, yenilik, girişim-

cilik çerçevesinde ele alınmıştır. YAKEM Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Tolungüç ve Dr. Erman Demir tarafından 16 Mayıs 
2018 tarihinde 4. sınıf Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğ-
rencilerimize yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda farkında-
lık yaratacak bir seminer verilmiştir. Amerika’dan San Diego 
State University, İngiltere’den Abertay University, Meksi-
ka’dan Universitat Jaume ortaklığında gerçekleştirilen ‘Glo-
bal Board Game’ çalıştayı kapsamında Amerika, İngiltere, 
Meksika ve Türkiye’den Başkent Üniversitesi’nden oluşturu-
lan öğrenci çalışma grupları yeni birer masa oyunu geliştir-
miş, tasarlamış ve satış planlamasını gerçekleştirmişlerdir. 
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YAKEM, ‘Yaratıcı Endüstriler ve Halkla İlişkiler’ paneliyle 
‘Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı’nda yer almış-
tır. ARD, Zafer Kalkınma Ajansı, Hacettepe Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi ile dış paydaş görüşmeleri gerçekleştirerek 
işbirliği olanaklarını ele alınmış, ARD ile işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren YA-
KEM yönetmeliği kapsamında ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri’ 
üniversite(GSB) seçmeli dersi açılmıştır. YAKE100 koduyla 

güz ve bahar yarıyılında da açılacak olan ve tüm fakülte-
lerden öğrencilerimizin seçimine açık olan ‘Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri’ dersi en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli 
istihdam sektörlerinden biri haline gelen yaratıcı kültür en-
düstrilerini tanıtır. Yaratıcı kültür endüstrilerinde yenilikçi 
fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci 
ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulana-
bileceğinin temellerini oluşturur. Ders kapsamında öğrenci-
ler yeni bir ürün/iş için bir iş teklifi geliştirmekte ve pratik 
çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile bir-
leştirmektedirler. Yaratıcı endüstriler alanındaki en önemli 
kaynaklardan, John Hartley, Jason Potts, Stuart Cunning-
ham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks tarafından 
yazılan, ‘Key Concepts in Creative Industries’, ‘Yaratıcı En-
düstrilerde Temel Kavramlar’ adıyla Türkçeye çevrilerek 
Başkent Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Başkent Üni-
versitesi yaratıcılık ekosistemini anlamlandırabilmek adına 
yürütülen, ‘Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi Bi-
limsel Araştırma Projesi’ tamamlanarak, raporu Kasım 2017 
itibariyle yayınlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
01 Kasım 2017 tarihinde, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve 
Dr. Erman M. Demir tarafından Etimesgut Belediyesi ETİ-

SEM Atakent Sosyal Tesisleri Sanat Tasarım öğrencilerine 
yaratıcı kültür endüstrileri eğitimi verilmiştir. Yenilikçilik ve 
yaratıcılığın kavramları, girişimcilik paralelinde önemi, dün-
ya gündeminde yenilikçilik ve yaratıcılığın yeri, yetişkin eği-
timinde yaratıcılığın önemi güncel örneklerle sunulmuştur. 
Sanat tasarım eğitmenleri ve 62 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirilen faaliyette yaratıcı düşünebilmenin kuşaklarara-
sı etkileşime getirdiği açılımlar; sanatsal yaratıcılığın yetiş-
kinlerde kendini yenileme ve iyileştirme yönündeki etkileri, 
ilgili bilimsel çalışmalar ve uluslararası örneklerle birlikte ele 
alınmıştır. Katılımcıların da soru-cevap bölümündeki katkı-
larıyla, Başkent Üniversitesi ve bir dış paydaş olarak ETİSEM 
işbirliğinde gerçekleştirilebilecek etkinlik ve projeler tartı-
şılmıştır. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, akademi, kamu sek-
törü, özel sektör ve sivil örgütlenmeleri buluşturan ulusal ve 
uluslararası projeler geliştirilmiş, bu projelerin başvuruları 
gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK-British Council/Newton Katip 
Çelebi Fonu, Sabancı Vakfı Hibe Programı, U.S. Department 
of State, U.S. Embassy Ankara, Public Affairs Grant Prog-
ram başvurulan programlardır.

Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 5

Düzenlenen uluslararası  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 2

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 1

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 2

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 2

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 1
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Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Derslere başlamadan önce yabancı öğrencilerimize uyum prog-
ramı uygulanır. Yeni öğrencilerin ve eski öğrencilerin tanışması 
için tanışma toplantısı yapılır. Kampüsümüz öğrencilerin zorlan-
mayacağı ve kolayca yararlanacağı şekilde tanıtıldıktan sonra 
eski yabancı öğrencilerimizle tanıştırılırlar. Bu sayede öğrenci-
nin uyum süreci hızlandırılmış olur. Türkçe dersleri BÜTEM için 
hazırlanan akıllı sınıflarda öğrenciye dönük ve öğrenciyi her an 
aktif kılacak biçimde verilir. Yansıtıcı ile ortak dil çerçevesi pla-
nına göre hazırlanan materyaller kullanılır. Düzeylere göre ha-

zırlanan resim, müzik, kısa film, film derslerde öğrencilere verilir. 
Derslerin denk geldiği özel günlerde (doğum günü, yeni yıl, vb.) 
kutlamalar yapılır, öğrencinin uyumu yüksek tutulur. Öğrencile-
rin, dili akıcı bir şekilde günlük hayatta kullanabilmeleri, konuş-
ma becerilerini geliştirebilmeleri ve sosyal hayata uyum sürecini 
hızlandırmaları için sadece sınıf ortamına bağımlı kalınmaz, yer-
leşke alanı ve şehir merkezi aktif olarak kullanılır. Türk kültürü 
etkinliklerle tanıtılır. Öğrencilerin ülkesini tanıtmaları için sunum 
yaptırılarak, kültürel etkileşim sağlanır. Bir plan içinde öğrenci-
ler ayda en az bir kez müze, tiyatro, gezi alanı gibi sosyal ve 
kültürel ortamlara götürülürler. BÜTEM’de bir ay için yirmi saat 
(rapor, izin gibi mazeretli durumlar hariç) devamsızlık hakları 
bulunduğu, bu sınırı geçen öğrencilere yönetim kurulu kararı 
uyarınca işlem yapılacağı dönem başında öğrencilere duyurul-
maktadır. Bu uygulama devam oranının istenilen ölçüde (tama 
yakın) olmasını sağlamaktadır ve öğrencinin okula olan ilgisini 
arttırmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, BÜTEM öğrencilerine üc-
retsiz yemek, ulaşım, ders araç gereçleri ve üniversite hastane-
sinden kolaylıkla faydalanabilme gibi ayrıcalıklar da sağlamak-
tadır. Öğrencinin her türlü probleminin kısa sürede ve kolaylıkla 
halledilmesi amaçlanmaktadır. Kampüs içindeki sağlık merkezi 
öğrencilere hizmet vermektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Türkiye’ye gelen öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerine Türkçe olarak devam edecekleri için haklı olarak 
başaramama korkusu ile birimimizde derslere devam etmek-

tedir. Bu önyargıyı kırmak ve bu dili rahatça öğrenebilmelerini 
sağlamak amacı ile seçilen konuların güncel olmasına ve ilgi 
alanlarına hitap etmesine büyük önem verilmektedir. Okut-
manlar yargılayıcı bir tutum içinde olmadan öğrencileri teş-
vik etmeleri derse katılımı, dolayısıyla başarıyı artırmaktadır. 
Bu konuda görsel, işitsel araç gereçlerden yararlanılır. Ayrıca 
ders içinde metin oluşturma, diyalog hazırlama, okuma-anla-
ma ve konuşma uygulamalarıyla öğrencilerin derse katılımının 
artması sağlanır. Öğrencilerimizin BÜTEM eğitimini tamam-
layıp bölümlerine geçtiklerinde derslere rahatça adapte ola-
bilmeleri, aynı zamanda toplum içinde kendilerini ifade etme 
ve sosyal ilişkilerini geliştirme yönünde sıkıntı çekmemeleri 
hedeflenmektedir. İletişimlerinin doğru ve etkili olabilmesi için 
toplum kuralları, yaşam şekilleri ve kültürleri hakkında bilgi 
verilmektedir. Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi aşamalı kur sistemini ( A1, A2, B1, B2, 
C1) başarı ile tamamlayan öğrencilerine Türkçe Diploması ver-
mektedir. C1 kuruna ulaşmış yani başarılı olmuş öğrencilerimi-
ze yönelik amacımız, öğrencinin kendisini sözlü ve yazılı olarak 
donanımlı bir şekilde ifade edebilmesi, konuştuğu dil ve Türk 
kültürü hakkında bilgili olarak teorik bilgilerini rahatça pratiğe 
dökebilme becerisine kavuşturmasıdır. Öğrencilerimiz aldıkları 
Türkçe diplomasının dünyanın her yerinde geçerliliği vardır ve 
diploma akademik anlamda her üniversitede kullanılabilir. Ya-
şadıkları ve eğitim aldıkları ülkeden memnun kalmaları siyasi, 
sosyal ve eğitim alanlarında önemli bir kazançtır. 
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Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTEM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Başkent Üniversitesi Türkçe 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Üniversitemize 
Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya’dan burslu ya da özel 
olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için gelen 
yabancı uyruklu öğrencilerimiz, Türkçe Yeterlik Sınavı’na girdik-
ten sonra beceri temelli aşamalı kur sistemi A1, A2, B1, B2, C1 ile 
iki yarıyıl süresi boyunca Türkçe öğrenimlerine devam etmek-
tedirler. Bu sistem uygulanırken dört temel beceri olarak ad-
landırılan dinleme-okuma-konuşma ve yazma becerilerine eşit 

oranda yer verilmektedir. Türkçe eğitimi uluslararası dil öğretim 
standartları esas alınarak verilir, ders müfredatı ve sınavları bu 
standartlara göre hazırlanır. Beceri uygulamalarının tamamı öğ-
renci merkezli olarak yürütülür, öğrenci eğitimde aktiftir. Keli-
me oyunları, grup kurarak diyalog oluşturma, sunum yaptırma 
gibi öğrenciyi aktif tutan eğlenceli yöntemler kullanılır. Üniver-
sitemizin Türkçe Öğretmenliği Programında okuyan öğrenciler 
Merkezimizde derslere katılarak öğrencilerle iletişim kurarlar. 
Konuşma kulüpleri ile konuşma becerisi geliştirilir. Takip edilen 
yayına göre her kurun kendi ünitesi sonunda ünite sınavı yapılır 

ve her kur sonunda genel kur sınavı yapılır. Yapılan sınavlar so-
nucunda okuma-anlama; dinleme-anlama, yazılı anlatım, sözlü 
anlatım ve karşılıklı konuşma sınavlarının ortalaması hesaplanır, 
yeterli puanı alan (70 puan ve üzeri) öğrenciler başarılı sayıla-
rak, bir üst kura geçerek, son aşamada mezun olmaya hak kaza-
nırlar ve diploma alırlar. Daha sonra Akademik Türkçe eğitimle-
rini alarak, sertifika alırlar. Ayrıca yabancılara Türkçe öğretmek 
isteyen öğretmen adayları için, Merkezimiz sertifika programı 
hazırlamıştır.

Değişken Değer

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 5

Kurum çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 12

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 10

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olarak 1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 
uzaktan eğitim alanında bilimsel çalışmalar devam edilmiştir. 
Bunlardan en önemlisi olan ‘1. Uzaktan Eğitim Çalıştayı’, 29 
Kasım 2017 tarihinde Üniversitemiz kampüsünde Avni Ak-
yol Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir. Çalıştayın öğleden 
önceki kısmında uzaktan eğitim alanında uzman davetli aka-
demisyenlerin paneli yer almıştır. Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğ-
lu’nun oturum başkanı olduğu panelde, Prof. Dr. Halil İbrahim 
Yalın, Prof. Dr. Arif Altun, Prof. Dr. Yasemin Gülbahar ve Dr. 

Öğr. Üyesi Emine Cabı panelist olarak konuşmalarını yapmış-
lardır. Çalıştayın öğleden sonraki kısmında ise, Dr. Öğr. Üye-
si Halil Ersoy tarafından Üniversitemiz bünyesinde kullanılan 
Öğretim ve İçerik Yönetimi Sistemi ve Video Konferans Siste-
mi hakkında eğitim; Dr. Öğr. Üyesi Emine Cabı tarafından ise 
Uzaktan Öğretimde Eğitmen Eğitimi konulu eğitim verilmiş-
tir. Düzenlenen bu çalıştay sonrasında, bir sonraki çalıştayın 
uluslararası katılımcılı konferans şeklinde olması ve akademik 
bildirilere yer verilmesi planlamıştır. Plan çerçevesinde Aralık 
2018’de 2 günlük bir konferansın düzenlenmesine yönelik ça-
lışmalar başlatılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi lisans düzeyinde öğrenim gören (Mühendis-
lik Fakültesi öğrencileri hariç) tüm öğrencilerin almakla yükümlü 
olduğu BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi, son beş dönemden 
beri uzaktan öğretim ile yürütülmektedir. Bilgisayar Okuryazarlığı 
dersine her dönem yaklaşık 1500-2000 öğrenci kayıt olmaktadır. 
Her öğretim yılı başında derse kayıtlı öğrencilere ve dersi vermek-
le yükümlü öğretim elemanlarına oryantasyon programı kapsa-
mında Merkezimiz tarafından eğitim verilmektedir. BTU Koordina-
törlüğü’nün düzenlediği oryantasyon programında, yüz yüze veya 
eşzamanlı video konferans yöntemi, uzaktan eğitimde öğretim ta-
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sarımı, Moodle, BTU dersine kayıt ve uzaktan öğretimde öğrenci 
olmak konu başlıklarında uzaktan öğretimin gerektirdiği öğrenme 
ortamları göz önüne alınarak sunum yapılmıştır. Üniversitemiz 
bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla verilen eğitimlerde kullanılan 
Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (Moodle), Ağustos 2018’de ye-
nilenmiştir. Bu yenilik sonrasında ‘moodle2.baskent.edu.tr’ adresi 
ile hizmete geçen sistem, var olan video konferans sistemi (Adobe 
Connect) ile entegre edilmiştir. Bu entegrasyon sonucunda, kulla-
nıcıların Moodle’dan video konferansa geçişte ikinci kez kullanıcı 
adı girmesine gerek kalmamış, daha önemlisi ikinci aşamada fark-
lı kullanıcı adı girerek yanlış kimlik bilgisi ile sistemde yer alması 

engellenmiştir. Yenileme ve entegrasyonun bir başka getirisi ise 
yapılan canlı yayınların otomatik olarak kullanıcı kayıtlarının oluş-
masıdır. Öğretim elemanı rapor almak için bundan böyle Mood-
le2’den farklı bir sisteme giriş yapmak zorunda olmayacaktır. Bu 
sayede rapor alma ve canlı yayın kayıtlarının öğrenciye sunulması 

konusunda öğretim elemanı yükü hafiflemiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Son yarım yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler uzaktan öğreti-
min hızla yaygınlaşmasına ve özellikle üniversitelerde vazgeçilmez 
bir uygulama haline gelmesine katkı sağlamıştır. Internet bağlan-
tınızın olduğu her yerden katılma fırsatı sunan uzaktan eğitim; 
canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği sanal 
bir platformdur. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 
Koordinatörlüğü (BTU) ile işbirliği halinde tamamen uzaktan öğ-
retim yoluyla verilen Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin içeriklerinin 
güncellenmesi çalışmalarında Ağustos-Eylül 2018 aylarında destek 
verilmiştir. Aynı zamanda BTU Koordinatörlüğü’nce hazırlanan 
dönem sonu sınavlarının ve diğer muafiyet sınavlarının hazırlan-
masında ölçme-değerlendirme konularında destek ve danışmanlık 
yapılmıştır. Uzaktan öğretim ile ders yürüten öğretim elemanlarına 
yönelik yenilenen Öğretim ve İçerik Yönetim Sisteminin kullanı-
cı kılavuzları hazırlanmıştır. Bu kılavuzlar BUZEM web sitesinden 
‘http://buzem.baskent.edu.tr/index.php/egitmen-destek-filmle-
ri/’ adresinden PDF olarak indirilebilir. Benzer kılavuzlar aynı za-
manda öğrenciler için ‘http://buzem.baskent.edu.tr/index.php/
ogrenci-destek-filmleri/’ adresinde mevcuttur. Üniversitemizin 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı top-
lam 7 tezsiz yüksek lisans programı, uzaktan öğretim yoluyla eği-
tim-öğretime devam etmektedir. Bu programlarda görev alan öğ-
retim elemanlarına içerik ve süreç konularında hizmet içi eğitimler 
verilmektedir. Bu programlardaki canlı derslerin raporlarının oluş-
turulması ve Enstitülere iletilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Değişken Değer

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 1

Yıl içinde verilen eğitim sayısı 4

Yıl boyunca yapılan diğer etkinlik sayısı 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Ankara Hastanesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
• Genç Nörotologlar Tartışıyor Eğitim Toplantıları
• Olgularla Rinoloj
• Nefropatoloji Grup Toplantısı
• Aylık Tümör Konseyleri
• Meme Patoloji Grubu Toplantısı
• Başkent Moleküler Endokrin Günleri
• Türk Jinekoloji Derneği Toplantısı
• Asistan Oryantasyon Eğitimi
• Haftalık Organ Nakil Konseyleri
• Genel Cerrahi Haftalık Eğitim Toplantıları
• Kalp Damar Cerrahisi Haftalık Eğitim Toplantıları

• Kadın Hastalıkları ve Doğum Haftalık Eğitim Toplantıları
• Jinekolojik Onkoloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Kardiyoloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Haftalık Eğitim Toplantıları
• Ortopedi ve Travmatoloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Göz Hastalıkları Haftalık Eğitim Toplantıları
• Beyin Cerrahi Haftalık Eğitim Toplantıları
• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Haftalık Eğitim Toplantılar
• Göğüs Cerrahisi Haftalık Eğitim Toplantıları
• Nöroloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haftalık Eğitim 

Toplantıları

• Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Haftalık Eğitim Toplantıları
• Anesteziyoloji ve Reanimasyon-Yoğun Bakım-Algoloji Haftalık 

Eğitim Toplantıları
• Dermatoloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Göğüs Hastalıkları Haftalık Eğitim Toplantıları
• Pediatri (Alerji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Hematolo-

ji-Onkoloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Nöroloji, Yenidoğan) Haftalık 
Eğitim Toplantıları

• Dahiliye (Genel Dahiliye, Gastroenteroloji, Nefroloji, Romatoloji, 
Endokrinoloji ve Metabolizma, Geriatri, Hematoloji, Tıbbi Onko-
loji, )Haftalık Eğitim Toplantıları

• Acil Tıp Haftalık Eğitim Toplantıları

• Adli Tıp Haftalık Eğitim Toplantıları
• Aile Hekimliği Haftalık Eğitim Toplantıları
• Üroloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Halk Sağlığı Haftalık Eğitim Toplantıları
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Haftalık 

Eğitim Toplantıları
• Radyoloji Haftalık Eğitim Toplantıları
• Nükleer Tıp Haftalık Eğitim Toplantıları
• Tıbbi Genetik Haftalık Eğitim Toplantıları
• Tıbbi Patoloji Haftalık Eğitim Toplantıları

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
• Hastanın Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi
• Idiopathic Lung Fibrosis Classification (Fleischenner Society 

White Paper-2017)
• Başkent Üniversitesi Araştırma ve Etik Kurullarının İşleyişi
• Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Kök Hücre Uygulamaları
• Fetal Cerrahi Uygulamada Yenilikler
• Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Güncellemeler
• Psikolojik Gelişim Kuramları (Freud ve Erikson)
• Uluslararası Politikalar Işığında Türkiye’de Kadın Sağlığı/Üreme 

Sağlığı ile İlgili Politikalar ve Uygulamalar
• Elisabeth Dönemi Tıp ve Shakespear’in Eserlerindeki Tıbbi 

Gerçekler
•  Estetik Meme Ameliyatları
• Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve 

Gelişmeler
• 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Toplantısı
• Ankara Spinal Günleri
• Gastrointestinal Endoskopide Yenilikler
• Transplantasyon Haftalık Eğitim Toplantıları
• Perinatoloji Anadolu Çalışma Grubu Toplantısı
• Meme Patolojisi Çalışma Grubu Toplantısı
• Çocuk Gelinler Paneli
• Tıp Tarihi ve Etik
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Ankara Hastanesi

• Türk Yoğun Bakım Derneği (AYOBA) Eğitim Toplantısı
• Türk Plastik Cerrahi Derneği Ankara Bölge Toplantısı
• Türk Toraks Derneği Ankara Şube Toplantısı
• Ortopedi Tümör Konsey Toplantısı
• Odyoloji Yüksek Lisans Eğitim Semineri
• Beyin Cerrahi Meslek İçi Eğitim Toplantıları
• Bölüm Akademik Kurul Toplantıları
• Beyin Cerrahi Prof. Dr. Hakan Caner Anma ve Bilimsel 

Toplantısı
• Çocuk Hastalıkları Prof. Dr. Murat Derbent Anma ve Bilimsel 

Toplantısı
• Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara 

Şube Eğitim Toplantıları
• Bölüm İçi ve Bölümler Arası Ortak Olgu, Literatür, Seminer ve 

Klinikopatolojik Eğitim Toplantıları
• Patoloji Mikroskop Başı Eğitim Toplantıları
• Eğitim Strateji Grubu Hedef Belirleme ve Müfredat Toplantıları
• Akıllı İlaç Kullanım
• UTEAK Toplantıları
• BATEK Toplantıları
• ODAK Grup Eğitimleri
• Palyatif Bakımın Tanımı ve İlkeleri
• ICD Kodlama ve Tıbbi Dökümantasyon. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
• Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Toplantıları
• Kadına Şiddetin Önlenmesi Toplantısı
• MED-Talks Başkent Sempozyumu
• TÜBİTAK Genç Girişimciler Toplantısı
• AR-GE Projeleri
• Elsevier Akademik Süreli Yayınlar Eğitim Toplantısı
•  Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Toplantıları
• Ankara Cerrahi Hemşireliği Toplantısı
• Anestezi Teknikerliği Çalıştayı
• El Hijyeni Kampanyası

• Paramedik Derneği Toplantısı
• TurkMISC Hasta-Hekim Hakları Toplantısı
• Kanal B Haftalık ‘Sağlıklı ve Formda Sohbetler’ Programı
• Kanal B Haftada 2 gün ‘Başkentte Sağlık’ Programı
• Kanal B Haftalık ‘Gündemin İçinden’ Programı
• Sağlıkta Adres Başkent Dergisi, 18) Stres Yönetimi Seminerleri 
• İletişim Becerileri Seminerleri
• Aile Planlaması Danışmanlığı ve Rahim İçi Araç (RİA) 

Uygulama Becerisi
• Kronik Hastalıklar Bilgilendirme Seminerleri
• Başkent Üniversitesi Özel AyşeAbla Okulları Tanıtım ve 

Bilgilendirme Toplantısı

• Organ Nakli Haftası ‘Organ Bağışı’ Bilinçlendirme ve 
Farkındalık Yaratma Etkinlikleri

• Organ Nakli Haftası ‘Bisiklet Yarışı’ Etkinliği
• Bebek Dostu Hastane Eğitim Programı
• Hastane Oryantasyon Programı
• Aile Yapısı ve Aile Hekimliği Modelleri
• Sağlam Çocuk İzlemi, 29) Evde Bakım ve Palyatif Bakım
• Cinsel Sağlık Eğitimi Programı
• Yaşam Tarzı Değişiklikleri
• Adelosan Sağlığı
• Diyabet Rehberleri
• Tiroid Hastalıklarına Yaklaşım

• Basamakta Jinekolojik Enfeksiyonlara Yaklaşım
• Böbrek Hastalıklarında Koruyucu Yaklaşım
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
• Sigara Bıraktırma Tedavileri
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Ankara Hastanesi
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Ankara Hastanesi

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 681,958

Yatak doluluk oranı 72.5

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 196,464

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 3,008,856

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 133,296

Patoloji tetkik sayısı 64,883

Radyoloji tetkik sayısı 198,862

Nükleer tetkik sayısı 3,268

Anjio girişim sayısı (yetişkin) 3,403

Anjio girişim sayısı (çocuk) 613

Periferik anjio sayısı 8,181

Yatan hasta sayısı 25,622

Kemik iliği nakli sayısı 7

Karaciğer nakli sayısı 16

Kalp nakli sayısı 3

Böbrek nakli sayısı 61

Tüp bebek embrio hasta sayısı 600

Toplam doğum sayısı 722

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 12,609

Günübirlik hasta sayısı 8,908

Ameliyat hasta sayısı 17,291

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 280

Hemodiyaliz hasta sayısı 3,355

Periton hasta sayısı 17

Diyaliz seans sayısı 23,474

Diş Poliklinik sayısı 98,087

Ex hasta sayısı 523

Mortalite hızı 1.9

Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Değişken Değer

Poliklinik hasta sayısı 2,174

Yatan hasta sayısı 725

Ümitköy Polikliniği ve Diyaliz Merkezi 

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 62,185

Diş Poliklinik sayısı 10,201

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 270

Hemodiyaliz hasta sayısı 3,245

Periton hasta sayısı 21

Diyaliz seans sayısı 31,662

Yenikent Polikliniği ve Yenikent Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 29,985

Diş Poliklinik sayısı 3,070

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 84

Hemodiyaliz hasta sayısı 1,009

Diyaliz seans sayısı 10,471

Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 39

Yatak doluluk oranı 54

Yatan hasta sayısı 801

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 60

Hemodiyaliz hasta sayısı 714

Diyaliz seans sayısı 3,291

Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 84

Hemodiyaliz hasta sayısı 1002

Diyaliz seans sayısı 11470

Zile (Tokat) Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 90

Hemodiyaliz hasta sayısı 1,084

Diyaliz seans sayısı 11,625

Zonguldak Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 78

Hemodiyaliz hasta sayısı 939

Diyaliz seans sayısı 10,250

Çiğdem Diyaliz Merkezi

Değişken Değer

Diyaliz Seans Sayısı 15

Ort. Hemodiyaliz Hasta Sayısı 150

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama 
ve Araştırma Merkezimiz tarafından 1 Ekim 2017 - 30 Eylül 
2018 tarihlerinde 17 adet bilimsel ve 4 adet sanatsal toplantı 
düzenlenmiş olup, yapılan toplantılarımız aşağıda sıralanmıştır: 
 � 6 - 8 Ekim 2017’de Dr. Abdülkerim Temiz, Çocuk Cerrahisi 
Bölge Toplantısı (30 katılımcı). 

 � 5 Kasım 2017’de Dr. İlknur Erol - Fizy. Özlem Pektaş, Nöro 
gelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği (70 katılımcı). 

 � 17 Kasım 2017’de Dr. Abdülkerim Temiz, Çocuk Cerrahisi 
Bölge Toplantısı (28 katılımcı). 

 � 17 Kasım 2017’de Dr. Hande Gülcan, Dünya Prematüre Günü  
(80 katılımcı). 

 � 24 Kasım 2017’de Dr. İsmail Yılmaz, Başkent 14. KBB Günleri: 
Baş Boyun Kanserleri  (71 katılımcı). 

 � 02 Aralık 2017’de Dr. Aytul Noyan, Sistinozis Hasta Eğitim 
Toplantısı (50 katılımcı). 

 � 16 Aralık 2017’de Dr. Eda Ertörer, 6. Adrenal Gonad 
Sempozyumu (68 katılımcı). 

 � 19 Ocak 2018’de Dr. Abdülkerim Temiz, Çocuk Cerrahisi 
Bölge Toplantısı (25 katılımcı). 

 � 24 Şubat 2018’de Dr. Özlem Alkan, Radyoloji Bölümü Dernek 

Toplantısı:  Pelvik Bölge Patolojilerinde Görüntüleme   (66 
katılımcı). 

 � 2-3 Mart 2018’de Dr. Aytul Noyan, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları: 4. Bahar Pediatri Günleri  (278 katılımcı). 

 � 10 Mart 2018’de Dr. Fazilet Kayaselçuk, Patoloji Toplantısı: 
Karaciger Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları (82 
katılımcı). 

 � 31 Mart - 1 Nisan 2018’de Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ, Kadın 
Doğum Toplantısı: 3. Geleneksel Jinekoloji Onkoloji 
Toplantısı (140 katılımcı). 

 � 14 Nisan 2018’de Dr. Murat Ali Hersekl, Ortopedi Toplantısı: 

Adölasan İdiopatik Skolyoz (112 katılımcı). 
 � 21 Nisan 2018’de Dr. İsmail Yılmaz, KBB: 3. Başkent Koklear 
İmplant Şenliği (110 katılımcı). 

 � 05 Mayıs 2018’de Dr. Aysel Pelit, Göz Hastalıkları: Şaşılık 
Toplantısı   (5 katılımcı). 

 � 25 Mayıs 2018’de Dr. Akın Tarım - Genel Cerrahi Sempozyumu 
(35 katılımcı). 

 � 09 - 10 Haziran 2018’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Dr. 
Şule Akın İleri, Yaşam Desteği Kursu (42 katılımcı). 

 � 14 Mart 2018’de Fotoğraf Sergisi. 15 Mart 2018’de Türk Halk 
Müziği Konseri. 

 � 16 Mart 2018’de Prof. Dr. Tamer Kaya Söyleşi: Evrim. 
 � 28 Nisan 2018’de Dr. Özlem Alkan, Türk Radyoloji Derneği, 
Nöroradyoloji ve Şarkılar (60 katılımcı).

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Enfeksiyon: 05.03.2018  El Hijyeni Eğitimi, Dr. E. Oruç. 01.05 
2018 Diyaliz Ünitesinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Dr. 
E. Oruç. 03.05.2018 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Genel 
Kuralları, Dr. E. Oruç. 
Hematoloji: 05.01.2018 Akan Hücre Ölçer ile Multiple 
Myleomada Kalıntı Hastalık Tayini. 12.10.2018 Akut Lenfoblastik 

Lösemi'de Güncel Yaklaşımlar. 18.05.2018 ALL'de Kök Hücre 
Nakli Yaklaşımı. 13.03.2018 Azot Tankı Dolum Cihazı Kullanımı. 
05.02.2017 Belge Tarama ve Kaydetme. 01.05.2018 EBYS 
Kullanımı. 25.04.2018 Ekstrakorporeal Fotoferez. 23.01.2018  
El Hijyeni. 05.07.2018 Elite 580 Kan Sayım Cihazı İşletim, 
Bakım ve Kullanım. 27.03 2018 Genel İşleyiş ve Etkin İletişim. 
09.04.2018  Hasta ve Donör Dosyası Hazırlama. 07.07.2018 
Hazırlama Rejiminde Kullanılan İlaçlar. 04.10.2017 Hematoloji 
Onkoloji Tedavi İşlemleri. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: 05.10.2017 Fotoğraflarların Diliyle 
Çok Ruhlu Ülke Hindistan, Dr. N. Yazıcı. 12.10.2017 Olgularla 
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Disritmi, Dr. A. Arslan. 19.10.2017 Çocukluk Çağı Tüberkülozu, 
Dr. Ö. Ceylan. 26.0.2017  Mortalite Toplantısı, Dr. A. Arslan. 02 
11.2017  Bilgisayar Başında Ölüm, Çocuğum İnternet Bağımlısı 
mı?, Dr. Özlem Kütük. 09 11.2017 Sağlıklı Çocuk Ve Gelişimsel 
İzlemindeki Yenilikler, Dr. Tuba Karsantıözü. 16.11.2017 Vitamin 
D, Omega-3, Multivitamin ve Çinkonun Akılcı Kullanımı, Nasıl, 
Ne zamana kadar?, Dr. Nihal Aktaş. 23.11.2017 Üst Solunum 
Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı Doğrular- 
Yanlışlar, Dr. Talip Sayar. 30.11.2017 Mortalite Toplantısı, 
Dr.Yasemin Özkale. 07.12.2017 Olgularla Ödemli Çocuğa 
Yaklaşım, Dr. Aytül Noyan. 14.12.2017 Kırmızı İdrar Tanı ve 
Ayırıcı Tanı, Dr. Gönül Parmaksız. 21 12.2017 Pnomonilerde 
Akciğer Grafisi Bulguları, Dr. Şenay Demir Kekeç. 28.12.2017 
Mortalite Toplantısı, Dr. Aytül Noyan. 04.01.2018 Ensefalitin 
Değişen Yüzü, Otoimmun Ensefalit, Dr. İlknur Erol. 11.01.2018 
İnme Geçiren Hasta Tanı ve Tedavisi, Dr. Semra Saygı. 18.01 
2018  Kafa Şekil Bozukluklarının Değerlendirilmesi, Ne Zaman 
Cerrahi?, Dr. Emre Durdağ. 25.01.2018  Mortalite, Dr. İlknur Erol. 
01.02.2018 Onkolojik Acil Pediatrist Neyi Bilmeli?, Dr. Nalan 
Yazıcı. 08.02.2018 Hematolojik Acil Pediatrist Neyi Bilmeli?, 
Dr. Ayşe Erbay. 15.02.2018 Ağız İçi Lezyonlarında Ayırıcı Tanı, 
Dr. Murat Durdu. 22.02.2018  Mortalite, Dr.Faik Sarıalioğlu. 01 
03.201 Endokrin Bozucular ve Çevresel Etkileri? Neyi Ne Kadar 
Biliyoruz?, Dr. Özlem Sangün. 08.03.2018 Geçirgen Bağırsak ve 
Otoimmunite, Dr. Oğuz Canan. 22.03.2018 Yürüme ve Postür 
Bozukluklarında Pediatrist Olarak Ne Yapmalıyız?,  Dr. Gürkan 
Özkoç. 29.03 2018 Mortalite, Dr. Oğuz Canan. 05.04.2018 
Mekanik Ventilatörde Hasta İzleminde Seçilecek Sedasyon 
Analjezikler Hangisi? Kime? Ne Zaman?, Dr. Murat Özkale. 
Acil Tıp: 27.11.2017 Acilde Kullanılan İlaçlar ve Mayiler, Dr. Hasan 
Yeşilağaç. 22.02.2018  Temel ve İleri Yaşam Desteği, Dr. Betül 
Evren Gülalp. 25.04.2018 Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, 
Bilgi Gizliliğinin Korunması, Hasta Sorumlulukları ve Hasta 
Yakını İle İletişim, Dr. Özlem Karagün. 04.06.2018 Acilde 
Kullanılan İlaçlar ve Mayiler, Dr. Hasan Yeşilağaç. 10.09.2018 
Triyaj, Dr. Hasan Yeşilağaç. 

Psikiyatri: 31.03.2018-01.04.2018 Psikolegal Açıdan Onkoin-
fertilite, Dr. Ebru Altıntaş.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama 
ve Araştırma Merkezimiz tarafından 1 Ekim 2017- 30 Eylül 
2018 tarihleri arasında toplumun gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

2-3.03.2018 ‘4.Bahar Pediatri Günleri’temalı billboard. 31.03  
-01.04.2018 ‘Başkent Üniversitesi 3. Geleneksel Jinekolojik 
Onkoloji Toplantısı’ temalı halkı bilinçlendirmeye yönelik 
billboard. 14.04.2018 ‘Adölesan İdiopatik Skolyoz’ temalı 
billboard. 14-15.04.2018 ‘İlk Yardım Kursu’ temalı billboard. 
21.04.2018 ‘3.Başkent Koklear İmplant Şenliği’ temalı 
billboard. 04.05.2018 ‘Görüntü İşleme 3 Boyutlu Organ 
Modelleme ve Ötesi; Deneyimlerimiz’ temalı ve 14.09.2018 
‘Hayata El Ver- İlk Yardım Merkezi-İlk Yardım Kursu’ afişleri. 

Kurumumuz doktorları tarafından çeşitli tarihlerde Radyo 
Başkent’te Yaşama Dair Sağlık Programı isimli yayında 
yapılan konuşmalar aşağıda sunulmuştur: 

02.10.2017 Genel Cerrahi- Meme Kanseri Erken Tanı ve 
Tedavinin Önemi, Dr. T. Zafer Nursal. 09.10.2017 KBB- 
Bademcik İltihabı ve Geniz Eti Problemleri, Dr. A. Nabi 
Erkan. 16.10.2017 Çocuk Cerrahi - Yabancı Cisim Çıkarılması, 
Dr. Semire Ezer. 23.10.2017 Kardiyoloji- Ritim Bozukluğu- 
Kalp Pili Takılması-Kalp Pili İle Yaşam, Dr. Mustafa Yılmaz. 
30.10.2017  Onkoloji-Tıbbi Onkoloji ve Meme Sağlığı, Dr. 
Ali Ayberk Beşen. 06.11.2017 Genel Cerrahi-Organ Nakli-
Karaciğer ve Böbrek Nakli, Dr. Murat Kuş. 13.11.2017 
Endokrin- Diyabet Günü-Diyabet Tanı ve Tedavisi-Diyabetle 
Yaşam, Dr. O. Sefa Bakıner. 20 11 2017 Ağız ve Diş Sağlığı-
Ortodonti Tedavisi, Önemi ve Tedavi Çeşitliliği, Dr. Zahire 
Şahinoğlu. 27.11.2017  Dahiliye-Dahiliyenin İçinden Doğan ve 

Kendini Hızla Yenileyen Yan Dallar-Uzmanlık Alanına Giren 
Hastalıklar-Genel Cerrahi ve Dahiliye Arasındaki Fark, Dr. 
Ayşenur Uçar. 04.12.2017 Acil Tıp-Acil Tıp Anabilim Dalının 
Alt Yapısı-Görüntüleme, Dr. Betül Gülalp. 11.12.2017 Kadın 
Hastalıkları ve Doğum-Genel Gebe Takibi-Fetal Muayene- 
Rahim Ağzı Kanseri, Dr. Seda Yüksel Şimşek. 18.12.2017 Plastik 
Cerrahi-Nörotoksin ve Dolgu Uygulamaları-Rinoplasti-Meme 
Estetiği-Liposuction, Dr. Güllü Korkmaz Solmaz. 25.12 2017 
Pediatri-Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalıkları-Fetal Eko-
Anne Karnında Tanı, Dr. Alev Arslan. 08.01.2018 Beyin 
Cerrahi -.Boyun ve Bel Fıtığının Belirtileri, Dr. Soner Çivi. 
15.01.2018 Cildiye Cilt Problemi Akne, Dr. Aydolu Eryılmaz. 
22.01.2018 Göz Hastalıkları-Diyabetik Retinopati, Dr. N. 
Şahinoğlu. 29.01.2018 Nöroloji- Alzheimer, Dr. A. Tanburoğlu. 
05.02.2018 Gastroenteroloji-Hepatit & Reflü, Dr. B. Soydaş. 
12.02.2018 Romatoloji-Romatizma, Dr. M. A. Tufan. 19.02.2018 
Göğüs_Hastalıkları-Astım, Dr. H. E. B. Yılmaz. 26.02.2018 
Üroloji-Prostat, Dr. Ü. Gül. 05.03.2018  KBB-Kulak Sağlığı, 
Dr. F. Özer. 12 03 2018 Psikiatri-Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği,  
Dr. M. Tünel. 19.03.2018 Enfeksiyon - Bruselloz  - Malta 
Humması. 26.03.2018  Tüp Bebek-Kısırlık Nedenleri, Dr. P. Ç. 
Aytaç. 02.04.2018  KVC-Kalp Yetmezliği - Kalp Nakli, Dr. U. 
Alemdaroğlu. 09.04.2018  Genel Cerrahi-Meme Kanseri, Dr. 
H. Ö. Aytaç. 16.04.2018  Hematoloji-Kök Hücre Nakli, Dr. F. P. 
Tanrıkulu. 30.04.2018 P. Enfeksiyon-Aşının Önemi, Dr. T. C. 
Karsantıözü. 07.05.2018 P. Cerrahi -Çocuklarda Genital Bölge 
Hastalıkları ve Fıtık, Dr. H. Ö. Gezer. 14.05.2018 Kardiyoloji-
Pulmoner Hipertansiyon, Dr. İ. H. Güllü. 21.05.2018 KBB-
Ses Hastalıkları, Dr. C. Özer. 28.05.2018 Cildiye  -Mevsimsel 
Alerji ve Deri Hastalıkları, Dr. E. Endoğru. 04.06.2018 Ağız 
ve Diş Sağlığı-Doğru Ağız Bakımı, Dr. Z. Özpolat. 11 06 2018 
Nöroloji-Felç Nasıl Ortaya Çıkıyor, Dr. Z. Arlıer.
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Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 66,4743

Yatak doluluk oranı 80.25

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 367,386

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 2,798,875

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 133,046

Patoloji tetkik sayısı 67,575

Radyoloji tetkik sayısı 278,206

Nükleer tetkik sayısı 13,441

Anjio girişim sayısı (yetişkin) 3,004

Anjio girişim sayısı (çocuk) 45

Periferik anjio sayısı 12,719

Yatan hasta sayısı 44,706

Kemik iliği nakli sayısı 105

Karaciğer nakli sayısı 7

Böbrek nakli sayısı 23

Tüp bebek embrio hasta sayısı 2,558

Toplam doğum sayısı 1,127

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 6,929

Günübirlik hasta sayısı 25,838

Ameliyat hasta sayısı 19,196

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 568

Hemodiyaliz hasta sayısı 6,820

Periton hasta sayısı 1,032

Diyaliz seans sayısı 64,139

Diş Poliklinik sayısı 70,287

Hematoloji araştırma laboratuvarı test sayısı 22,756

İmmünoloji laboratuvarı (doku tiplendirme) 
test sayısı 6,298

Nöroanjiyo işlem sayısı 577

Radyoterapi hasta sayısı 2,190

Gammaknife hasta sayısı 416

Onkoloji kemoterapi ortalama aylık hasta sayısı 1,002

Radyoiyot tedavisi hasta sayısı 293

Ex hasta sayısı 1040

Mortalite hızı 2.34

İskenderun Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 124

Hemodiyaliz hasta sayısı 1,488

Diyaliz seans sayısı 17,147

Şanlıurfa Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 182

Hemodiyaliz hasta sayısı 2,188

Diyaliz seans sayısı 26,301
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Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi 
olarak amacımız Alanya ve Antalya bölge halkına sağlık hiz-
meti sunmak, mezuniyet öncesi ve sonrası lise, sağlık meslek 
lisesi, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerimize eğitim 
vermek ve bilimsel araştırma yapmaktır. Bilimsel araştırma 
bağlamında, hastanemiz doktorları ve hemşireleri tarafından 
deneysel ve klinik araştırma projeleri yürütülmüş, başka bi-
limsel disiplinler tarafından yürütülmekte olan sağlıkla ilgili 
bilimsel projelere katkıda bulunulmuş, lisans ve lisansüstü 
öğrencilerin eğitimi için tıp fakültemiz öğrencilerine eğitim 

verilmesi sağlanmıştır. Hastanemiz doktorları tarafından ya-
pılan yayınlar indekslerce taranan saygın bilim dergilerinde 
yayımlanmak üzere bilimsel makaleler üretilmiş, ulusal ve 
uluslararası kongrelerde bildiriler ve posterler sunulmuş, bi-
limsel kitap bölümleri yazılmıştır. Merkezimiz doktorları ta-
rafından yapılan yayınlara yapılan atıflar Başhekimliğimizce 
taranmış, yayın sahiplerine geri bildirimlerde bulunulmuştur. 
Ayrıca Hastanemiz bünyesinde gebelik okulu açılması için fa-
aliyetlere başlanmış olup Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları hekimleriyle hizmet 
vermeye başlayacaktır. Üniversitemizin Alanya’da tanıtımı 

için 2 stant kurulmuş olup tüm bölümlerimizin tanıtımı ger-
çekleştirilmiştir. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Fakültemizde, 1993 yılından beri mezuniyet sonrası, 1998 
yılından beri de mezuniyet öncesi tıp eğitimi verilmektedir. 
Mezuniyet sonrası eğitim, başta Tıpta Uzmanlık Eğitimini 
kapsamaktadır. Fakültemizin Antalya bölgesindeki Başkent 
Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin en çabuk ve en yoğun 
biçimde yansıdığı tıp alanındaki gelişmeleri yakından ta-

kip ederek tüm görüntüleme ünitelerini yenileme yoluna 
gitmiş olup hem sunulan sağlık hizmetini hızlandırmış hem 
de yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları ile tanının 
konmasını kolaylaştırmıştır. Tıp bilimi toplumların sağlık so-
runlarının sürekli değişmesi nedeniyle de güncellemeye ve 
geliştirmeye ihtiyaç duyulan bir eğitim alanıdır. Bu amaçla, 
merkezimizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik gerçek-
leşen hasta başı eğitimleri, seminer ve eğitim toplantıları 
Başhekimliğimiz tarafından sürekli gözden geçirilerek eği-
tim komitemizce değerlendirilmektedir. Merkezimiz güncel 
ve çağdaş eğitimini uygulayabilmek hedefiyle kurulmuş Tıp 
Eğitimi Anabilim Dalı da eğitimi mükemmelleştirmeye yö-
nelik görev yürütmektedir. Fakültemizin eğitim müfredatı 
bağımsız bir eş-yetkilendirme kurulu olan Ulusal Tıp Eğiti-
mi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 2011 tarihinde 
akredite edilmiştir. UTEAK tarafından yapılan inceleme ve 
değerlendirmelerin sonucunda ülkemizdeki en genç ve ilk 
vakıf üniversitesi tıp fakültesi olarak akredite Fakültemiz 
eğitim müfredatı kapsamında, merkezimiz öğretim görevli-
leri tarafından kampüs bünyesinde fakültemiz öğrencilerine 
dersler verilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda anabilim dal-
larımız tarafından görevlendirilen öğretim görevlilerimizin 
vereceği dersler ön değerlendirmeden geçirilmiştir. Merke-
zimiz çalışanlarına yönelik birime ve verilen sağlık hizme-
tine yönelik eğitimler planlanmış olup eğitim koordinatör-
lüğümüzce eğitimlerin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yaklaşık 
660 personeli ile hizmet veren çalışanlarımıza yönelik plan-
lanan eğitimlerin mesleki bilgiyi kapsıyor olması dışında 
kişisel performans ve toplum bilincini arttırmaya yönelik 
seminerler de planlanmasına özen gösterilmiştir. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi olarak bölge halkının kaliteli sağlık hizmeti almasını 
ssağlamayı hedeflemeye ek olarak bilimsel araştırma ve 
eğitim gibi etkinliklerin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Nefro-

loji Bilim Dalımız öğretim görevlisi tarafından bölge halkı-
na yönelik aylık seminerler düzenlenmesi bu seminerlerde 
toplum sağlığını ilgilendiren konulara ağırlık verilmesi plan-
lanmaktadır. Ayrıca kurum çalışanlarımızın uzaktan eğitim 
yöntemiyle gerçekleşecek eğitimlere katılmaları için plan-
lanan eğitim programı için gerekli alt yapı çalışmalarımız 
tamamlanmış olup uygulamaya alınması planlanmaktadır. 
Alanya Bölge halkına yönelik gerek kurum içinde gerekse 
kurum dışında ilaç güvenliği, akılcı ilaç kullanımı, sigara 
bırakma, hasta hakları, ilk yardım gibi konularda broşür 
afiş ve görsel yayınlar hazırlanarak toplum bilincinde far-
kındalık yaratılmak istenmiştir. Ayrıca bu bağlamda yerel 
basında doktorlarımızın yazıları ve yerel televizyonlarda 
söyleyişi programları düzenlenmiştir. Günden güne geli-
şen tıp bilimindeki güncel çalışmaların takibi neticesinde 
yeni tedavi protokolleri güncel kılavuzlar eşliğinde gözden 
geçirilmiş ve yeni protokoller oluşturularak kullanıma alın-
ması sağlanmıştır. Merkezimiz tarafından yaklaşık 400.000 
hastanın muayene ve ayaktan tedavi edildiği, 20.000 bin-
den fazla hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edildiği gö-
rülmektedir. Bu sayılar Merkezimizin bölge halkının toplum 
sağlığına yönelik önemini sergilemektedir. Merkezimizin 
açılış tarihi olan 2000 yılından beri çalışan tüm hekimler 
tam zamanlı hizmet vermektedirler. Ülkemizdeki mevcut 
sağlık sistemi göz önüne alındığında, Tıp Fakültemizi di-
ğer tıp fakültelerinin çok büyük bölümünden farklı kılan bu 
özellik, Üniversitemizin toplumun gereksinimlerini önem-
seyen yaklaşımının da en açık göstergesidir.
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Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 406,047

Yatak doluluk oranı 77

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 64,036

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 643,664

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 43,902

Patoloji tetkik sayısı 5,593

Radyoloji tetkik sayısı 70,479

Nükleer tetkik sayısı 616

Anjio girişim sayısı (yetişkin) 5,009

Periferik anjio sayısı 2,853

Yatan hasta sayısı 14,139

Toplam doğum sayısı 923

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 1,863

Günübirlik hasta sayısı 3,558

Ameliyat hasta sayısı 4,350

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 179

Hemodiyaliz hasta sayısı 2,142

Periton hasta sayısı 147

Diyaliz seans sayısı 22,580

Diş Poliklinik sayısı 22,547

Ex hasta sayısı 239

Mortalite hızı 2.02

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Konsey toplantıları ile disiplinlerarası çalışmaları geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak hem bilimsel açıdan hem de bölümler arası ça-
lışmaların özendirilmesinde etkili olmaktadır. Bunların dışında En-
dokrinoloji Polikliniğinde diyabetik hastalara yönelik düzenli eği-
timler; ayrıca Organ Nakli Haftası kapsamında stantlar kurularak 
toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ele-
man seçiminde niteliği ön planda tutarak; kendisini geliştiren ve 
etkin öğrenme becerisine sahip çalışanların kurumumuzda görev 
yapması sağlanmaktadır. Sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, 
iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış çalışanlar yetiş-

tirmek için gerekli altyapı ve desteğin sürdürülebilir olmasının ger-
çekleştirilmesine çalışılmaktadır. Kanal B röportajları ile toplumun 
hastalıklar ve belirtileri gibi konularda bilinçlendirilmesine katkıda 
bulunulması, Başkent Üniversitesi yayınları ile (Bütün Dünya, Baş-
kentte Sağlık vb.) de hem sağlık hem de kültürel alanda toplum 
yararına çalışmalarda bulunulmasına çalışılmaktadır. Tüm çalışan-
lara yönelik olarak İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatları ge-
reğince, çalışanların farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim 
programları oluşturulması ve bölümlere özgü spesifik konularda 
eğitim sürekliliğinin sağlanması, bu programların ihtiyaçlar doğ-
rultusunda sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Göreve yeni baş-

layanların oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilerek adaptasyonları 
sağlanmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Tüm görev yapan çalışanların alması sağlanan genel eğitim ko-
nuları şöyledir: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler; Çalışanların ya-
sal hak ve sorumlulukları; İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 
güvenlik kültürü; İşyeri temizliği ve düzeni; Ergonomi Güvenlik ve 
sağlık işaretleri; Mesleki hastalıklardan doğan hukuki sonuçlar; Ki-
şisel koruyucu donanım kullanımı; Meslek hastalıklarının sebepleri; 
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygu-

lanması; Biyolojik ve Psikososyal risk etmenleri; İlkyardım ve kur-
tarma; Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri; Elle kaldırma ve taşıma; 
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma; İş ekipmanları-
nın güvenli kullanımı; Ekranlı araçlarla çalışma; Elektrik, tehlikeleri, 
riskleri ve önlemleri; İş kazalarının sebepleri; Kaza ve yaralanma 
sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması; İş 
hijyeni; Sağlık çalışanları şiddet ve mobbing; Öfke ve stres; Has-
ta ve çalışan güvenliği; Atık yönetimi; Hasta hakları; Oryantasyon 
eğitimlerinden başlamak üzere tüm çalışanların bire bir uygula-
malar ile becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki açıdan niteliklerinin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. Oryantasyon Eğitimi 
Konuları: Kurum yapısı ve işleyişi, yasal sorumluluklar ve özlük 
hakları; İş etiği, Kalite yönetimi, hizmet kalite standartları ve ISO 
9001:2008 ışığında hasta hakları ve uygulamaları; İletişim; Enfek-
siyon; El hijyeni; Kişisel temizlik/bakım; Hasta güvenliği; Çalışan 
güvenliği; Anne sütü ve emzirme eğitimi; Organ nakli; İş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi; Birime ait spesifik konular. Eğitim konularının 
belirlenmesi, eğitimin özelliğine göre, eğitim öncesi bilgi düzeyi ile 
eğitim sonrası bilgi düzeyinin karşılaştırmasının yapılarak etkililiğin 
ölçülmesi, eğitici değerlendirmeleri yapılarak da yetkin ve yeterli 
eğitimcilerin görevlendirilmesi öncelenmektedir. Eleman seçimin-
de niteliği ön planda tutarak kendisini geliştiren ve etkin öğrenme 
becerisine sahip çalışanların kurumumuzda görev yapması sağ-
lanmaktadır. Sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, iletişim ku-
rabilen ve çağdaş teknolojiyi kavramış çalışanlar yetiştirmek için 
gerekli altyapı ve desteğin sürdürülebilir olmasının gerçekleştiril-
mesi amaçlanmaktadır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kanal B röportajları ile toplumun hastalıklar ve belirtileri gibi ko-
nularda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu 
bağlamda, Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve KOZZY Alışveriş 
Merkezi’nde aynı amaçla düzenlenen etkinliklerimiz şöyledir: İdrar 
kaçırmaktan kurtulmak mümkün mü? (Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Kö-
seoğulu), Osteoporoz nedenli kemik kırıkları (Prof. Dr. Betül Uğur 
Altun), İleri yaşlarda bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunalım? Han-

gi aşılar yapılmalı? (Doç. Dr. Mehtap Aydın), Kalp hastalığı riskim 
nedir? Riski azaltabilir miyim? (Prof. Dr. Armağan Altun), Meno-
pozdan korkmayın! (Uzm. Dr. Berkem Öktem), Eyvah, Alzheimer! 
Alzheimerdan korunabilir miyiz? (Öğr. Dr. Meliha Güleryüz), İleri 
yaşlarda D vitamini eksikliği (Prof. Dr. Betül Uğur Altun), Prostat 
kanserinden korkmalı mıyız? Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Köseoğlu), 
Akupunktur (Uzm. Dr. Burcu Aydoğan), Kansızlık nedir, nasıl te-
davi edilir? (Doç. Dr. Figen Atalay), Kolesterol gerçekten zararlı 
mı? İlaç kullanmam gerekir mi? Doç. Dr. Öykü Gülmez), Horlama; 
ciddi bir durum mudur? (Uzm. Dr. Osman Halit Çam), Bağırsak 
kanseri önlenebilir mi? Kimler kolonoskopi yaptırmalı? (Doç. Dr. 
Bülent Yaşar), Eklem kireçlemesi (Uzm. Dr. Derya Kaşkari), Hiper-
tansiyonu olan herkes ilaç kullanmalı mı? (Uzm. Dr. Serdar Osman 
Nalçacı), Boyun ve bel fıtıkları (Doç. Dr. Pınar Öztop Çiftkya), Yaş-
lılıkta Ürolojik Hastalıklar (Doç. Dr. Ali Ferruh Aay). 
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Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 184,550

Yatak doluluk oranı 73.74

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 152,406

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 842,834

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 44,746

Patoloji tetkik sayısı 18,711

Radyoloji tetkik sayısı 51,173

Nükleer tetkik sayısı 910

Anjio girişim sayısı (yetişkin) 356

Anjio girişim sayısı (çocuk) 39

Periferik anjio sayısı 3,038

Yatan hasta sayısı 8,489

Karaciğer nakli sayısı 7

Böbrek nakli sayısı 44

Toplam doğum sayısı 230

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 2,732

Günübirlik hasta sayısı 2,839

Ameliyat hasta sayısı 3,580

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 153

Hemodiyaliz hasta sayısı 1,834

Periton hasta sayısı 82

Diyaliz seans sayısı 20,351

Diş Poliklinik sayısı 22,747

Ex hasta sayısı 262

Mortalite hızı 3.1

Yalova Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 182

Hemodiyaliz hasta sayısı 2,183

Diyaliz seans sayısı 22,286

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 akademik yılında Başkent Üni-

versitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi 

bünyesinde toplam 32 bilimsel yayın, 13 sözlü ve yazılı bil-

diri, 8 poster çalışması gerçekleştirilmiştir. Bildiri ve poster 

sunumlarında çeşitli ödüller kazanılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 akademik yılında Başkent Üni-

versitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi 

bünyesinde haftanın bir günü tüm doktorlarımızın katılı-

mı ile, seçilen en az bir konu veya vaka takdimi hakkın-

da eğitim sunum ve toplantısı yapılmıştır. Merkezimiz ile 

Karşıyaka Belediyesi işbirliği ile yapılan, halkımızı bilgilen-

dirmeye yönelik eğitim faaliyetlerimiz mevcuttur. Merkez 

olarak özellikle, faaliyet gösterdiğimiz yerin çevresinde 

bulunan okullar ile işbirliği yapılarak öğrenci ve velilerine 

bilgilendirici eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Merkezimiz 

bünyesinde Eğitim Koordinatörlüğü koordinesiyle tüm bi-

rimler çalışanlarına çeşitli eğitimler verilmiştir. Merkezimiz 

bünyesinde öğrencilere staj eğitimleri verilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
1 Ekim 2017-30 Eylül 2018 akademik yılında, Başkent Üni-

versitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi 

bünyesinde halkı bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılmıştır. 

Merkezimiz bünyesinde, sağlık konusunda ulaşılabilirliği ko-

laylaştırmak için ‘Evde Bakım Hizmetleri’ mevcuttur. Mer-

kezimiz bünyesinde açılan Yoğun Bakım Ünitesi halkımıza 

hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimiz bünyesinde Acil 

Servis Hizmeti ile halka hizmet vermeye devam edilmiştir. 

Merkezimiz bünyesinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine 

ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Görsel ve 

yazılı materyallerle halkımızı bilgilendirmeye yönelik faali-

yetler yapılmıştır.

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 236,579

Yatak doluluk oranı 67

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 30,841

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 343,685

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 7,866

Patoloji tetkik sayısı 6,924

Radyoloji tetkik sayısı 77,618

Yatan hasta sayısı 2,299

Toplam doğum sayısı 227

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 450

Günübirlik hasta sayısı 855

Ameliyat hasta sayısı 2,810

Ex hasta sayısı 50

Mortalite hızı 1

Çiğli Diyaliz Merkezi

Değişken Değer 

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 88

Hemodiyaliz hasta sayısı 161

Diyaliz seans sayısı 13,055

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Çevre il ve ilçelerden, şehir merkezinden çeşitli hastanelerden ile-
ri tetkik ve tedavi amacı ile hasta gönderilen, referans hastane 
konumunda olan Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araş-
tırma Merkezimiz 2 Ekim 2003 tarihinden itibaren aldığı ISO-EN 
9001: 2015 Kalite Belgesi, 2011 yılında aldığı A Grubu Hastane 
ünvanı ve 2013 yılında başlayan Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite 
Standartları denetimleriyle hizmetlerine 2017 yılı SKS Denetimin-
de 96.06 puan alarak başarı ile devam etmektedir. 2017 ve 2018 
yıllarında da çağdaş fiziki görünüm ve altyapının yanı sıra en son 
teknolojiyi kullanan modern mekanik tesisat ekipmanları ve tıbbi 
cihazlarla donatılmış hastanemizde mevcut öğretim elemanları-

mızın bilimsel etkinliklere katılımlarının, projelerde rol üstlenme-
lerinin ve araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında prog-
ramlar yürütülmüş; bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik 
yönünden gelişmesine önem verilmiştir. Bu doğrultuda öğretim 
elemanlarının yanı sıra yönetsel personelin ve genel hizmet per-
sonelinin niteliğini yüksek tutmak, disiplinlerarası çalışmaları yay-
gınlaştırmak, yaratıcı ve yenilikçi çalışmaları özendirmek; bilimsel 
üretimi özendirici ve destekleyici alt yapıyı en üst düzeye çıkar-
maya yönelik stratejiler geliştirilerek uygulanmıştır. Uygulama 
ve Araştırma Merkezimizde, başta Tıp Fakültemiz olmak üzere 
Konya ve çevre illerdeki üniversiteye bağlı diğer uygulama ve 
araştırma merkezleri ile sürekli bilgi alışverişi ve işbirliği gerçek-

leştirilmiştir. Hemen hemen tüm branşlardaki araştırma görevlile-
rinin sürekli rotasyonla merkezimizde bilimsel toplantılara iştirak 
etmeleri ve hasta tedavilerinde uygulamalara bizzat katılarak bil-
gi ve tecrübelerini geliştirmeleri sağlanmıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Konya halkına verdiğimiz hizmetler, sağlık kapsamında açılan 
Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile sınırlı kalmamıştır. Eğitim 
hizmetleri kapsamında Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Meslek 
Yüksek Okulu açılmış; Paramedik Ambulans ve Acil Bakım Tek-
nikerliği Bölümü ile 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliye-
te geçmiştir. Bu adım sayesinde Konya Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Konya’da ilk Vakıf Üniversitesi nüvesi oluşturulmuştur. 
Dolayısıyla hizmetlerimiz 2017-2018 akademik yılında da Konya’ya 
büyük bir hizmet vermenin mutluluğu ile yürütülmüştür. Merkezi-
miz öğretim elemanları tarafından toplumsal farkındalık ve bilinç-
lendirmeyi artırmak amacı ile yerel basında programlar düzenlen-
miş, çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlar yapılmış ve yurtiçi, yurtdışı 
kongre ve panellere katılım gösterilmiştir. Bu dönemde Yoğun 
Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi verilmesine yönelik yetki bel-
gesi alınmıştır. Kurumun diğer çalışanları da oryantasyon ve hizmet 
içi eğitimlerle desteklenmiştir. Tüm birimlerde verilen eğitimlerin 
etkinliği değerlendirilmiş, gerektiğinde verilen eğitimler tekrarlan-
mıştır. Merkezimiz bünyesinde bulunan personellerimize, Hizmet 

İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından Hasta Güvenliği, Hasta Mem-
nuniyeti, Hasta Bilgi Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Enfeksiyonlardan 
Korunma, Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim, Motivasyon, Afet Yöne-
timi, Yangından Korunma gibi eğitimler 2017-2018 döneminde de 
organize edilmiştir. Ayrıca sürekli iyileştirme nosyonu ile hareket 
edilerek çeşitli inovasyon faaliyetleri, önleyici iyileştirici faaliyetler-
le hizmet süreçleri desteklenmiştir. Müşteri odaklılık prensibinden 
hareketle çalışanların ve hasta/hasta yakınlarının memnuniyetleri/
öneri ve görüşleri değerlendirilmiş ve gerekli iyileştirmelere yönelik 
hedef ve stratejiler geliştirilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışma-
larımızın etkinliği ve başarısı Başkent Üniversitesi Kalite Yönetim 
Direktörlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iç ve dış 
denetimler aracılığıyla onaylanmıştır.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile, baş-
ta Konya ili olmak üzere bağlı ilçeler ve çevre iller halkına verdiği 
hizmeti, hizmet çeşitliliğini her geçen gün hasta ve hasta yakın-
larının beklentileri çerçevesinde geliştirerek artırmaktadır. En son 
teknolojik imkanların en hijyenik koşullarda hastaların hizmetine 
sunulduğu tüm tedavi alanlarına 2017-2018 döneminde yeni ola-
rak, İnme Ünitesi, Evde Sağlık Hizmetleri, Transplantasyon, Çocuk 
Kalp Damar Cerrahisi ve Onkoloji Hizmetleri gibi birçok bölümde 
kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde hasta potansiyelimiz gün geç-
tikçe artırılmıştır. Ayrıca bu dönemde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi 
alınarak ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Son teknoloji ile donatılmış 
görüntüleme ünitemizde gerek poliklinik hastalarına, gerekse 
yatan hastalara hizmet verilmiş, hastaların tanı koymaya yönelik 
tetkik işlemleri oldukça kısa bir süre içerisinde, görevinde dene-
yimli öğretim üyeleri tarafından yapılmıştır. Radyolojik yöntemler 
aracılığı ile hastalara erken tanı konulması sağlanarak tedavilerinin 
hızlandırılması konusunda diğer hekimlere büyük destek verilmiş-
tir. Diyaliz ünitemiz cihaz sayımız artırılarak 48 cihaz kapasitesi 
ve acil diyaliz ünitesi ile hizmetine devam etmiştir. Özel sigorta-
lı hastalarımıza destek olmak, iş gücü ve zaman kaybını en aza 
indirerek randevuları, teşhis ve tedavileri, ihtiyaç duyulabilecek 

görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini, beklenmedik sağlık 
sorunlarını karşılamak üzere Özel Hizmetler Birimi hizmetlerine 
devam etmektedir. Özel sigortalı ve check-up hastalarımıza kısa 
sürede randevu alımını gerçekleştiren, kesintisiz provizyon hizme-
ti verebilen, tahlil ve tetkiklerin yaptırılmasını ve böylece hastanın 
sonuca daha çabuk ulaşmasını, sonuçların arzu edilirse sigortalıya 
tarafımızdan bildirilmesini sağlayan Birimimiz hafta içi her gün ve 
cumartesi günleri öğleye kadar kesintisiz hizmet vermektedir.

III. MERKEZLER / SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ310 311

Değişken Değer 

Poliklinik hasta sayısı 247,163

Yatak doluluk oranı 61

Biyokimya laboratuvarı hasta sayısı 169,514

Biyokimya laboratuvarı tetkik sayısı 790,633

Mikrobiyoloji tetkik sayısı 43,371

Patoloji tetkik sayısı 11,070

Radyoloji tetkik sayısı 77,893

Nükleer tetkik sayısı 615

Anjio girişim sayısı (yetişkin) 563

Anjio girişim sayısı (çocuk) 165

Periferik anjio sayısı 2,106

Yatan hasta sayısı 10,872

Böbrek nakli sayısı 10

Toplam doğum sayısı 740

Endoskopik işlemler tetkik sayısı 2,403

Günübirlik hasta sayısı 2,874

Ameliyat hasta sayısı 5,363

Ort. Hemodiyaliz hasta sayısı 237

Hemodiyaliz hasta sayısı 2,846

Periton hasta sayısı 1

Diyaliz seans sayısı 28,544

Diş Poliklinik sayısı 27,873

Ex hasta sayısı 362

Mortalite hızı 4.9
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IV. Koordinatörlükler 
• Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü 
• Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) 
• Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü 
• Kalite Yönetim Temsilciliği
• Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
• Sağlıkta Kalite Yönetimi Temsilciliği
• Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü
• Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ofisi
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Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
‘Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sis-
temi’nin üçüncü dönem uygulamaları Akademik Değerlendirme 
Koordinatörlüğü tarafından yürütülmüştür. Buna göre; her akade-
misyen için performans puanı hesaplanmış, bölüm, fakülte düzey-
lerinde ve önceki yıllara ait veriler ile karşılaştırmalı analizler yapıla-
rak, üniversite web sayfasında paylaşılmıştır. İlk üç kategoride yer 
alan akademisyenlerin sayısında önceki yıllara göre artış olduğu 
gözlenmiştir. Bu kategorilerde bulunan akademisyenler maddi ola-
rak ödüllendirilmiştir. Üniversitemiz araştırmacılarının SCOPUS veri 
tabanlı yayınlarına göre, 2013-2017 yıllarını kapsayan h-index sıra-
laması incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. 2017 Yıl Sonu 

Değerlendirme, 2015-2017 Ön Lisans ve Lisansta Ankara'daki Diğer 
Vakıf Üniversiteleri ile Karşılaştırmalı Kontenjan/Yerleşen Öğren-
ci Analizleri, 2010-2017 Ankara'daki Diğer Vakıf Üniversiteleri ile 
Karşılaştırmalı Öğrenci Analizleri yapılmış ve Akademik Değerlen-
dirme Koordinatörlüğü web sayfasında görünürlüğü sağlanmıştır. 
‘Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Sanat Araştırma Kurulu’na başvurusu 
yapılan bilimsel çalışma, bilimsel araştırma projesi, bitirme projesi, 
tez çalışması ve anket uygulama izinleri ile ilgili görüşlerin alınması 
için kurula iletilmesi, incelenmesi ve raporlarının hazırlanarak ge-
rekli birimlere ulaştırılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi araştırmacılarının uluslararası platformlarda 
görünürlüklerinin sağlanacağı ELSEVIER-Pure veri tabanının oluş-
turulma çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda; 400 araştırmacı-
nın tespiti, kişisel verilerinin Bilgi-İşlem Dairesi yetkilileri tarafından 
aktarımının yapılması ve bu verilerin kontrollerinin gerçekleştiril-
mesi, güncelliğinin sağlanması işlemleri takip edilmiştir. Ayrıca, 
Elsevier-Türkiye tarafından, 26 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen 
‘SciVal Kullanıcıları Grup Toplantısı’na katılım gösterilmiştir. Baş-
kent Üniversitesi ‘2016-2023 Stratejik Planı’ çerçevesinde, Akade-
mik Değerlendirme Koordinatörlüğü, uluslararası bilimsel araştır-
maların yapılması ve ortak iş üretilmesi, hem kurumlar, hem de 
araştırmacılar için cazip hale getirilmesi görevlerini sürdürmeye 
devam etmiştir. ‘Bologna Süreci’ kapsamında hazırlanan ve YÖK 
tarafından güncelliğinin sağlanması zorunlu görülen ‘Bilgi Pake-
ti’nin düzenli aralıklarla denetimleri yapılmış, özellikle yeni açılan 
programların eksiklerini tamamlamaları yönünde çalışmalar sür-
dürülmüştür. Ayrıca, Stratejik Planda belirlenen amaçlardan olan 
öğrenmeyi mükemmelleştirmek kapsamında yürütülen eğitici 
eğitimi faaliyetlerinde ‘Bologna Süreci ve Uygulamaları’ konulu 
bilgilendirme yapılmıştır. 11-25 Ekim 2017 tarihlerinde‘Rektörlük 
Makamı’ tarafından planlanan ve tüm akademik birimlerin dekan/
müdür/bölüm başkanları/müdür yardımcıları düzeyinde katılım-
ları ile gerçekleşen ‘Öğrenci Analiz ve Değerlendirme Toplantıları’ 
izlenerek, rapor hazırlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi akademik/idari personel ve öğrencilerinin 
memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi amacıyla 2018 yılı Mayıs ve 
Haziran aylarında ‘Memnuniyet Anketi’ uygulanmış, ancak yanıt 
verenlerin sayısı, araştırma verilerinin sonuçlarının istatistiki ola-
rak değerlendirilmesi için yeterli bulunmamıştır. Ancak, açık uçlu 
sorulara verilen yanıtlar derlenerek ‘Rektörlük Makamı’na iletil-
miş, sorularının güncellenerek, yeni akademik dönemde tekrar 
uygulanması planlanmıştır. ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’ tara-
fından Başkent Üniversitesinin 2017 yılına ait iç değerlendirme 
süreçlerinin incelenmesi amacıyla talep edilen ‘Kurum İç Değer-
lendirme Raporu’nun hazırlanması ve Üniversitenin son üç yılı-
na ait verilerinin tespit ve girişlerinin yapılması için oluşturulan 
kalite alt komisyonunda görev alınmış ve 5-8 Kasım 2017 tarih-
lerinde ‘Kurumsal Dış Değerlendirme’ sürecinde gerekli görülen 
çalışmalar yürütülmüştür. 2013 yılının Ekim ayında başlatılan; 
Başkent Üniversitesi ile ATAA (Assembly of Turkish American 
Associations) arasındaki mutabakat çerçevesinde, Amerika'da 
yaşayan Türk çocuk ve gençlerine yönelik tasarlanan uzaktan 
eğitim projesinin (Bright Future Project) haftalık görüşmeleri 
takip edilmiş, projenin geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasına katkı verilmiş, Amerika'daki proje ekibiyle koordi-
nasyonun sağlanmasına devam edilmiştir. 2017 yılı için yapılan 
‘Dünya Üniversite Sıralamaları’ (URAP, THE, QS) ve Başkent Üni-
versitesi’nin bu sıralamalardaki yeri analiz edilmiştir. Özellikle, 
dünyadaki üniversitelerin sıralamalarını hazırlayan ‘Quacquarelli 
Symonds’ (QS) firması yetkilileri ile karşılıklı yazışmalar yapılmış 
ve uygun kriterlerin sağlanmasına yönelik desteklerin alınması 
faaliyetleri yürütülmüş ve sonuç olarak 2018 yılı ‘QS Emerging 
Europe and Central Asia’ sıralamasında ilk 200 üniversite ara-
sında yer alınmıştır. ‘Avrupa Yüksek Öğretim Alanı 2018 Bolog-
na Süreci Uygulama Raporu’nda belirtilen ve diploma eklerinde 
zorunlu değişikliklerin yapılması için gereken faaliyetler, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülmüş ve her bir 
lisans/ön lisans programı için güncel diploma eklerinin düzen-
lenme çalışmaları başlatılmıştır. 
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Başkent Üniversitesi’nin ‘2010-2015 Stratejik Planı’nda olduğu gibi, 
‘2016-2023 Dönemi Stratejik Planı’ bünyesinde de aynı stratejik 
hedeflerin öbeklendiği üç alan belirlenmiştir. Başkent Üniversite-
si Stratejik Planı içinde birinci stratejik alan bilimsel üretim, ikinci 
stratejik alan öğrenmeyi mükemmelleştirmek ve üçüncü stratejik 
alan ise toplumun gereksinmelerine yanıt vermek olarak tanım-
lanmıştır. Üçüncü stratejik alanın dönemdeki teması, yenilikçilik 
ve girişimcilik stratejisidir. Bu alana yönelik olarak Üniversitemiz 
genelinde koordinasyon birimi olarak BÜ-BİTTO görevlendirilmiş-
tir. BÜ-BİTTO’nun bu özgün yapılanması, üniversite-sanayi ilişkile-

rinde yenilikçilik ve girişimcilik çerçevesinde tanımlanan boşluğu 
doldurmaya yönelik kurumsal bir çözüm olarak oluşturulmuştur. 
Buna göre, BÜ-BİTTO’nun sorumluluğu, toplumsal katma değer 
üreten paydaşlar (dış paydaşlar) ile Üniversitemiz kapsamında 
öğrencileri ile birlikte tüm akademi ve bilim dünyası (iç paydaşlar) 
arasındaki boşluğu doldurmak olarak tanımlanmıştır. Toplumsal 
değer üreten paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları ile üniversitele-
rin kapasite ve yetkinlikleri arasında güçlü bir bağın kurulması için 
bu boşluğun yapısının eksiksiz tanımlanması gerekmiştir. Başkent 
Üniversitesi’nin stratejik yaklaşımı ışığında BÜ-BİTTO’nun doldur-
ması gereken boşluk da modüler olarak tanımlamıştır. Bu modül-

lerden ilk beşi TÜBİTAK tarafından tanımlanan TTO faaliyetlerine 
yönelik beş temel modüldür. Bu beş modül ile birlikte BÜ-BİTTO 
görev tanımında yer alan küresel katma değerin yaratılması ve 
yaratılan ekonomik değerlerin küresel ölçekte değer kazanmasına 
yönelik hizmetler ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve değer-
lendirilmesi, Modül-3 ve Modül-5 çalışmaları kapsamında yürütül-
mektedir. Modül-3 olarak tanımlanan bilimsel paylaşım modülü 
ise BÜ-BİTTO bünyesinde elde edilen deneyim ve sonuçların bi-
limsel açıdan incelenerek kamu-üniversite-sanayi işbirliği gene-
linde yürütülen bilimsel araştırmalar için ilgi odağı olmasını sağ-
lamayı amaçlamaktadır. Böylece BÜ-BİTTO bünyesinde yaşanan 

Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜ-BİTTO)

deneyimlerin ve belirlenen sorunların yeni bilimsel araştırmalara 
kaynaklık etmesi hedeflenmektedir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
İleri Sağlık Teknolojileri (İST) alanı, hem üst seviyeli strateji dokü-
manlarında öncelikli alan olarak tanımlanmış olması hem de Baş-
kent Üniversitesi’nin özyetenek alanı olması nedeniyle ana omur-
ga olarak tanımlanmıştır. Başkent Üniversitesi güçlü Tıp Fakültesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 
Meslek Yüksekokulları ve uygulama birimleri ile bu alanda Ülkemi-
zin en önde gelen kurumlarından birisidir. Bu ana omurgayı bes-
leyecek ve BÜ-BİTTO’nun üniversite içindeki akademik birimler-
den beklentilerini tanımlayacak şekilde Üniversitemizin yapacağı 
bilimsel katkı alanları da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
 � Mühendislik: İST için gerekli olan mühendislik çalışmalarıdır. Bu 
alanda Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi başta olmak üze-
re farklı birimlerde yapılan bilimsel çalışmaları kapsar.

 � İşletme: BÜ-BİTTO faaliyetleri çerçevesinde özellikle Finans, 
Muhasebe ve Strateji alanları başta olmak üzere yapılan bilimsel 
çalışmalardan hareketle İST alanına özel, geliştirme süreçlerinin 
sağlıklı ve güçlü kılınmasını garanti altına alacak olan yöntem ve 
süreçlerin geliştirilmesini kapsar. 

 � Hukuk: FSMH ve Özel hukuk çerçevesinde ulusal ve uluslararası 
bilimsel çalışmalar ile İST uygulamalarının geliştirilmesi sürecin-
deki bilimsel bilgi birikimlerini kapsar.

 � Yaratıcı Endüstriler: Fikirden ürüne geçerken sosyal inovasyon 
da dahil tüm süreçlerin dahil edilmesine yönelik süreç ve yön-
temleri kapsar. 

 � Yönetim: İST alanında gerçekleştirilen tüm çabaların başlangıç 
aşamasından itibaren doğru yönlendirilmesini sağlayacak pazar 
ve danışmanlık alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsar.

 � Ana omurga olarak tanımlanan ‘İleri Sağlık Teknolojileri’nin 
BÜ-BİTTO koordinasyonunda geliştirilmesi üç sürece oturtul-
muştur.

 � Birinci süreç: Bilgi, teknoloji ve yenilik projeleri oluşturma sü-
recidir.

 � İkinci süreç: Yenilikçilik ve girişimcilik alanına giren projeleri de-
ğerleme faaliyetidir. 

 � Üçüncü süreç: Kamu ve sanayi ihtiyaç analizi sonucunda gelişti-
rilen projelerin değerlendirilmesi sürecidir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Strateji Belgesi’nde tanımlanan ‘toplumun 
gereksinmelerine yanıt vermek’ stratejik amacı doğrultusunda 
BÜ-BİTTO’nun görevleri aşağıdaki gibidir: 

 � Öğrencilerden başlayarak bütün kademelerde faaliyet alanla-
rımız ile ilgili farkındalık yaratmak, bu alanlara ilgiyi ve talebi 
artırmak,

 � Başarılı bir bilgi ve teknoloji transfer ofisi sayesinde Başkent 
Üniversitesi’nin hem akademisyenler, hem de öğrenciler tara-
fından tercih nedeni olmasında ve cazip hale gelmesinde katkı 
sağlamak, 

 � Akademisyenliği tercih etmek isteyen öğrencilere daha geniş 
ufuklu bir gelecek çizebilmek, beyin göçünü geri çevirmek,

 � Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını, ihtiyaç duyulan sektör-
lerin hizmetine sunmak,

 � Sanayinin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmaların yurtdışından 
değil, Üniversitemiz aracılığıyla karşılamasını sağlamak, 

 � Ortaya çıkan ticari değerin endüstriye sunulması ile ortaya çı-
kan ticari kazanç sayesinde üniversiteye araştırmaların devamı 
için kaynak sağlamak, 

 � Ticari değeri olan bilgi ve ürünün fikri mülkiyet hakları ile korun-
masını sağlamak,

 � Akademisyenleri ortaya çıkardıkları ürün sayesinde hak ettikleri 
finansal tatmine ulaştırmak,

 � Akademik bilgiye ticari değer kazandırmak,
 � Akademisyenlerden ve öğrencilerden isteyenlerin girişimci ol-
malarına destek olmak.

Bu çerçevede geliştirdiğimiz BÜ-BİTTO vizyonumuz yine Üniver-
sitemizin sahip olduğu sağlık hizmeti altyapısının ve sağlık odaklı 
akademik birimlerinin güçlülüğü göz önüne alınarak ileri sağlık 
teknolojilerine odaklanmıştır. Vizyonumuz; ‘bilimsel bilginin üreti-
mini evrensel ölçütlerde en doğru, en hızlı ve en kalıcı değere dö-
nüştürüp toplumun faydasına sunan Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji 
Transfer Merkezi olmak’ şeklinde tanımlanmıştır.

Değişken Değer

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetlerine Katılımcı Sayısı 1500

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler 721

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite-Sanayi İşbirliği) 150

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama 56

Ulusal Patent Başvuruları 24

Ulusal Faydalı Model Başvuruları 10

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri 235

Ulusal Dış Kaynaklı Projeler 44

Uluslararası Dış Kaynaklı Projeler 5
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Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü (BTU)

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (BTU) Koordinatörlüğü, 
BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi yönergesi yenilenmiş 
ve 2016-2017 akademik yılı güz dönemi itibari ile yürürlü-
ğe girmiştir. BTU100 dersi içinde yer alacak konu başlıkları, 
Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim 
ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa 
Bilgisayar Yetkinlik Belgesi’nin (ECDL-European Computer 
Driving Licence) son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam 
koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel mo-
dülü ve standart modülü dikkate alınmış ve Rektörlük ona-

yına sunularak kabul edilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı hedeflerimiz şunlardır: 1. BTU100 dersinin Koordinatörlük 
tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yü-
rütülmesine devam edilmesi, 2. E-öğrenme materyallerinin 
güncellenmesi, 3. http://btu100.baskent.edu.tr web sayfa-
sının güncellenmesi, birim ve faaliyetlerinin tanıtılması, ya-
rarlı bilgiler verilmesi, 4. BTU dersini veren akademisyenler 
arası bilgi, görüş, sorun ve ders materyali paylaşımına yö-
nelik eposta grubu kurularak öğretim elemanlarının bilgilen-
dirilmesi, 5. E-Eğitmen Eğitimi düzenlenmesi, dersi verecek 
öğretim elemanlarına Moodle platformu, Adobe Connect 

programı ve ders materyallerinin tanıtımı, 6. ICT100 dersinin 
senatoya sunulması, geliştirilmesi, İngilizce materyallerinin 
hazırlanması ve dersin 2018 Güz dönemi itibari ile yürütül-
meye başlanması, 7. Üniversite içi idari ve akademik perso-
nele ihtiyaç ve talebe göre hizmet içi eğitim düzenlenmesi. 
Bu hedefler doğrultusunda yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizi ise şöyle sıralanabilir: 1. BTU100 dersinin Ko-
ordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevri-
miçi olarak yürütülmesine devam edilmiştir. 2. Bu bağlamda 
BUZEM tarafından Moodle platformu yenilenmiş, ders mater-
yalleri güncellenmiştir. 3. http://btu100.baskent.edu.tr web 

sayfası güncellenmiştir. 4. BTU dersini veren akademisyenler 
arası bilgi, görüş, sorun ve ders materyali paylaşımına yö-
nelik eposta grubu kurulmuş öğretim elemanları bilgilendi-
rilmiştir. 5. E-Eğitmen Eğitimi düzenlenerek dersi verecek 
öğretim elemanlarına yeni Moodle platformu, Adobe Con-
nect programı ve ders materyallerinin tanıtımı yapılmıştır. 
6. ICT100 dersinin senatoya sunulmuş, geliştirilmiş, İngilizce 
materyallerin hazırlanması tamamlanmış ve ders 2018 Güz 
dönemi itibari ile yürütülmeye başlanmıştır. 7. İçerik ve öğ-
renme yönetim sistemi Moodle uzaktan eğitim platformunda 
şablon ders oluşturulmuş, şubeler açılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 eğitim-öğretim yılı hedeflerimiz şöyledir: 1. Öğ-
rencilere uzaktan eğitim teknolojileri kullanma becerilerinin 
kazandırılması, 2. Öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları 
dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir 
oryantasyon programı düzenlemek, 3. Her hafta sunulan pdf 
dokümanı, video, kendimizi değerlendirelim testleri ile eş za-
mansız, video konferans gibi eş zamanlı iletişim araçları ile 
öğrencilerin derse ilgi ve katılımının sağlanması, 4. Ders içe-
rik ve materyallerinin öğrencinin öğrenmesine katkısını de-
ğerlendirmek üzere ölçme-değerlendirme çalıştayı düzenle-
yerek muafiyet ve final sınavı sorularının hazırlanması, 5. Her 
dönem başında öğrencilere verilecek anketlerle ihtiyaç ana-
lizinin yapılması, 6. Her dönem sonunda verilecek anketlerle 
dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesinin 
yapılması. Bu hedefler doğrultusunda şu faaliyetler yürütül-
müştür: 1. Ders içerikleri, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belge-
si’nin (ECDL- European Computer Driving Licence) temel ve 
standart modülü dikkate alınarak hazırlanmış ve 2016 güz ya-
rıyılında yürürlüğe giren BTU100 dersi yönergesi ile BTU100 
dersinin yürütülmesine devam edilmiştir. 2. Öğretim elemanı 
seçiminde nitelik ön planda tutularak ders içeriği konusunda 
bilgi sahibi, kendisini geliştiren, daha önce dersi verme tecrü-
besine, etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip, iletişimi 
güçlü öğretim elemanları öğrenciler ile buluşturulmuştur. 3. 
Ders, öğrencilere Moodle üzerinden uzaktan eğitim teknolo-
jileri ile çevrimiçi olarak sunulmuştur. 4. Yarıyıl başında dersi 
alan öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı 
ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı (or-
yantasyon programı) ve basılı bir materyal ile ön bilgilendir-
me yapılmıştır. 5. Video ile anlatılan uygulama çözümleri ve 
modül sonlarında verilen ödevler ile öğrencilerin güncel ve 
aktif kalması sağlanmış, değerlendirmeleri yapılmıştır. 6. Her 
hafta sunulan pdf dokümanı, video, kendimizi değerlendire-
lim testleri ile eş zamansız, video konferans gibi eş zamanlı 
iletişim araçları ile öğrencilerin derse ilgisi ve katılımı sağlan-

mıştır. 7. Ölçme-değerlendirme çalıştayı düzenlenmiş, muafi-
yet ve final sınavı soruları hazırlanmıştır. 8. Dönem sonunda 
verilen anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının 
değerlendirmesi yapılmıştır. 9. Yılsonunda dersi veren öğre-
tim elemanlarına anket verilerek ders değerlendirilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile bilgisa-
yar okuryazarlığı yeni bir boyut kazanarak dijital okurya-
zarlık kavramını ortaya çıkartmıştır. Dolayısı ile bugünün 
ve geleceğin işlerinde dijital okuryazarlık bir gerekliliktir. 
BTU Koordinatörlüğü olarak toplumun gereksinimlerinin ve 
yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik amaçlarımızı şöyle 
sıralayabiliriz: 1. Toplumun gereksinimlerine yönelik semi-
ner, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 2. Sanayi ku-
ruluşları ile birlikte yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi, 
3. Sertifikalı ‘yaşam boyu eğitim’ programlarının geliştiril-
mesi, 4. ‘Sanal Kampüs’ projesinin ulusal boyuta taşınması, 
5. Topluma hizmet kapsamında yaşam boyu öğrenmeye 
yönelik topluma açık bilgisayar okuryazarlığı programları-
nın geliştirilmesi, 6. ‘Dijital Okuryazarlık’ eğitim projesinin 
geliştirilmesi, 7. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütçe 
ve diğer kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve böylece gerçekçi-
lik düzeylerinin de saptanabilmesi, 8. Başkent Üniversitesi 
‘Virtual Campus (Sanal Kampüs)’ projesinin hayata geçi-
rilmesi, 9. Yükseköğretim sistemlerinde ve Üniversitemiz-
de önem verilen toplumun gereksinimlerine yanıt vermek 
amacı ile stratejik planın revize edilmesidir. Bu doğrultuda 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler şöyledir: 1. Başkent Üniver-
sitesi ‘Virtual Campus (Sanal Kampüs’ projesi hayata geçi-
rilmek üzere TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
Destekleme Programı’na başvuru yapılmıştır. 2. Yükseköğ-
retim sistemleri ve Üniversitemiz için önem arz eden top-
lumun gereksinimleri ön planda tutularak stratejik plan re-
vize edilmiştir.
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Kalite Yönetim Temsilciliği

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Başkent Üniversitesi’nde akademik ve idari birimlerin faaliyetleri 
TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın ge-
rekliliklerine ve YÖK Mevzuatı’na uygun olarak yürütülmektedir. 
Bu konularla ilgili detaylar her birimin kendi farsis kayıtlarından 
izlenebilir. Başkent Üniversitesi’nde akademik personelin bilimsel 
üretime katkı olarak yaptığı yayınlar, projeler, bildiriler, posterler, 
konuşmalar, Başkent Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı faaliyet 
raporlarında görülebilir. Üniversite bünyesinde eğitim ve öğretim 
faaliyetleri bir bütün olarak ele alınır. Öğretim elemanı, öğrenci, 
öğretim programı ve uygulamalar kaliteyi doğrudan etkileyen te-
mel öğelerdir. Başkent Üniversitesinde bilimsel araştırmalar, öğ-
retim amaçları için kullanılan donanım teçhizat, idari ve destek-
leyici hizmet faaliyetleri, uygun bir akademik ortam içinde swott 
analizleri yapılarak ve riskler hesaplanarak planlanır, uygulanır, 
izlenir ve eğitim/öğretim süreci sürekli olarak iyileştirilir. Üniver-
sitenin akademik ve idari birimleri her akademik yılda hedeflerini 
oluşturmakta ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacakları yöntem, 
strateji ve etkinlikleri belirlemektedir. Kritik noktalar takip edile-
rek çıkabilecek uygunsuzluklar önlenmeye çalışılmaktadır. Sürekli 
iyileştirme kavramı ile hareket edilerek önleyici ve düzeltici fa-
aliyetlerle iyileşmeler sürdürülmektedir. Müşteri odaklılık ilkesin-
den hareketle çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetleri ölçülüp 
değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler için hedefler konulup takip 
edilmektedir. Her akademik yılda bir iç tetkik ve bir de TSE denet-
çileri tarafından dış tetkik gerçekleştirilmekte ve sistemin etkililiği 
sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
‘Müşteri odaklılık’ ilkesinden hareketle çalışanların ve öğrenci-
lerin memnuniyetleri ölçülüp değerlendirilerek gerekli iyileş-
tirmeler için hedefler konulup takip edilmektedir. Her akade-
mik yılda bir iç tetkik ve bir de TSE denetçileri tarafından dış 
tetkik gerçekleştirilmekte ve sistemin etkililiği sürdürülmeye 
çalışılmaktadır. Müşteri memnuniyet çalışmaları kapsamında 
öğrencilerin memnuniyeti eğitim-öğretim yılı içerisinde her 

akademik dönem sonunda olduğu gibi öğrenciler tarafından 
elektronik ortamda doldurulmuş olan Öğretim Üyesi ve Ders 
Değerlendirilme anketleri aracılığı üzerinden ölçüm sonuçları 
memnuniyet çalışmaları değerlendirilmektedir. Başkent Üni-
versitesi’nde mevcut dokümantasyonun standardın şartlarını 
karşılama yeteneğinin tespiti, uygulamaların dokümantasyona 
uygunluğunun veya uygunsuzluğunun objektif delillerinin elde 
edilmesi, kurulan kalite sisteminin etkinliğinin ölçülmesi, de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yılda bir kez iç tetkik 
gerçekleşmektedir. Bu eğitim-öğretim yılında da 02-10 Mayıs 
2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen TS-EN-ISO 9001:2015 
KYS iç tetkikinde kritik noktaların takibi, kayıtların düzgün tu-
tulup tutulmadığı, kayıtlara ulaşılıp ulaşılamadığı ve kalite he-
deflerine ulaşılıp ulaşılamadığı ve yeni hedeflerin belirlenmesi, 
tasarım çerçevesi altında birimlerin açtığı her türlü yeni prog-
ramın kayıtlarının takibi yapılmıştır. Birimlerin SWOT analizi 
yaparak güçlü ve güçsüz yönlerini, fırsat ve tehditlerini analiz 
ederek proseslerini belirlemeleri ve kalite hedeflerini risklerle 
entegre edilerek takip edilip edilmediği gözden geçirilmiştir. 
Bu tetkik sırasında TSE tetkik ekibi tarafından üniversitemizin 
farklı akademik ve idari birimlerinde, birimlerimizin verdiği hiz-
metlerin KYS Genel Şartlarına yeni versiyonla uygunluğu yani; 
proseslerin ve etkileşimlerinin belirlenmesi; proseslerin güven-
cesine yönelik kriter ve metotların ortaya konması; swot ana-
lizlerinin yapılması, proseslerin yönetilmesi için gerekli kaynak 
ve bilginin sağlanması; proseslerin izlenmesi ölçülmesi, analiz 
edilmesi ve sürekli iyileştirilmesine; hedeflere ait risklerin he-
saplanıp hesaplanmadığına, var olan dış kaynaklı proseslerin 
KYS içinde tanımlanıp tanımlanmadığına ve kontrol metot-
larına ait bulgulara bakılmış, sıfır hata ile sona ermiştir. Daha 
sonra 21-22 Mayıs 2018 tarihlerine TSE tetkik ekibi tarafından 
yapılan Gözetim Tetkiki de sıfır hata ile sonuçlanmış ve TSE 
tarafından belgenin devamına karar verilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi, TS-EN-ISO 9001 2015 versiyonu kapsa-

mında 1 Ekim 2017 ve 30 Eylül 2018 tarihlerinde verilen eğitim-
ler ‘7.3 Farkındalık’ maddesi uyarınca gerçekleşmiştir. Eğitim 
Prosedürü kapsamında eğitimler yedi başlık altında toplan-
mıştır. Bunlar: Oryantasyon eğitimi, İş-başı eğitimi, 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6, 7 ve 10. maddeleri gereği 
verilen eğitimler, İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitim-
ler, Başkent Üniversitesi özel güvenlik elemanlarına verilen 
eğitimler, Akademik gelişmeyi teşvik etmeye yönelik destekler 
ve eğitimler, Planlı eğitimlerdir. 1. Oryantasyon eğitimi: Birim-
ler yeni gelen elemanına kendi bünyesinde bu eğitimi vermek-
tedir. 2. İş-başı eğitimi: Her birimin kendi işi gereği elemanları-
nı yetiştirmek için uyguladığı özel eğitimlerdir. 3. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 10. maddeleri gereği 
verilen eğitimler ile ilgili bilgiler İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi 
kayıtları içinde bulunmaktadır. 4. İlk Yardım Merkezi tarafından 
verilen eğitimler ve belgeler ile ilgili bilgiler ilk yardım merkezi 
kayıtları içerisinde tutulmaktadır. 5. Başkent Üniversitesi özel 
güvenlik elemanlarına verilen eğitimler: Başkent Üniversitesi 
özel güvenlik elemanlarının yasaya uygun olarak almış olduk-
ları eğitimler ile ilgili dokümanlar KYS Eğitim Koordinatörlüğü 
ve Güvenlik Müdürlüğü dokümanları içerisinde bulunmakta-
dır. 6. Akademik gelişmeyi teşvik etmeye yönelik destekler 
ve eğitimler: Üst Yönetim tarafından düzenlenen eğitimler ile 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından 
Düzenlenen eğitimlerdir. Kayıtlar ilgili birimlerde bulunmakta-
dır. 7. Planlı Eğitimler: Üniversitemizin çeşitli birimlerinden 373 
personele Türkçe, Resmi Yazışma ve Konuşma konusunda, 27 
personele YÖK Denetlemesi konusunda, 62 güvenlik persone-
line Halkla İlişkiler ve İletişim, Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi, 
Kalabalık Yönetimi ve Kitle Psikolojisi eğitimleri verilmiştir. 25 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeline Stres Yö-
netimi, aynı birimin 18 personeline Kurum Kültürü, İş Ahlakı, 
Etik Değerler eğitimi verilmiştir. Ders veren eğitimcilere teşek-
kür belgeleri ve eğitimlere katılan tüm personele de katılım 
belgeleri verilmiştir. 
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Kurumsal Gelişim ve Karar Destek Koordinatörlüğü
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
20 Aralık 2018 tarihinde, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Ta-
sarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ‘3. Sanat ve 
Tasarım Eğitimi Sempozyumu’nda ‘Dijital Çağda Bilgi Görselleş-
tirme’ konulu bir bildiri hazırlanarak sunulmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi'ne özgün bir yaklaşımla öğrenmeyi mü-
kemmelleştirmek amacı ile Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile koordineli olarak ‘Teknoloji 
Dersliği’ tasarım çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma ile mevcut 

teknolojilerden yararlanılarak geliştirilecek örnek bir derslikte 
öğrencilerle anlık etkileşimli ders işlenmesine imkân sağlanması 
hedeflenmektedir. Bu dersliğin oluşturulması için Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü öğrenci-
lerine dönük olarak bir derste bu dersliğin tasarlanması için bir 
proje tasarım ödevi verilecektir. Bu kapsamda, öğrencilere bu 
dersliğin nasıl tasarlanması gerektiği, ne tür ihtiyaçları olacağı 
gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yapılacaktır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Tanıtım günlerinde ve öğrenci fuarlarında aday öğrencilerin ve 

ailelerinin yararlanmasını sağlamak amacı ile ‘Yükseköğretim 
Karar Destek Sistemi’ geliştirilmiş, bire bir aileler ve öğrencilerle 
çalışılarak hizmet sağlanmıştır. Bu karar destek sistemi geliştiri-
lerek hem Rektörlüğün, hem dekanlıkların hem de bölüm baş-
kanlıklarının kullanımına açılmış ve sistem bölüm ve program-
ların kendileri ile ilgili olarak Rektörlüğe yaptıkları sunumlarda 
etkinlikle kullanılmıştır.
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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Koordinatörlüğümüzün 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da 
bilimsel ve sanatsal üretimine ilişkin destekleri sürmüştür. Üni-
versitemizin Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından, ‘Bilim Bizde 
Toplanır, Bizden Dağılır’ ilke sözü temel alınarak 14 Eylül 1993’te 
kurulması ve bu yıl 25. yaşını kutlaması nedeni ile Üniversitemi-
zin tüm birimlerinin düzenleyecekleri bilimsel ve sanatsal üre-
time ilişkin etkinliklerin ana çatısının ‘25. Yıl’ olması konusunda 
kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu konunun duyurulması ve 
kurum içi aidiyetin pekiştirilmesi amacı ile 14 Eylül 2018-13 Ey-
lül 2019 tarihlerinde ‘Başkent Üniversitesi 25. Yılı’ kapsamında 

tüm akademik ve idari birimlerimizin katkıları ile çeşitli bilimsel 
ve sanatsal üretime ilişkin etkinlikler gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir. Başkent Üniversitesi ‘25. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında 
düzenlenmesi planlanan bir dizi etkinliğe ilişkin olarak akade-
mik/idari personelimizin, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
önerilerinin anket çalışması ile toplanarak yer aldığı bir fikir 
havuzu oluşturulmuştur. Stratejik planlama gereği kutlanması 
planlanan Üniversitemizin 25. yılı için beklentiler ve bilimsel/
sanatsal üretime ilişkin fikirler toplanmıştır. 29 Kasım 2017 Çar-
şamba günü 25. Yıl Öneri Paylaşım Toplantısı gerçekleştiril-
miştir. Bir dizi çalışma sonucunda fikirlerin sonuçlarının değer-

lendirmesi yapılmış, geliştirilebilecek olan etkinlikler seçilerek 
detaylandırılmış ve yıllık takvim çıkarılarak hazırlanan rapor 
Rektörlük Makamı’na sunulmuştur. Bu kapsamda ilk faaliyet ola-
rak 25. Yıl’a özel logo tasarımı yapılmış, tüm tasarımlar bu logo 
ile güncellenmiş ve 2018 yılı itibariyle kullanıma sokulmuştur. 
25. Yıl’a özel Başkent Üniversitesi adına pul tasarımı yapılmış ve 
dağıtılmıştır. Rektörlük Makamı tarafından karar verilen etkin-
likler kapsamında 14 Eylül 2018 Cuma günü 25. Yıl kutlamaları, 
Anıtkabir ziyareti ile başlamış, Mozoleye çelenk konulması ve 
saygı duruşu ile devam etmiş ve Bağlıca Kampüsü’nde tüm gün 
kutlanmıştır. Hazırlanan 25. Yıl belgeselinin gösterimi ardından 

kokteyl ile sonlanmıştır. Kurumun geleceğine, hedef kitlelere 
ve sosyal paydaşlara yönelik olarak doğru iletişim stratejilerini 
belirlemek ve yaymak için kurulmuş olan Koordinatörlüğümüz 
bu bağlamda Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarıyla daha etkin 
iletişim kurulabilmesi ve halkla ilişkiler etkinliklerinin gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla aşağıda detaylandırılmış etkinliklere ev 
sahipliği yapmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Türkiye'deki tüm üniversitelerde yüzde 45 olan kadın akade-
misyen oranı yanında yüzde 66'lık oranla kadının emeğine ve 

eğitimine verdiği değer ile örnek olan Üniversitemiz 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 10 güne yayılan bilimsel ve 
sanatsal faaliyetler ile kutlama kararını bu sene de gerçek-
leştirmiştir. Etkinliklere 5 Mart'ta ‘Hikâyelerimizi Yazmak’ adı 
altında düzenlenen panelde kadın araştırmaları konusunda ya-
yın yapan Ayizi yayınevi editör ve yazarları ile haftanın önemi 
tartışılarak başlanmıştır. ‘Medya Buluşmaları: Kadın ve Sanat’ 
paneli ile Derya Alabora ve Canan Evcimen konuk edilmiştir. 
‘Ezgisi olan Hikâyeler, Hikâyesi olan Kadınlar’ müzikal belgesel 
gösterisi ile Pınar Ayhan izleyiciler ile buluşmuştur. ‘Spor ve 
Kadın’ panelinde millî sporcular ağırlanırken, ‘Medya ve Kadın 
Söyleşisi’ ile Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç izleyici ile bu-
luşturulmuştur. ‘Cinselliğe Kavramsal Bakış’ konusu ise 14 Mart 
günü düzenlenen sempozyumda bilim insanları tarafından tüm 
gün tartışılmıştır. Hafta içinde, ‘Psikolojiye Yön Veren Kadınlar’ 
sergisi açılırken, 8 Mart günü Zumba Master Class programı 
ile hep beraber dans edilen spor aktivitesi gerçekleştirmiştir. 
Üniversitemizin öne çıkan değerlerinden bir diğeri olan ‘En-
gelsiz Yaşam’a dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı ve farkın-
dalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü de 
içine alacak şekilde 27 Kasım-7 Aralık tarihlerinde ‘Başkent’te 
Engelsiz Yaşam Günleri’ adında bir dizi etkinlik düzenlemiştir. 
Bu kapsamda 27 Kasım’da ‘Eğitim ve İstihdam Perspektifinden 
Toplumsal Hayat ve Engelliler’ paneli, 28 Kasım’da ise ‘Engel-
liler İçin Erişilebilirliğin ve Eğitimin Önemi’ semineri gerçekleş-
tirilmiştir. ‘Engelsiz İletişim Çalıştayı’ ile Üniversite yönetimini, 
akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi bir araya getirerek, En-
gelsiz Kampüsümüzü sadece fiziksel değil, tüm taraflar açısın-
dan daha donanımlı kılmak için akademisyenlerin değerli gö-
rüşlerinizi almak için toplanılmıştır. 6 Aralık tarihinde, ‘Engelsiz 
Şampiyonluk’ panelinde Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli 
Futbol Takımı öğrencilerle buluşmuştur. Panel ve konferansla-
rın yanı sıra ‘Empati Buluşmaları’ başlığı altında bir dizi empati 
karşılaşması düzenlenmiştir. Tüm bu etkinlikler ile Üniversite 
genelinde bir heyecan ve konu ile ilgili hassasiyet yaratılmış ve 
katılımcılara ‘duyarlılık sertifikası’ verilmiştir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Başkent Üniversitesi Yerleşkesi’nde ‘toplumsal cinsiyet’ ve ‘engel 
konusu’ yukarıda detayları verilen bilimsel, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerde herkese açık olarak ele alınmış ve öğrencilerimiz, 
mezunlarımız ve akademik-idari kadromuzun yanı sıra etkinlikle-
re dışardan yoğun katılım olmuştur. Başkent Üniversitesi, her biri 
kendi alanlarında saygın başarılar elde etmiş kadınların ve engelli 
bireylerin ilham veren öykülerini dinlemek isteyenleri kampü-
se davet etmiştir. Kanal B’de ‘Kadın ve Kariyer’, ‘Kadın ve Spor’ 
ve ‘Kadın ve Girişimcilik’ konulu 3 tane TV programı ve Radyo 
Başkent’te ‘Kadınlar Konuşuyor’ adı altında 3 tane olmak üzere 
uzman konuklarla tematik radyo programı yapılarak topluma 
seslenilmiştir. Benzer şekilde Engelsiz Yaşam Haftası kapsamında 
‘Kampüste Engelsiz Yaşam’, ‘Kampüste Duyarlılık’, ‘Engelsiz İleti-
şim’, ‘Empati Buluşmaları’ adıyla 4 farklı tematik TV programı ve 
Engelsiz Başkent adıyla 3 farklı Radyo Programı yayınlanmıştır. 
Başkent Üniversitesi’nin çeşitli sosyal medya mecralarında gö-
rünürlük biçimleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sosyal 
medya birimimiz bu sene de Üniversitenin topluma katkı sağla-
yacak faaliyet ve etkinliklerinin duyurulması konusunda etkin ve 
güncel iletişim stratejileri uygulamıştır. Böylelikle Üniversitenin 
internet alanında sosyal medya uygulamaları ile görünürlüğü ve 
tanınırlığı sağlanmış ve Üniversite kapsamında hazırlanan pro-
jelerin toplum ile paylaşılması sağlanmış ve bu sayede Üniver-
sitenin kurumsal imajını geliştirecek faaliyetler yürütülmüştür. 
2016 yılında, İletişim Fakültesi katkısı ile çıkarılan Bülten Dergisi 
çok daha kapsamlı bir şekilde yayınlanmak üzere yeniden ya-
pılandırılmış, Mezunlar Dergisi yayın hayatına girmiş ve iki der-
gi de sürekli zenginleşen bir içerik ile yayın hayatına 2017-2018 
döneminde de hızla devam etmiştir. Kurum kültürünü artırmak 
ve topluma doğrudan düzenlenen bilimsel ve sanatsal faaliyetler 
ile katkı sağlamak adına çalışmalarına ve planlamalarına devam 
etmektedir. Sonuç olarak Koordinatörlük, birbirinden farklı birçok 
alanda yalnızca öğrencilerine değil aynı zamanda toplum geneli-
ne fayda sağlamak için etkin rol üstlenerek Üniversitemizin adını 
en iyi şekilde temsil etme gayreti göstermiştir. 

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Dokuzuncu Uluslararası Hasta ve Sağlık Çalışanları Hakları 
Kongresi’nde Hasta ve Sağlık Çalışanı İletişimi, ‘Hasta Odaklı 
Bakım, Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Araştırma Yöntem ve 
Uygulamaları ve Dünden Bugüne Hasta Hakları’ konusunda 
sunumlar; İkinci Uluslararası Sağlıkta İletişim ve Veri Güven-
liği Kongresi’nde ‘Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği’ konu-
sunda sözlü sunum (8-11 Kasım 2017, Antalya); The Program 
of the International Conference’da ‘Quality of medical servi-
ces, patient safety and accreditation, Accreditation system 
development in Turkey’ başlıklı sunum (16-17 Kasım 2017, 

Astana/Kazakistan; 12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Hasta 
Güvenliği ve Akreditasyon Kongresi’nde ‘Güvenli Raporla-
ma Sistemleri ve Hasta Güvenliği, İlaç Güvenliği, Klinik Yol-
lar ve Klinik Rehberler’ konularında sözlü sunumlar (25-27 
Nisan 2018, Antalya); UPAEP-NYU tarafından düzenlenen 
4. Uluslararası Göç ve Sağlık Konferansı’nda ‘Uluslararası 
eylemler’ konusunda davetli konuşmacılık ve ders verme 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şu bilimsel faaliyetler de gerçek-
leştirilmiştir. (Haziran 2018, Pueblo, Meksika) Prof. Dr. Seval 
Akgün, Prof. Dr. A. F. Al-Assaf, ‘Sağlık Kuruluşlarında Hasta 
Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturabiliriz?’, Sağlık Düşüncesi 

ve Tıp Kültürü Platformu. Prof. Dr. Seval Akgün, Prof. Dr. A. 
F. Al-Assaf. ‘Sağlık Kuruluşlarında İnsan Gücü Planlaması ve 
Yönetimi, Sağlık Akademisyenleri Derneği Dergisi, Volume 
3, 2017. Working in Twilight Zones: Some Reflections on 
the Conceptual and Methodological Issues of Inter-Discip-
linary Approach in Public Health Kesavan Rajasekharan, N. 
Seval Akgün, Lekha D Bhat, Lucy G and Anant K., Public He-
alth Open Access (PHOA), Medwin Publisher.com, https://
medwinpublishers.com/PHOA/PHOA16000125.pdf, June 
2018. Enhancing an international Perspective in Public He-
alth teaching through Formalized University Partnerships, 

Patrick Brzoska, Seval Akgün, Bassey E Antia, KR Thankap-
pan, Kesavan Rajasekharan Nayar, Oliver Razum Frontiers 
in Public Health,/October 2017. Sağlık Kuruluşlarında Hasta 
Güvenliği Kültürü Nasıl Oluşturabiliriz?, Prof. Dr. Seval Ak-
gün, Prof. Dr. A.F. Al-Assaf, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü 
Platformu, e-dergi. Hata türleri ve etkileri analizi metodu 
ve sağlık hizmeti uygulamaları, Failure mode and effects 
analysis, methodology and Implementation in health care, 
Seval Akgün, Health Care Acad J. 2017. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Kurumlarımızda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi 
Standartları çerçevesinde, kalite ile ilgili faaliyetlerin ve ilgili 
sonuçların planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrula-
mak amacı ile Kalite Yönetimi Sistemi’nin etkinliğinin tayini 
ve devamı için tüm birimler kapsamında kuruluş içi kalite 
tetkikleri (öz değerlendirme) gerçekleştirilmektedir. Ayrı-
ca Başkent Üniversitesi hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine ek olarak, sağlık 
kuruluşları akreditasyon sistemi ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
Sağlıkta Kalite Standartları gereklilikleri yerine getirilmek-
te, uygulamalar doğrultusunda her kurumumuzda kapsamlı 
denetlemeler ve mevcut durum analizleri gerçekleştirilmek-
tedir. Bu sistem içerisinde yer alan tüm kurumlarımız yılda 
bir kez Türk Standartları Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığı Per-
formans ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından izlenmekte-
dir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından Başkent Üniver-
sitesi Hastanesi ve Bağlı sağlık kuruluşlarına ISO 9001:2015 
versiyonu eğitimi verilmiştir. Eğitimler, Eğitim Koordinatör-
lüğü tarafından takip edilmektedir. İnsan ilişkileri, iletişim, 
motivasyon, temel ISO 9001; 2015 Kalite Yönetim Sistemi, 
atık yönetimi, ilaç güvenliği, öfke ve stres, hasta ve çalışan 
hakları, sağlıkta hizmet kalite standartları, iş sağlığı ve gü-
venliği eğitimleri (çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışan-
ların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, 
iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, 

meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma pren-
sipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve 
psikososyal risk etmenleri, ilkyardım konuları, elle kaldırma 
ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korun-
ma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla ça-
lışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının 
sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulan-
ması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım 
kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik 
kültürü, tahliye ve kurtarma, tütün ürünlerinin zararları ve 
pasif etkilenim), kod uygulamaları, acil durum afet yöne-
timi, hasta güvenliği eğitimleri Başkent Üniversitesi Has-
tanesi ve bağlı sağlık kuruluşlarında bulunan ihtiyacı olan 
tüm personele Eğitim Koordinatörlüğü başkanlığında Kalite 
Yönetim Temsilciliği tarafından verilmiştir. Başkent Üniver-
sitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine temel kalibrasyon ve örnek kalibrasyon uygu-
laması eğitimi verilmiştir. 

toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı sağlık kurumların-
da kullanılan ölçme ve test ekipmanının kalibrasyonu için 
kriterlerin oluşturulması ve kalibrasyon gerektiren teçhiza-
tın belirlenen şart ve periyotlarla kalibre edilmesinin sağ-
lanması amacıyla 1997 yılında Başkent Üniversitesi Hasta-
nesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği 
bünyesinde bir Kalibrasyon Ünitesi kurulmuştur. O tarihten 
bugüne kadar TS-EN ISO/IEC 17025 standardı temel alına-
rak, uzman kişiler tarafından yerinde hizmet ilkesiyle hizmet 
veren bu ünite yapılan protokoller doğrultusunda dahili ka-
librasyonları mümkün olan, kullanılan cihaz ve teçhizatların 
kalibrasyon hizmetini sürdürmektedir. Kalibrasyon Ünitesi 
kurumlarımıza ait cihazların periyodik olarak yılda en az bir 
kez kalibrasyonlarını gerçekleştirerek özverili ve titiz çalış-
malarla mevcut sistemin en iyi şekilde yürütülmesini sağ-
lamaktadır. 2018 yılında tüm merkezlerde 4667 adet cihaz 

kalibre edilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve İşyeri 
Sağlık ve Güvenlik Birimi görev, yetki ve sorumlulukları be-
lirlenmiş ve faaliyetlere başlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulları Hk. Yönetmelik gereğince, hastanelerimizde her ay 
düzenli olarak İSG Kurulumuz toplanmaktadır. İş Ekipman-
larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
gereğince yapılması gereken Teknik Periyodik muayeneler, 
yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde yapılmaktadır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğin-
ce işyerinde yapılması gereken ortam ölçümleri yapılmak-
tadır. Çevre Birimi, mevzuata uygun olarak, alınan tedbirle-
rin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmiş, 
hastane içi yıllık denetim programları düzenlemiştir. -Etkin 
bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve 
strateji belirlemiş, çevre konusunda bilinçlendirme ve atık 
yönetimi konularında hizmet içi eğitim vermiştir. Hastane 
kaynaklı tüm atıkların çevreye ve kişiye zarar vermeden 
ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve taşınmasının 
sağlanmasında teknik ve idari esasları içeren bir yöntem 
belirlemiştir. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların kayna-
ğında ayrı toplanmasını sağlayarak ülke ekonomisine kat-
kı sağlanmıştır. Hastane kaynaklı tüm tehlikeli maddelerin 
tanımlanması, bu maddelerin saklanması, kullanırken te-
mas halinde yapılması gerekenlerin planlanması ve eğitimi 
için standart bir yöntem belirlenmiştir. Hastane genelinde 
atık yönetimi oluşturarak tabi olunan ulusal ve uluslararası 
mevzuat yükümlülüklerini yerine getirerek, hizmet ve kalite 
standartları en üst düzeyde tutulmuştur. 

Sağlıkta Kalite Yönetimi Temsilciliği
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Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Üniversitemiz vizyonu kapsamında uluslararası bir marka 
olarak, öğrencilerimizin uluslararası rekabetçi ortamda başa-
rılı olmaları amacıyla yürütülen faaliyetler Koordinatörlüğü-
müz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Uluslararası İlişkiler 
ve Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün görevleri şöy-
ledir: Üniversitemizin tüm yurt dışı bağlantılarının sağlan-
ması, uluslararası işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi, 
yabancı uyruklu öğrenci işlemlerinin takip edilmesi, Erasmus 
Değişim Programlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi. Erasmus 
Koordinatörlüğümüz bünyesinde yürütülen faaliyetler 2004 

yılında Socrates/Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin alın-
ması ile başlayıp, 2007-2013 yıllarını kapsayan Hayat Boyu 
Öğrenme Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve 
2014-2020 yılları arasında, Yükseköğretim için Erasmus+ 
Beyannamesi alınması ile sürdürülmektedir. 24 Avrupa Bir-
liği üyesi ülke ve 4 Avrupa Birliği ortak ülkesinden 114 farklı 
üniversite ile 53 alanda ikili anlaşma imzalamıştır. Erasmus+ 
Programı hakkında bilgi sahibi olunması, programlara katılı-
mın teşvik edilmesi amacıyla internet sayfamız kolay anlaşı-
lır hale getirilerek Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. 
Nisan 2018 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Semey State 

Medical University (SSMU) ile stratejik işbirliği anlaşması 
imzalanmıştır. Bu kapsamda SSMU’dan öğrenci ve akade-
misyenler eğitim almak üzere Tıp Fakültemize gelecektir. 
Başkent Üniversitesi tarafından, ‘SEMEY Üniversitesi’nin Tıp 
Eğitiminin Modernizasyonu’ ile ilgili verilmiş olan Dünya Ban-
kası Projesi teklifimiz onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Proje 
Ocak 2019 tarihinde başlayacak olup, Üniversitemizin tüm 
dünyaya bilim ihracı konusunda önemli bir aşamadır. Farabi 
Değişim Programı, 2016-2017 akademik yılında, YÖK tarafın-
dan Vakıf Üniversitelerinde durdurulduğundan, bu akademik 
yılda da hareketlilik faaliyetinde bulunulamamıştır. Koordi-

natörlüğümüz bünyesinde yer alan Uluslararası Öğrenci Ofisi 
ile Üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısının artması için 
başvuru ve kabul esasları hakkında bilgi vermek, sağlık ve 
kültürel ihtiyaçların gidermek, konaklama, eğitim ve danış-
manlık hizmeti sunarak uluslararası öğrencilerin eğitime ve 
kampüsteki sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için öğren-
cilerle bire bir ilgilenilmektedir. Uluslararası öğrenci sayısının 
arttırılması çalışmaları kapsamında başvuru sayfası Türkçe ve 
İngilizce olarak kolay anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiş-
tir. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen Yabancı Uyruk-
lu öğrenci Sınavı iki kez yapılarak katılım sayısı arttırılmıştır. 

Boş kalan kontenjanların doldurulabilmesi için üç ayrı başvu-
ru süreci sonrasında yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış 
sağlanmıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Üniversitemiz, ülkemizin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programlarına katıldığı 2004 yılından itibaren öğrenci ve 
personel hareketlilikleri ile teorik ve pratik bilgi birikiminin 
arttırılması için Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetleri 
sürdürmektedir. Üniversitemiz, 2004 yılından itibaren Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları öğrenci ve personel ha-
reketliliği kapsamında 461 öğrenciyi yurtdışına eğitime gön-
dermiş ve 132 öğrenci eğitimlerini sürdürmek için Başkent Üni-
versitesi’ne gelmiştir. Tüm bölümler için ülke farklılaşması ile 
anlaşma yapılması ve öğrencilerimizin değişim programlarına 
katılımlarının teşvik edilmesi yoluyla öğrencilerimizin ulusla-
rarası düzeyde akademik bilgiye ulaşmaları amaçlanmakta-
dır. Erasmus Koordinatörlüğümüz, proje sayılarının artırılması 
için destek faaliyetlerini sürdürmekte, halihazırda 3 adet Er-
samus Projemiz devam etmektedir. Başkent Üniversitesi’nde 
2017-2018 akademik yılında kendi imkanları ile öğrenim gören 
130, Türkiye burslusu olan 52, toplam 182 uluslararası öğren-
ci bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları 
Koordinatörlüğü bünyesinde Üniversitemizin tanınırlığını artır-
maya, çeşitli bağlantılar kurmaya yönelik çalışmalarda bulun-
maktadır. Tüm büyükelçiliklere tanıtım mektubu iletilmesi ve 
karşılıklı görüşmeler yolu ile tanıtım faaliyetleri sürdürülmüş-
tür. Ayrıca, Tanıtım Ofisine destek sağlanarak, gerekli görül-
düğünde birim çalışanlarımız uluslararası eğitim/tanıtım fuar-
larına da katılmaktadır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Koordinatörlüğümüz anlaşma sayılarının artırılarak, akade-
mik ve sosyal alanda bilgi paylaşımının sağlanması, bilgi, 
beceri ve teknolojik gelişmeler ile yüksek standartlara sahip, 
ulusal ve uluslararası alanlarda aranılan nitelikte yenilikçi, 

paylaşımcı akademik ortamın sağlanmasını amaçlamaktadır. 
‘Study in Turkey’ web sitesine Üniversitemize ilişkin bilgi, fo-
toğraf ve tanıtım filmleri her yıl güncellemekte, çeşitli web 
sitelerinde farklı dillerde, Üniversitemiz ile ilgili akademik ve 
sosyal olanaklar paylaşılarak yabancı öğrenci sayısının artırıl-
ması için çalışmalar devam etmektedir. Koordinatörlüğümüz 
bünyesinde yer alan Uluslararası Öğrenci Ofisi Üniversitemize 
kendi isteği ile başvuran ve Türkiye burslusu olarak Üniversi-
temizde eğitimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere, aka-
demik, sosyal ve kültürel açıdan danışmanlık hizmet vermek-
tedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burs 
programından yararlanarak gelen ya da diğer üniversitelere 
yerleştirilen ve sadece Türkçe öğrenme amacıyla ülkemize 
gelen öğrencilere Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bünyesinde Türkçe öğrenme imkânı sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz, Erasmus+ Programı altında yer alan staj kon-
sorsiyumu faaliyetini Sağlık Bilimleri Fakültesi HUSBIK Staj 
Konsorsiyumu Projesi ile öğrencilerimize Avrupa’da staj yap-
maları olanağı sunulmaktadır. 2017-2018 Akademik yılında 
39 öğrenci bu imkândan faydalanmıştır. Ayrıca Ankara Tica-
ret Odası’nın öncülüğünde yapılan YİTAK Staj Konsorsiyum 
Projesi ile mezun durumundaki öğrencilerin yurtdışında staj 
yapması desteklenmektedir. Üniversitemiz öğrenci topluluk-
ları bünyesinde kurulan Erasmus Başkent ESN Topluluğu ile 
Erasmus+ Programına Üniversitemizin tüm bölümlerinden 
katılan öğrenciler bir araya gelerek deneyimlerini bir sonraki 
yıl gidecek arkadaşlarına aktarma imkânı bulmuşlardır. Yine 
topluluk üyeleri Üniversitemize gelen Erasmus öğrencileri-
ne ve yabancı uyruklu diğer öğrencilere kampüs yaşamı ve 
Ankara’nın sosyal etkinlikleri ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. 
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü 
olarak, uluslararası ve ulusal alanda Projeler kapsamında, ça-
lışmaların desteklenmesi ve öğretim elemanı/öğrenci/perso-
nel değişimi çalışmalarının arttırılarak sürdürülmesi yönünde 
faaliyetlerine devam edecektir. 
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Başkent Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği (BAŞMED)

Başkent Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği; Başkent 
ruhunu canlı tutmak, öğrencilik hayatından iş hayatına geçiş sü-
recindeki köprü olmak ve mezunlarını  bir çatı altında toplamak 
amacıyla 2017- 2018 eğitim öğretim yılında aşağıdaki faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir.

• E-posta yolu ile tüm mezunlarımıza yeni yıla ait iyi dileklerimizi 
içeren mesajımız iletilmiştir.

• Şubat ayı içerisinde İletişim Fakültesi  ve Spor Bilimleri Bölümü 
öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Medya ve Spor Paneli”n-
de TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan konuk edilmiştir.

• Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında “Mezunlar Buluşuyor” 

başlığı altında sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’da ya-
şayan mezunlarımızla buluştuğumuz yemek organizasyonları 
yapılmıştır. Yapılan bu etkinlikler kapsamında belirtilen şehirler-
de birçok mezun iş yerinde ziyaret edilmiştir.

• 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Törenlerinde BAŞMED adı-
na stant açılarak tanıtım yapılmıştır. Ayrıca törenlerde derne-
ğimiz tarafından mezunlara fotoğraf ve video çekimi hizmeti 
verilmiştir.

• Tüm mezunlara milli ve dini bayram tebrikleri e-mail olarak yol-
lanmıştır.

• Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak her yıl yapılan 
“Mezunlar Günü-Madalya Töreni” etkinliği 29 Eylül 2018 tarihin-

de Üniversitemiz Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmiştir. Tören-
de mezuniyetinin  birinci, beşinci, onuncu, on beşinci ve yirminci 
yılını kutlayan mezunlara Kurucumuz Prof. Dr. Sayın Mehmet 
Haberal, Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ali Haberal, Rektör Yar-
dımcılarımız, Dekanlarımız  ve Yüksekokul  Müdürlerimiz tara-
fından anı madalyaları takdim edilmiştir. Mezunlar Günü sevilen 
müzik grubu Kurtalan Ekspres tarafından verilen keyifli konser 
ile sonlanmıştır.

• Kendi işini yapan mezunlarımıza sektörlerinin ve firmalarının ta-
nıtımında destek olunmaktadır.

• Anlaşmalı Kurumlar aracılığı ile mezunlarımıza ve öğrencilerimi-
ze yönelik çeşitli sektör ve işletmelerde indirim sağlanmaktadır.
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Tanıtım Ofisi 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 
Tanıtım Ofisi, Başkent Üniversitesi’nin akademik, sosyal ve kül-
türel yönlerini potansiyel öğrenci ve ailelerine uygun iletişim ka-
nallarıyla ve güçlü bir kurumsal kimlik çatısı altında iletilmesinden 
sorumludur. Üniversite giriş sınavlarına hazırlık aşamasında olan 
öğrencilerin tercihlerini belirlemelerine katkı sağlayacak tanıtım 
faaliyetleri yürütmektedir. 

Aday Öğrenci Faaliyetleri
YKS Öncesi Tanıtım Faaliyetleri
 � 10 Ekim 2017-28 Mayıs 2018 tarihlerinde üniversitemizi ziyaret 

eden veya üniversitemizin ziyaret ettiği okullardaki öğrencilere 
tanıtım filmi izletilerek ve detaylı bilgilendirme yapılarak, öğ-
rencilerin merak ettiği sorulara cevap verilmiştir. Öğrencilerin 
tercih yapmak istedikleri bölümlerle ilgili ayrıntılı bilgi almalarını 
sağlamak amacıyla, ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanla-
rıyla görüşmeleri sağlanmıştır. Üniversitemizi ziyaret eden aday 
öğrencilerimiz atölye çalışmalarına dâhil edilmiştir. Bu kapsam-
da 65 lise üniversitemizde misafir edilmiş ve iki atölye çalışması 
yapılmıştır.

 � Eğitim fuarlarına katılarak fuarları ziyaret eden öğrencilere, ve-
lilere, okul rehber öğretmenlerine üniversitemiz hakkında bilgi 

verilerek, tanıtım dokümanlarımızı temin etmeleri sağlanmıştır. 
Aynı zaman 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Ankara’da 
32 fuara etkinlik katılımı gerçekleştirilmiştir. 3 şehir dışı ve 7 yurt 
dışı fuara katılım sağlanmıştır.

 � Eğitim fuarlarına katılarak fuarları ziyaret eden öğrencilere, 
velilere, okul rehber öğretmenlerine üniversitemiz hakkında 
bilgi verilerek, tanıtım dokümanlarımızı temin etmeleri sağ-
lanmıştır. Aynı zamanda 2016-2017 eğitim-öğretim dönemin-
de Ankara’dan üniversitemizi kazanan öğrencilerin liseleri de 
gezilmiş ve bu kapsamda 68 etkinlik katılımı gerçekleştiril-
miştir.

Başkent Üniversitesi'ni Ziyaret Eden Okullar

Okul Adı Tarih

Mersin Doğa Koleji 11 Ekim 2017

Düzce Akçakoca Piri Reis Anadolu 26 Ekim 2017

Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi 27 Ekim 2017

Yozgat Sorgun Türk Telekom Lisesi 27 Ekim 2017

Diyarbakır Özel Eflatun Fen Lisesi 07 Kasım 2017

Özel  Gürçağ Okulları 08 Kasım 2017

Polatlı  Duatepe Anadolu Lisesi 09 Kasım 2017

Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi 10 Kasım 2017

İncek Doğa Okulları 14 Kasım 2017

Mersin Özel Başarım Temel Lisesi 16 Kasım 2017

Akhisar Koleji Anadolu ve Fen Lisesi 17 Kasım 2017

Işıkkent Eğitim Kampüsü 17 Kasım 2017

İzmir Özel Karşıyaka Zafer Tek Yıldız Temel Lisesi 17 Kasım 2017

Malatya Ted Koleji 23 Kasım 2017

Mersin Ted Koleji Özel Lisesi 24 Kasım 2017

Odtü Geliştirme Vakfı Özel Lisesi 27 Kasım 2017

Kastamonu Özel Özgür Simya Koleji 28 Kasım 2017

Denizli Sınav Koleji 30 Kasım 2017

Özel Sincan Elit Temel Lisesi 30 Kasım 2017

Adana Gündoğdu Koleji 01 Aralık 2017

Konya Ereğli Atatürk Anadolu Lisesi 01 Aralık 2017

Adalet Nizamoğlu Lisesi 05 Aralık 2017

Eryaman Okyanus Anadolu Lisesi 06 Aralık 2017

Keçiören Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 07 Aralık 2017

Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları 08 Aralık 2017

Kayseri Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 15 Aralık 2017

Özel İdeal Beşgen VİP Koleji 18 Aralık 2017

Ankara Doğa Koleji Çayyolu 19 Aralık 2017

Sınav Koleji 20 Aralık 2017

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Teknik ve Meslek Lisesi 03 Ocak 2018

Nefise Andiçen Anadolu Lisesi 11 Ocak 2018

Isparta Lokman Hekim MTA Lisesi 12 Ocak 2018

Kırşehir Mehmet Akif Ersoy Lisesi 15 Ocak 2018 

Adalet Nizamoğlu  Anadolu Lisesi 15 Ocak 2018

Arte Koleji 20 Şubat 2018

Bursa Özel Kavram Lisesi 22 Şubat 2018

Sincan Sınav Lisesi 28 Şubat 2018

Mehmetçik Anadolu Lisesi 05 Mart 2018

Hatay Özel Dörtyol Final Temel Lisesi 07 Mart 2018

Özel Umut Işılay Sağlık Meslek Lisesi 16 Mart 2018

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi 20 Mart 2018

Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 23 Mart 2018

Sivas Fen Lisesi 28 Mart 2018

Özel TAKEV Lisesi 29 Mart 2018

İzmir Özel Mektebim Anadolu Lisesi 30 Mart 2018

Ankara Fatih Anadolu Lisesi 02 Nisan 2018

Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 Nisan 2018

Düzce Anadolu Lisesi 12 Nisan 2018

Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 13 Nisan 2018

Rize Pazar Fen Lisesi 13 Nisan 2018

Fatma Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 16 Nisan 2018

İnegöl Sağlık Meslek Lisesi 17 Nisan 2018

Rize Sosyal Bilimler Lisesi 19 Nisan 2018

Denizli Özel Birler Anadolu Lisesi 19 Nisan 2018

Hatay Tek Kampüs Okulları 20 Nisan 2018

Özel Bahar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 20 Nisan 2018

Altındağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu  Lisesi 24 Nisan 2018

Samsun Final Okulları 25 Nisan 2018

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 



IV. KOORDİNATÖRLÜKLER 332 333

Tanıtım Ofisi 

Özel 21.Yüzyıl Karşıyaka Anadolu Lisesi 27 Nisan 2018

İstek Özel Antalya Muratpaşa  Yeditepe Koleji Anadolu Lisesi 04 Mayıs 2018

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Deneme Sınavı 
Uygulaması 06 Mayıs 2018

Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi 09 Mayıs 2018

Özel Ankara Ayyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesi 15 Mayıs 2018

Başkent Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Kampüs Ziyareti 15 Mayıs 2018

Bartın H.S.Ç FEN Lisesi  09 Mayıs 2017

İzmir Ödemiş Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 11 Mayıs 2017

Özel Sincan Birey Temel Lisesi 17 Mayıs 2017

Artvin Hopa Anadolu Lisesi 17 Mayıs 2017

Bursa Tan Okulları 18 Mayıs 2017

Özel Ordu Final Temel Lisesi 29 Mayıs 2017

Özel Çankaya Doğa Anadolu Lisesi 30 Mayıs 2017

Mev Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi 31 Mayıs 2017

TOÇEV Eğitim  Kariyeri 02 Haziran 2017

Tanıtım Ofisi’nin Ziyaret Ettiği Okul ve Katıldığı Fuarlar

Okul  Adı / Fuar Tarih

Eryaman Doğa Koleji Üniversite Tanıtım Fuarı 23 Kasım 2017

Trucas X.Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Brüksel- Köln 25-26 Kasım 2017

Özel Bilfen Çayyolu Liseler Fuar 12 Aralık 2017

Marka Festivali 13-15 Aralık 2017

Eket Üniversitesi Tanıtım Fuarı 21-22 Aralık 2017

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 09 Şubat 2018

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Üniversite  Tanıtım Fuarı 12 Şubat 2018

Okyanus Koleji Üniversite Tanıtım Fuarı 13 Şubat 2018

Özel Ankara Maya Anadolu Lisesi  Üniversite Tanıtımı ve 
Yönlendirme Etkinliği 17 Şubat 2018

Ankara Üni. Geliştirme Vakfı Okulları II. Kariyer Günleri 21 Şubat 2018

Mamak Ram Üniversite Tanıtım Fuarı 22 Şubat 2018

Sınav Oran Özel Öğretim Kursu Tanıtım Fuarı 04 Mart 2018

Gölbaşı Anadolu Lisesi 6.Kariyer Günleri 08 Mart 2018

75.yıl Lisesi Başkent Üniversitesi Okul Ziyareti 12 Mart 2018

Aysel Yücetürk Lisesi Başkent Üniversitesi Okul Ziyareti 12 Mart 2018

75.yıl Lisesi Başkent Üniversitesi Tanıtım Fuarı 27 Mart 2018

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu- Fen Lisesi Üniversite 
Tanıtım Fuarı 30 Mart 2018

Künip Bakü Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı 31 Mart-01 Nisan 2018

IV. Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Üniversite ve 
Meslek Tanıtım Fuarı 06 Nisan 2018

Atatürk Lisesi 7.Kariyer Fuarı 11 Nisan 2018

ISSA Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Almanya-Dortmund 13-16 Nisan 2018

IV. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Üniversite ve 
Meslek Tanıtım Fuarı 18 Nisan 2018

Etimesgut Ram 3.Üniversite Tanıtım Fuarı 18 Nisan 2018

Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi Kariyer Fuarı 25 Nisan 2018

Sınav Koleji Kariyer Günleri 03 Mayıs 2018

Trucas XI. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Rotterdam-
Brüksel -Köln 04-05-06 Mayıs 2018

ACS Regional Meeting 10-11 Mayıs 2018

1. Yenimahalle Kariyer Fuarı 15 Mayıs 2018

Eket Ankara Üniversite Tercih Fuarı 01-02 Ağustos 2018

Eket İstanbul Üniversite Tercih Fuarı 04-05-06 Ağustos 
2018

Eket İzmir Üniversite Tercih Fuarı 08-09 Ağustos 2018

Eket Antalya Üniversite Tercih Fuarı 14 Ağustos2018

 � Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcılığı kararı ile, Tanıtım Ofisi 
sorumluları tarafından, Başkent Üniversitesi bünyesinde bu-
lunan Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları öğrenci aldığı puan 
türüne göre gruplandırılarak, tanıtım faaliyetlerinde görev ala-
cak olan Öğretim Elemanları için Temmuz ayında oryantasyon 
programı toplantıları düzenlemiştir. 

 � Tanıtım faaliyetlerinden görev alacak Akran Danışmanı öğ-
renciler için Mayıs ve Haziran aylarında 2 farklı oryantasyon 
toplantısı düzenlenmiş, üniversitemizin tanıtımında kullanılan 
materyaller tanıtılmış, en sık sorulan sorular, yönetmelikte de-
ğişen konular ve üniversitemizin ayırt edici yetkinliklerine ilişkin 
başlıklar üzerinde durulmuştur. 

 � Başkent Üniversitesi resmi web sayfasında adayları bilgilendir-
mek için Adaylar sayfamız revize edilerek, tanıtım filmimizin 
Türkçe ve İngilizce versiyonları, Fakülte ve Yüksekokul kata-
logları güncellenerek üniversitemiz web sayfasına yüklenmiştir.

LYS Sonrası Tanıtım Faaliyetleri
 � 2017-2018 Öğretim Yılı içerisinde üniversitemize ait tanıtıcı 
materyaller rehber öğretmenlere ulaştırılmıştır. tanitim@bas-
kent.edu.tr adresine tanıtıcı materyal talebinde bulunan üni-
versite adayı öğrenci ve kurumlara broşür gönderilmiş, e-mail 
adresine gelen üniversitemizle ilgili sorulara cevap verilmiştir. 

 � Akran Danışmanlığı Programı kapsamında görev alan Baş-
kent Üniversitesi öğrencileri, tanıtım günlerinde üniversitemi-
ze gelen öğrenci ve velilere kampüs gezisi eşliğinde bölümler 
ve merak edilen konularla ilgili bilgi vermiştir. 

 � 30 Temmuz–15 Ağustos 2018 tarihlerinde Başkent Üniversi-
tesi kampüsünde Tanıtım Günleri düzenlenerek üniversitemiz 
hakkında bilgi almaya gelen üniversite adayları ve velileri 
fuaye alanında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin tercih etmeyi 
düşündükleri bölümlerle ilgili detaylı bilgi almak için tanıtım 
günlerinde görevli öğretim elemanlarıyla görüşmeleri sağ-
lanmıştır. Bu faaliyet kapsamında yaklaşık tanıtım yapılan 
öğrenci ve aile sayısı 29.546 kişiye tanıtım hizmeti sunulmuş-
tur. Aynı tarihlerde Başkent Üniversite Hastanesi ana binada 

ve bağlı kuruluşlarda da tanıtım standı açılarak standı ziyaret 
eden kişiler üniversite hakkında bilgilendirilmişlerdir.

 � 30 Temmuz – 15 Ağustos 2018 tarihlerinde günde ortalama 
20 öğrenci ile toplam 36 akran danışmanı öğrencimiz ve 650 
akademisyen hazırlanan bölüm bilgilendirme masalarında 
görev almıştır. Akran danışmanı öğrencilerimiz tanıtım gün-
leri faaliyetlerinde öğrenci ve velilere üniversitemizin tanıtı-
mı ve bölümleri hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra üniver-
sitemiz bünyesindeki laboratuvar, mahkeme salonu, kampüs 
gezisi ve çeşitli uygulama alanlarında ailelere eşlik ederek 
tanıtımını yapmıştır. Aynı zamanda bilgi amaçlı telefon açan 
aile ve adaylarımıza bölümler hakkında bilgilendirme yapıl-
mıştır.

 � Tanıtım Günleri tercih döneminde Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Merkezi bünyesinde, toplam 17 öğrenci dönüşümlü ola-
rak görev almıştır. 

 � Tanıtım Günleri etkinliğinde kullanılmak üzere fakülte/meslek 
yüksekokulu foto blok çalışmaları, görevli akademisyen ve öğ-
renci yaka kartları, bilgi metinleri aynı formatta hazırlanmıştır.

 � Tanıtım Günleri sürecinde hafta içi her gün öğle kuşağı canlı 
yayın programının bölüm ve meslek tanıtımı kapsamlı organi-
zasyonu yapılmıştır.

 � 01-02 Ağustos tarihinde Ankara, 04-05-06 Ağustos tarihinde 
İstanbul, 08-09 Ağustos tarihinde İzmir ve 14 Ağustos tari-
hinde Antalya’da gerçekleşen Üniversite Tercih Fuarı etkinlik-
lerine Fakülte ve Yüksekokullar olarak öğretim elemanları ile 
katılım sağlanmıştır.

 � Gazeteler ve dergiler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşa-
rak, üniversitemizi tanıtmak amacıyla, üniversitemiz kimliği 
ve birimleri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlar 
ulaştırılarak 2018 YKS sonuçlarına göre öğrenci alacağımız 
bölümler ve kontenjanlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağ-
lanmıştır.

Ek Yerleştirme Tanıtım Faaliyetleri
Ek kontenjanla öğrenci alacak fakülte ve yüksekokul bölümlerine 

ilişkin kontenjan çalışmaları yapılarak adaylar ve aileleri bölüm-
ler hakkında bilgilendirilmiştir. tanitim@baskent.edu.tr adresine 
gelen mailler cevaplanmış ve aynı zamanda bilgi amaçlı telefon 
açan aile ve adaylarımızın soruları yanıtlanarak bölüm ve kampüs 
tanıtımları yapılmıştır. Ek kontenjan dönemi için geliştirilen mater-
yaller üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

DGS Tanıtım Faaliyetleri
Dikey Geçiş Sınavı kapsamında üniversitemizi tercih edecek olan 
aday öğrencilerin ziyaretleri ile birebir görüşmeler sağlanmış, mail 
ve telefon görüşmeleri ile de üniversitemize yönelik tüm soruları 
yanıtlanmıştır. DGS sınavı sonucu yerleşecek aday öğrenciler için 
süreci içeren bilgilendirme görselleri üniversitemiz ana sayfasında 
yayınlanmıştır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Tanıtım Faaliyetleri
Üniversitemize kayıt yaptırmayı düşünen yabancı uyruklu öğren-
cilere üniversitemiz fakülteler, bölümler, sosyal imkânlar, başvuru 
ve kabul koşulları kapsamında tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek 
adına 25-26 Kasım 2017 tarihinde “Trucas X. Türk Üniversiteleri 
Tanıtım Fuarı Brüksel-Köln” fuarına, 31 Mart-01 Nisan 2018 tarihin-
de Künib Bakü Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı”na, 13-16 Nisan 
2018 tarihinde “ISSA Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Almanya/
Dortmund”  fuarına, 04-05-06 Mayıs 2018 tarihinde “Trucas XI. 
Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı Rotterdam-Brüksel-Köln” fuarla-
rına katılım sağlanmıştır. Başvuru, kayıt- kabul, kontenjan bilgile-
rini içeren bilgiler fuarlarda alınan mail adreslerine gönderilmiştir.

Yüksek, Lisans-Doktora Programlarına Yönelik Tanıtım 
Faaliyetleri
 � Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmayı dü-

şünen aday öğrenciler için bölümlerle ilgili föy çalışmaları ya-
pılmıştır.Yurtiçi veya yurtdışındaki tanıtım fuarlarında yüksek 
lisans ve doktora programlarını düşünen aday öğrencilere baş-
vuru süreci, alım koşulları, bölümler ve üniversitemiz hakkında 
bilgilendirmeler yapılmıştır.

 � Yeni açılan yüksek lisans ve doktora programlarının enstitü 
web sayfalarından kontrolleri sağlanmıştır.

 � 7 Ocak 2018 Hürriyet Gazetesinde ve 5 Ağustos 2018 Milliyet 
Gazetesi lisansüstü öğrenci alımları ilanlarına çıkılmıştır. 

Mevcut Öğrenci ve Personele Yönelik Faaliyetler
 � 2017-2018 Öğretim Yılı içerisinde yapılan öğrenci faaliyetleri 

düzenli olarak yazılı ve görsel basın ile paylaşılmıştır.
 � Akademik, idari ve öğrenci değişim programlarına katılan tüm 

üniversitemiz mensuplarına İngilizce tanıtım setleri hazırlan-
mıştır.

 � Üniversitemizde gerçekleştirilen kongre, konferans, panel gibi 
etkinliklere katılan tüm misafirlere istenilen sayıda tanıtım ma-
teryallerinden oluşan Türkçe ve İngilizce setler hazırlanmıştır.

 � Tanıtım faaliyetlerinde destek veren birimler ve akademisyen-
lere teşekkür belgesi takdimi yapılmıştır.

 � Kasım 2017–Haziran 2018 tarihleri arasında kesin kayıt döne-
minde kayıt yaptıran öğrencilerimiz için hazırlanacak hediye 
kiti çalışmaları için aralıklı toplantılar yapılarak hediyelerin tes-
limatı için koordinasyon sağlanmıştır. 

 � Eylül-Ekim ayında yeni kayıt yaptırıp hediyesini alamayan ve 
geç kayıt yaptıran öğrencilere hediye kiti dağıtımı sağlanmıştır.

Oryantasyon Programı
Başkent Üniversitesi tarafından 2013-2014 öğretim yılından iti-
baren öğrencilerin üniversite hayatına uyumlarını kolaylaştırmak 
amacıyla düzenlenen oryantasyon programı, 2017-2018 Akade-
mik yılında değiştirilerek öğrenci takip sistemli ve geniş içerikli bir 
ders haline dönüştürülmüştür. Yeni kayıt olan öğrenciler için ORY 
100 Üniversite Hayatına Giriş dersi 18-19-20-25-26-27 Eylül 2017 
tarihlerinde düzenlenmiştir. ORY 100 kodlu üniversite hayatına 
giriş dersi tüm öğrencilerin alması gereken 1 kredilik bir ders olup 
BUOBS’DA ders seçimi sırasında kayıt yapılmıştır. Etkinliklerin ka-
tılım takibi için baskentliyiz. biz web sayfasından giriş yapılarak 
şube seçimi sonucu öğrencinin ekranında ders programı görün-
tüsü ile programa erişim tasarlanmıştır. Dersten başarılı olabilmek 
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için etkinlik takibi, sistemde kayıtlı 26 şube olarak oluşturulan her 
şube kapsamında belirlenen 10 adet seminere katılımla değerlen-
dirilmiştir. Notlandırma etkinlik katılım sayısına göre puanlama ile 
yapılmıştır. Her etkinlik 2 puandır. Öğrencilerin seminer takipleri 
seminer veren eğitmen tarafından belirlenen sürede seminer şif-
resi girilmesi ve hazırlanan şube sınıf listelerine seminer kodu be-
lirtilerek atılan imza ile yapılmıştır. Sisteme kayıtlı 3577 öğrencinin 
etkinliklerden aldıkları puana göre A ile F arası bir harf notu ile 
değerlendirilip, ilk yarıyıl transkripte yazılmıştır. 

Yılbaşı hediye Dağıtımı
Yeni yılda Bağlıca Kampüsümüzde görev alan toplamda 1723 ida-
ri ve akademik personele promosyon paketi  tebrik kartı ile hazır-
lanıp dağıtımı sağlanmıştır.

Yıl İçinde Yapılan Faaliyetler
 � Üniversitemizi tanımak isteyen aday öğrenci, veli ve rehberlik 

öğretmenlerinin soruları yıl içerisinde 272 telefon görüşmesi ile 
yanıtlanmıştır.

 � Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin sosyal, kültürel 
ve akademik içerikli çeşitli konularda sorularına danışmanlık 
yapılmıştır. 

 � Başkent Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarında gerçekleşen tüm 
etkinliklerin yer aldığı Bülten isimli yayın için tüm bilgi akışı ve 
koordinasyon sağlanmıştır. 

 � Üniversitemiz bünyesinde yapılan kongre, konferans ve se-
miner gibi etkinliklerin duyurusu hastane ana bina ekranımıza 
gönderilmiştir.

 � 29 Eylül-02 Ekim 2017 tarihlerinde üniversitemizi kazandığı 
halde kayıt yaptırmayan öğrencilerimizle telefon görüşmeleri 
yapılıp kayıt yaptırmama sebepleri üzerine rapor hazırlanmış-
tır.

 � 2017 Eylül ayında Tanıtım Ofisi depo kontrolü gerçekleştirile-
rek materyal sayımı sağlanmıştır.

 � Başkent Üniversitesi Rektörlük misafirleri için Türkçe ve İngi-
lizce tanıtım çantaları her ay revize edilerek teslim edilmiştir.

 � Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen seminerlerde konuş-
macılara verilmek üzere tanıtım çantaları istenilen birimlere 
teslim edilmiştir.

 � Kariyer Yönlendirme Merkezi tarafından “Kariyer Yolculuğum” 
ve ”Kariyer Yönlendirme Fuarı” kapsamında kullanılmak üzere 
istenilen tanıtım materyalleri teslim edilmiştir.

 � 2017 Şubat ayı itibariyle Başkent Üniversitesi kampüsünde 
yer alan Atatürk Evi Yenileme Projesi kapsamında oluşturulan 
proje grubunda yer alınarak Eskişehir- İstanbul illerinde aynı 
temalı müze ziyaretlerinde araştırma gezilerine katılım sağlan-
mıştır. Proje geliştirme amaçlı 12 akademisyen katılımlı 4 top-
lantı organizasyonu ve bilgi akışı koordinasyonu yapılmıştır. 

 � 2017-2018 Öğretim yılı tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üze-
re üniversitemiz bünyesindeki her fakülte ve meslek yükseko-
kuluna ait detaylı bilgileri içeren tanıtım kitapçıkları güncellen-
miştir.

 � Başkent Üniversitesi tanıtım filmi Türkçe ve İngilizce olarak 
güncellenmiştir.

 � YKS Lisans ve Ön Lisans programlarını içeren kontenjan broşü-
rü 2018 başlığı ile hazırlanmıştır.

 � “Başkent’te Öğrenci Olmak” kitapçığı güncellenmiştir.
 � Başkent Üniversitesi genel bilgi kataloğu güncellenmiştir.
 � Başkent Üniversitesi’nin İlklerinin yer aldığı “Neden Başkent?” 

içerikli kitapçık güncellenmiştir.
 � Tercihimiz Başkent ve Best Choice Başkent el ilanları güncel-

lenmiştir.
 � Tüm etkinliklerde kullanılmak üzere; kalem, bez çanta, bloknot, 

taşınabilir bellek, dosya, afiş gibi materyaller konsept dahilinde 
güncellenmiştir.

 � Yurtdışı eğitim fuarlarında kullanılmak üzere tüm kitapçık ve 
promosyon malzemelerinin İngilizce versiyonları revize edil-
miştir.

 � Erasmus+ kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversite broşü-
rü revize edilmiştir.

 � Üniversitemiz Bağlıca kampüsünde gerçekleştirilen tüm panel 
ve konferanslarda kuruluşumuzun broşür ve ilgili dokümanla-

rının yer aldığı stantlar kurularak, üniversitemizin tanıtımı ya-
pılmıştır.

 � Üniversitemizi ve bölümlerimizi tanımak isteyen kurum ve 
kişilere yıl içerisinde toplam 482 adet kargo adreslere teslim 
edilerek tanıtım materyali desteğinde bulunulmuştur.

 � Kampüste yapılan tüm etkinliklerin fotoğraf arşivi oluşturul-
muştur ve istenilen etkinlik fotoğrafları bölümlere iletilmiştir.

 � Tanıtım koordinatörlerimizin atamaları yapılarak Tanıtım Top-
lantıları düzenlenmiştir.

 � Akran danışmanı öğrencilerimiz belirlenerek Akran Danışmanı 
Toplantıları düzenlenmiştir.

 � Yurtdışı eğitim fuarları katılım koşulları kapsamında Ekonomi 
Bakanlığı ile birlikte işlemler yürütülerek destek sağlanmıştır.

 � 30 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenen Tanıtım 
Günleri duyurusunu yapmak amacıyla afişler ve tanıtıcı mater-
yallerimiz bağlı merkezlerimizde dağıtılmıştır.

 � Tanıtım Günleri duyurusunu yapmak amacıyla farklı ölçülerde 
toplam 36 adet bağlı merkezlerimize branda yapılmıştır. 

 � 21 Temmuz-18 Ağustos 2018 tarihlerinde Eskişehir - Konya 
Yolu Kesişimi Köprüsü, Esenboğa Yolu Pursaklar Girişi, Eski-
şehir Yolu İnönü Bulvarı Balgat Kavşağı, Konya Yolu Gazi Üni-
versitesi Önü, Konya Yolu Keklik Girişi olmak üzere 3 hafta bo-
yunca toplam 5 köprü alınlığında reklam çalışması yapılmıştır.

 � 10 Aralık 2017 tarihinde Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bi-
lişim Sistemleri Bölümü tarafından Haymana Sinanlı İlköğre-
tim Okulunda kütüphane oluşturulmuş ve sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 85’er adet dosya, kalem, silgi ve bloknot 
yardımında bulunulmuştur.

 � Gazete ilanları: 22 Temmuz 2018 (Milliyet Gazetesi) Özel Yete-
nek Öğrenci Alımı, 08 Ağustos 2018 (Milliyet Gazetesi) Tercih 
Rehberi ilanları yayınlanmıştır.

Tanıtım Günlerine ait istatistiki bilgiler yandaki tabloda yer almak-
tadır.

Tanıtım Faaliyetleri Toplam Sayılar

Tanıtım Merkezleri

Bağlıca Kampüsü (Merkez)

Ankara Hastanesi

Kahramankazan MYO

33 Farklı sağlık ve eğitim merkezi

37

Bağlıca Kampüsü 
Tanıtım Günleri

Tanıtım yapılan öğrenci sayısı 6674

29.546Tanıtım yapılan öğrenci ve aile sayısı 23359

Telefonla tanıtım yapılan öğrenci sayısı 6187

Görev alan öğretim elemanı sayısı 65

Görev alan akran danışmanı öğrenci sayısı 36

Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Merkezi 
Tercih Rehberliği

Yüz yüze tercih yapılan öğrenci sayısı 1.492
1.922

Telefonla tercih rehberliği yapılan öğrenci sayısı 430

Görev alan uzman sayısı 5

Görev alan akran danışmanı öğrenci sayısı 17

Yüksek Öğretim Koçluğu Etkinlik sayısı 20

Kampüs Turu
Öğrenci eşliğinde tur sayısı 102

Araçla tur sayısı 85

1-2 Ağustos Ankara 
Tercih Fuarı

Fuara destek veren akademik, idari ve öğrenci sayısı 63

Fuara katılan öğrenci sayısı 12.403

4-5-6 Ağustos İstanbul 
Fuarı

Fuara destek veren akademik, idari ve öğrenci sayısı 21

Fuara katılan öğrenci sayısı 44.505

8-9 Ağustos İzmir Fuarı
Fuara destek veren akademik, idari ve öğrenci sayımız 17

Fuara katılan öğrenci sayısı 10.230

10 Ağustos Antalya Fuarı
Fuara destek veren akademik, idari ve öğrenci sayısı 9

Fuara katılan öğrenci sayısı 8.174

Kanal B Öğle Kuşağı 
Canlı Yayın

Program sayısı 11

Konuk sayısı 25

Kanal B Günce Programı
Yayın sayısı 4

Konuk sayısı 5

Doğru Seçim Programı
Yayın sayısı 81x2 yayın= 162

Konuk sayısı 190

Sosyal Medya 
 Facebook-Instagram

Toplam erişilen kişi sayısı 260.089

Etkileşime geçilen kişi sayısı 50.624

Google Adwords
Reklamların gösterim sayısı (kişi) 3.883.761

Etkileşime geçilen kişi sayısı 2.020.198

universitetercihleri.com Aracılığı ile Etkileşime Geçilen Ziyaretçi Sayısı 125.000

Mail Yolu ile Bilgilendirme 134

Rehberlik Araştırma Merkezi İşbirliği 46

Tanıtım Ofisi 
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V.  İdari Faaliyetler
• Genel Sekreterlik 
• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

• Eğitim Grubu
• Sağlık Grubu 

• Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı
• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
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Genel Sekreterlik

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Üniversitemiz Genel Sekreterliği kaynakların verimli, etkin 
bir biçimde kullanımında ve tüm idari birimlerin koordinas-
yon, iletişim ve performansının artırılarak kurumsal kimliğin 
geliştirilmesi için belirtilen şu görevleri yerine getirmektedir. 
1-Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu 
gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve 
alınan kararların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, 2-Üni-
versitemize gelen ve giden tüm evrakları kayıt etmek, ilgili 
birimlere göndermek, evrakın korunmasını ve saklanmasını 
sağlamak, 3-Üniversitede çalışan tüm personelin görev ve 

sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini sağ-
lamak, 4-Üniversitemizce yapılması gereken iş ve işlemlerle 
ilgili olarak Rektörlük Makamı adına kurum içi ve kurumlar 
arası yazışmaları yapmak ve birimler arası idari koordinas-
yonu sağlamak, 5-Akademik ve idari faaliyetlerin aksama-
dan yürütülmesi için temizlik, teknik, ulaşım, çevre, güvenlik 
ve diğer hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak, 
6-Nitelikli personel alımını sağlamak ve birimlerin ihtiyaçla-
rına göre görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öne-
ride bulunmak, 7-Akademik ve idari personelin her türlü yurt 
içi ve yurt dışı izin işlemleri ile birlikte her türlü özlük hakla-

rını yürütmek, 8-Üniversitemizce yapılan her türlü akademik 
ve idari toplantıları organize etmek ve gerekli idari ve mali 
desteği sağlamak, 9-Üniversitemiz bünyesindeki her türlü 
malzeme alımı, üretimi ve uygulama işlemlerini yürütmek, 
10-Tüm personelin eğitim sektöründe yaşanan değişimlere 
uyum sağlayabilmelerini ve verilen hizmet standartlarının 
yükseltilmesini sağlamak amacı ile hizmet içi eğitimlerini 
sağlamak, 11-Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde 
Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görev-
leri yapmak.

V. İDARİ FAALİYETLER338 339

Değişken Değer

Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı 267

Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı 248

Kurum dışı gelen evrak sayısı 23836

Kurum dışı giden evrak sayısı 23072

Kurum içi giden evrak sayısı 43953

Kurum içi gelen evrak sayısı 114867

Alınan senato kurulu kararı sayısı 248

Alınan yönetim kurulu kararı sayısı 154

Alınan mütevelli heyeti kararı sayısı 8

Genel idari personel sayısı 917

Teknik Personel sayısı 121

Destek grubu personel sayısı 401

Sağlık hizmetleri personel sayısı 36
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Hizmet birimi olması dolayısı ile Birimimiz üniversite gene-
lindeki bilimsel üretime kaynak teşkil edebilecek her türlü alt 
yapı, web, e-posta, sunucu hizmetleri, lisanslı yazılım alımı/
kiralanması, ihtiyaç duyulan yazılımların kendi öz kaynakları 
ile projelendirilip gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kap-
samda şu faaliyetler yürütülmüştür: 

Sistem Grubu 
Üniversitenin yeni web sitesinin hizmete verilmesi kapsa-
mında altyapı iyileştirme çalışması yapılmıştır. Yük dengele-
yicilerin bakımları yapılmış, sorunlar giderilmiştir. Makineler 

arasında iletişim yoluyla yeni öğrencilerin hesaplarının oto-
matik açılması iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yeni dönem 
akademik/idari ve öğrenci bilgisayar hesaplarının hesapla-
rının hizmete verilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bütün su-
nucuların işletim sistemi ve uygulama yazılımlarının güncel 
tutulması sağlanmıştır. Sanallaştırma yazılımının upgrade 
çalışması yapılmıştır. Sanallaştırma yazılımının upgrade işle-
minden sonra diğer sistemler ile uyumla hale getirilmiştir. IP 
yapılandırılması devam ettirilmiştir. Disklerin mailler için ay-
rılan bölümlerinde kullanılmayan veri alanlarının silinerek ve-
rimlilik sağlanmıştır. Yedekleme sisteminin bakımları yapılıp, 
sorunlar giderilmiştir. Arızalanan disklerin yenisiyle değişimi 

sağlanmıştır. Uygulama ve test sunucuları üzerinde tespit 
edilen hatalar giderilmiştir. Hizmet makinalarının tam yedek-
leri ayarlanarak haftalık sistem yedekleri alınmaya başlan-
mıştır. Sertifika eksikliği bulunan sunucularda gerekli çalış-
malar yapılarak problemleri giderilmiştir. EBYS sistemlerinde 
ihtiyaç duyulan alanlar eklenmiştir. Açık erişim makinesinde 
yeni tanımlamalar yapılmıştır. İnsan kaynakları sunucusunda 
ihtiyaç duyulan ldap entegrasyonu yapılmıştır. Toplu duyuru 
gönderme eğitimleri yapılmıştır.

Yazılım Grubu 
Destek verilen tüm projelerde toplamda 737 adet talep 

gündeme gelmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Gerekli yö-
netmelik güncellemeleri, yeni web servis entegrasyonları, 
platform sürüm güncellemesine dayalı yazılım güncelleme 
zorunlulukları ve yeni yazılım ve web sayfası talepleri yerine 
getirilmiştir. 

Ağ Grubu 
Ana sistem odası ana kabin değişikliği yapılmıştır. Fiber bağ-
lantıların tamamı düzenlenmiştir. Omurga Anahtarların dev-
reye alınması işlemi gerçekleştirilmiştir. Ağ cihazları takip 
yazılımı alımı ve kurulumu yapılmıştır. Yeni Güvenlik Duvarı 
devreye alınmıştır. Arızalanan Güvenlik Duvarı garanti kap-
samında yenisi ile değiştirilmiştir. Ağ hizmetleri sunucuları 
(DNS, DHCP, KAV, WSUS ve KMS) bakım, onarım çalışmaları 
yapılmıştır. Yerleşke genelinde bulunan aktif ağ cihazlarının 
işletim sistemlerinin ve yayınlanan cihazların güncellemesi 
yapılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Birimimiz, Üniversite bünyesindeki bilgisayar laboratuvarla-
rının bakım/onarım ve lisanslı program kurulumları, sınıf içe-
risindeki projeksiyon ve bilgisayarların düzenlenmesi teknik 
desteğini ve öğrenim sürecinde ihtiyaç duyulan yazılımları 
uyarlama desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda şu faali-
yetler gerçekleştirilmiştir: 

Sistem Grubu 
Tıp Fakültesi ihtiyacı için 'keyps.baskent.edu.tr server kurul-
muştur. Teknoloji Transfer Ofisinin ihtiyacı için tto.baskent.
edu.tr server kurulmuştur. Öğrenciler için webmail olarak 
RoundCube yazılımı kurulmuştur. Keyps kapsamında iki dns 
tanımı yapılmıştır. Keyps sisteminde performans için ihtiyaç 
duyulan iyileştirmeler yapılmıştır. 

Yazılım Grubu 
Aşağıdaki otomasyon faaliyetlerinde çalışmalar yürütülmüş-

tür: ABTA (Akademik Bilgi Toplama Aracı) BUOBS (Üniver-
site Öğrenci Bilgi Sistemi), BUKOS (Kolej Otomasyon Siste-
mi), Kurumsal Web Platformu, Hazırlık Otomasyonu, BUOOS 
(Öğrenci Bilgi Sistemi), Yurt Otomasyonu, Mezun Otomas-
yonu, Servis Otomasyonu, Güvenlik Otomasyonu, Santral 
Otomasyonu, Üniversite ana sayfası ve kurumsal web sayfa-
larında geliştirmeler devreye alınmıştır. İçerik güncellemeleri 
devam ettirilmiştir. Enstitü, online başvuru sistemi ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeniden yazılmıştır.

Ağ Grubu 
Akademik ve idari ofislerin bilgisayar ve çevre birimleri 
ihtiyaçlarının kurulum ve dağıtımları yapılmıştır. Yeni dö-
nem akademik ve idari ofislerin bilgisayar ve çevre birim-
leri ihtiyaçları toplanmaya başlanmıştır. Yerleşke genelinde 
toplam 12 bilgisayar laboratuvarının bakım, onarımlarının 
yapılması ve programların güncel sürümlerinin yüklenme-
si işlemi yapılmıştır. Hastane ve kampüs arasında noktadan 
noktaya internet bağlantısı sağlanmıştır. EBYS ve NUCLEUS 
programlarının Kampüs-Hastane arasındaki devre üzerin-
den çalıştırılması sağlanmıştır. Tıp Fakültesi binası A, B ve F 
blok sistem odaları düzenlenmiştir. Tıp Fakültesi ve Hukuk 
Fakültesi binalarındaki kesintisiz güç sistemlerinin bakım 
ve onarımı yaptırılmıştır. Eğitim Fakültesi’nde bulunan tüm 
sınıfların arıza tespitleri yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir. 
Tıp Fakültesi binasında bulunan ana sistem odası iklimlen-
dirme sistemlerinin bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Tıp Fa-
kültesi çevrimiçi e-sınav yapılması için gerekli alt yapı ve 
düzenlemeler tamamlanmıştır. Kablosuz ağ erişim noktala-
rını etiketleme işlemine başlanmıştır (%45’i tamamlanmış-
tır). Hizmet talep formu ve telefon ile bildirilen toplam 876 
donanım arızası, 610 yazılım arızası, 331 Network arızasının 
giderilmesi, 650 telefon ile destek isteğinin karşılanması ve 
139.634 adet optik form okutulması ve değerlendirilmesi iş-
lemleri gerçekleştirilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Seminer, sempozyum, kongre, fuar ve çalıştay çalışmaları-
nın duyurularının yapılması, gerçekleştirme aşamasında do-
nanımsal bütün cihazların temin edilmesi ve gerekli teknik 
personelin görevlendirilerek ilgili çalışmaların amacına uy-
gun yapılmasına destek verilmektedir. Patalya Lakeside Oteli 
yeni kablolu/kablosuz ağ kurulumu tamamlanmıştır. Geliştir-
me Vakfı akaryakıt istasyonu internet arızaları giderilmiştir. 
Geliştirme Vakfı ana sunucusuna donanım yükseltme (upg-
rade) işlemi yapılacaktır. Geliştirme Vakfı ana sunucusunun 
cluster mimarisinde çalıştırılması işlemi için hizmet alınması 
kararlaştırılmıştır. SIEM (Security Information and Event Ma-
nagement), (güvenlik ihlali bilgisi ve olay yönetimi), merkezi 
kayıt tutma yönetme sistemi test süreci devam etmektedir. 
Kampüs genelinde ağ bağlantısı bulunmayan dersliklerin ağ 
bağlantısı için alt yapı oluşturulmuştur. Kampüs genelinde-
ki bilgisayarların bakım, onarım ve donanım yükseltme işleri 
için sarf malzemelerinin alım işlemi yapılmıştır. Bağlı sağlık 
kuruluşlarında (Adana, İzmir, Alanya, Konya, İstanbul) web 
sayfaları için talep edilen ssl desteği sağlanmıştır. Sekiz 
Radyoloji Görüntüleme Sistemi (PACS) için Sağlık Bakanlığı 
Entegrasyonu web erişimi kapsamında dns tanımları yapıl-
mıştır. USOM’dan yapılan uyarıların gereği yapılmıştır. Ulak-
bim-csirt uyarılarının gerekleri yapılmıştır. moodle2.baskent.
edu.tr isimli sunucu kurulup yapılandırılmıştır. Diğer sistem 
alt yapıları ile uyumlu çalışması için gerekli entegrasyonlar 
yapılmış ve ilgili eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

Sağlık Birimleri Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Üniversitemize bağlı tüm hastane ve sağlık kuruluşlarında 
Şubat-2018 dönemi itibariyle E-Arşiv fatura sistemine geçil-
miştir. Tıbbi Sarf Malzemelerin üretiminden hastaya kullanı-
mına kadar olan süreci izleyebilmek ve kayıt altına almak için 
geliştirilen Ürün Takip Sistemi projesinde, tüm hastaneleri-
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mizin HBYS yazılım ve süreç entegrasyonları gerçekleştiril-
miştir. Ankara, Adana, İstanbul ve Alanya Hastanelerimizde 
HBYS sunucu değişimi işlemleri veritabanı kurulum ve akta-
rım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ankara Hastanemize bağlı 
Diyaliz Merkezlerimiz için USS merkez ayrımı gerçekleştiril-
miş, veriler diyaliz merkezlerimiz adına ayrı olarak gönderil-
meye başlanmıştır. SGK Medula sisteminde yapılan değişik-
likler için HBYS yazılımında gerekli uyarlama ve güncelleme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Renkli reçete sistemi devreye 
alınmıştır. İşyeri Hekimi e-reçete uygulaması başlatılmıştır. 
Tıbbi malzeme raporlarının elektronik ortamda yazılarak on-
line gönderilmesi sağlanmıştır. Laboratuvar teknisyen onayı 
süreci devreye alınmıştır. Biyokimya laboratuvar LİS siste-
minin ağ üzerinden haberleşmesi sağlanmıştır. Biyokimya 
laboratuvarında ALİNİTY cihaz entegrasyonu yapılmıştır. Bi-
yokimya laboratuvarı dış tetkik formlarının Anamnez olarak 
uyarlanması gerçekleştirilmiştir. Mikrobiyoloji laboratuva-
rında ARCHİTECK cihaz entegrasyonu yapılmıştır. Radyoloji 
biriminde TM ve Direk Grafi cihaz entegrasyonları yapılmıştır 
Diş Hekimliği Fakültesinin Medula tesis kodunun ayrılması 
sağlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi dosya takip sistemi 
için Anamnez formu tasarlanmıştır. Arşiv biriminin taburcu 
hasta dosyalarının kontrolü için anamnez formu tasarlan-
mıştır. Kozmotoloji işlemleri için dinamik anamnez ve tetkik 
uygulama süreçleri düzenlenmiştir. Evde sağlık hizmetleri 
birimi için randevu sistemine uyarlanması sağlanmıştır. Gö-
ğüs hastalıkları skorlama formlarının sisteme uyarlanması 
sağlanmıştır. Personel Performans değerlendirme sisteminin 
elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanmıştır. TELETIP en-
tegrasyon süreci tamamlanmıştır. Acil bölümünden istenen 
konsültasyon ve radyoloji USG tetkiklerinde gecikme mesaj-
larının otomatik olarak SMS gönderimi sağlanmıştır. Pyxis 
ilaç sunucusunun sanal sunucu üzerine taşınması gerçekleş-
tirilmiştir. Çağrı merkezimize gelen 8840 talep karşılanmış-
tır. J-Guar İnsan Kaynakları uygulaması ile ilgili Personel Da-
iresi ve bağlı merkez İnsan Kaynakları bölümlerinden gelen 

taleplere destek verilmiştir. J-Guar web portalının çalışanla-
rın web üzerinden kullanıcı girişi ile bordrolarını görmeleri 
sağlanmıştır. Doktorlarımızın akademik çalışmalarında kul-
lanmak üzere özel listelerin oluşturularak excel formatında 
verilmesi sağlanmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından 
SOME (Siber Olaylara Müdahale) ekibine gönderilen elekt-
ronik olay bildirimlerinin değerlendirilmesi düzenleyici ve 
önleyici tedbirlerin alınması gerçekleştirilmiştir. Ankara Mer-
kez, Yenikent Diyaliz Merkezi, Ümitköy Poliklinik ve Diyaliz 
Merkezlerine kurumsal bilgi güvenliği farkındalığı eğitimleri 
verilmiştir. Ankara Hastanesi PACS sunucusu disk kapasitesi 
artırılmıştır. Laboratuvar binası sistem odası oluşturulmuş, 
Ağ anahtarlama cihazları kurulmuş ve bilgisayar sistemleri 
kurularak devreye alınmıştır. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetlerimiz 
şunlardır: Başkent Üniversitesi web sitesinin yeniden tasar-
lanarak uygulamaya alınması. Ankara Hastanesi, Ayaş Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Adana Turgut Noyan 
Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasının yeni tasa-
rıma göre uygulamaya alınması. Doktorların ayrılmaları du-
rumunda web sayfalarından otomatik olarak pasiflenmesi 
için uygulama geliştirilmesi. AÇKAR'ın web sayfasının yeni 
tasarıma göre uygulamaya alınması. BUGEV hastane oto-
park hizmeti için web tabanlı vale portalının geliştirilmesi. 
Alanya, İzmir, İstanbul, Konya Hastaneleri web sitelerinin 
yeniden tasarlanarak uygulamaya alınması. Yabancı hasta-
lar web sitesinin yeniden tasarlanarak uygulamaya alınması. 
Alanya, Adana, Konya, İzmir yabancı hastalar web siteleri-
nin yeniden tasarlanarak uygulamaya alınması. *Experimen-
tal and Clinical Transplantasyon dergisi web sayfası gün-
cellemesi ve yeni sayılar, ek sayıları ve EPUB Before Print 
makalelerin html formatında veritabanına eklenmesi, web 
sayfasına aktarılması. The Middle East Society For Organ 
Transplantation Derneğine ait mesot-tx.org web sitesinin 

güncellemesi. Tıp Fakültesi Online İşlemler web sayfası 
güncellemelerinin yapılası. Turkish Transplantation Society 
Derneği tond.org.tr web sitesinin güncellemesi. Başkent 
Üniversitesi Turizm Organizasyon Şirketi’ne ait buto-org.
com web sitesinin güncellemesi. Düzenlenen uluslarara-
sı veya ulusal kongre web sitelerinin güncellemesi. *Hasta 
Yakını Bilgilendirme Ekranı ile ilgili gelen taleplere destek 
verilmesi. Kadın Doğum binasında 15 adet bilgilendirme ek-
ranına ait tasarım ve içeriklerinin güncellenmesi. Web say-
faları ile ilgili istek, değişiklik ve düzeltmelerin yapılması. 
İntranet üzerinde çalışmakta olan E-bildiri, TKYM, E-Bebek 
Sertifika, Radyoloji Bölümü Asistan Takip Uygulaması, Ula-
şım Amirliği Araç Bilgi Sistemi ile ilgili revizyonların yapıl-
ması. 9 farklı lokasyonda bulunan Sıramatik sistemlerine 
destek verilmesi, bilgilendirme videolarının sistemler üze-
rine yüklenerek gösteriminin sağlanması. Eczane ve Biyo-
medikal birimleri için fiber altyapısının oluşturulması, Ağ 
sistemlerinin kurulması ve merkezi otomasyon sistemine 
bağlantısının sağlanması. 5. Sokak Poliklinikler binasının fi-
ber altyapısının yenilenmesi. Yeni kantinin ağ altyapılarının 
ve sistemlerinin kurularak Başkent Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı otomasyon sistemine dahil edilmesi. Acil çıkışı per-
sonel kantininin ağ altyapılarının ve sistemlerinin kurularak 
Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı otomasyon sistemine 
dahil edilmesi. Ağ sistemleri üzerinden medya ve benzeri 
içeriklerin transferi ve paylaşımı için IP tabanlı ağ sisteminin 
kurulması. Merkez bina yeni kantininin TV altyapısının ağ 
üzerinden sağlanarak merkezi yapıya dönüştürülmesi. Diş 
Hekimliği binası içerisinde yer alan kantinin, ameliyathane 
içerisinde yer alan kantinin, Kadın Doğum binası içerisin-
de yer alan kantinin Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
otomasyon sistemine dahil edilmesi. Radyoloji bölümünün 
taşınması sonucu medikal cihazlarının ve bilgisayar sis-
temlerinin yeni ağ sistemine dahil edilmesi. Radyoloji Pacs 
okuma odasının taşınması sebebi ile Pacs okuma odasın-
da bulunan ağ sistemleri kabininin iptal edilerek kabloların 

Rapor bölümünde bulunan sistem odasına transfer edilmesi 
ve ağ anahtarlama cihazlarının kurulması. Eski yemekhane 
binasının derslik haline dönüştürülmesi, ağ sistemi altyapı-
sının oluşturulması. Hasta Yatış, Hasta Taburculuk ve Hasta 
Hakları birimlerinin yeni yerlerine taşınması ve ağ sistemleri 
çalışmalarının yapılması. Eczanenin taşınması, ağ sistemleri 
altyapı çalışmalarının yapılması. A Blok ve B Blok’a hizmet 
veren sistem odasının, F Blok Laboratuvar binasında bulu-
nan sistem odasına taşınması, ağ anahtarlama cihazlarının 
kurulması. Laboratuvar bölümünün taşınması, medikal ci-
hazlarının kurulması ve bilgisayar sistemlerinin kurulan yeni 
ağ sistemine dahil edilmesi. KIOSK cihazlarının ağ sistemleri 
entegrasyonlarının yapılması. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyet-
lerimiz şunlardır: Radyoloji CD-ROBOT ünitesinin değiştiril-
mesi ve ağ sistemi entegrasyonun yapılması. Nükleer Tıp 
biriminin yerinin değiştirilmesi, ağ ve sistem entegrasyonu-
nun yapılması. C-Blok Göz Bölümü ip kamera sistemlerinin 
kurulması, Güvenlik birimi ile ağ sistemleri entegrasyon 
işlemlerinin yapılması. Ana sistem odası fiziksel güvenli-
ğin sağlanması amacı ile parmak izi ile giriş sisteminin ku-
rulması, ısı ve nem sensörleri yerleştirilmesi ile gözlem ve 
olay müdahale sisteminin kurulması. 104 adet parmak izi ve 
kimlik denetimli kapı geçiş ünitesinin merkezi network alt 
yapısına dahil edilmesi. Yenikent Diyaliz Merkezi kablosuz 
ağ misafir ve personel internet hizmeti altyapısının oluştu-
rulması. Ümitköy Polikliniği, Ayaş FTR ve Yenikent Diyaliz 
Merkezi’nin MPLS/VPN devresi upgrade işleminin yapılma-
sı. Ümitköy Polikliniği Kadın Doğum, Aile Hekimliği ve FTR 
bölümlerinde ağ sistemleri ve donanım ekipmanlarında ya-
pılan iyileştirmeler. 125 adet yeni Pc kurulumu ve 230 adet 
Pc’nin yer değişikliği nedeniyle kurulumlarının yapılması. 94 
Laser, 15 Inkjet, 15 adet Scanner, 21 Barkod Reader, 72 Bar-
kod yazıcının kurulumlarının yapılması. 1100 Pc, 450 Laser, 

15 Inkjet yazıcı, 142 adet Barkod yazıcı donanımlarının pe-
riyodik bakımlarının yapılması. 1741 adet donanım arızası-
nın onarımlarının yapılması. Çeşitli amaçlarla Hastanemizde 
kullanılan yazılımlar için 637 adet programsal kurulumun 
yapılması. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ile Bağ-
lıca Kampüsü arasında noktadan noktaya Layer2 devrenin 
kurularak güvenlik duvarları ve ağ sistemleri üzerinde ilgi-
li tanımlamaları yapılarak kuruma özgü uygulamaların bu 
devre üzerinden kullanılmasının sağlanması. Başkent Üni-
versitesi Diş Hekimliği ve Dekanlık binalarının VF-RED Fiber 
Optik kablolarının çekilmesi ve hizmete hazır hale getiril-
mesi. Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı MPLS/VPN alt-
yapılarının G.SHDSL’den ME fibere dönüştürülmesi. BÜGEV, 
Pag Sağlık Çözümleri, Başkent Holding, Patalya ve Kızılca-
hamam Otelleri, Açkar Kahramankazan Fabrika ve diğer 
lokasyonlarına bilgi işlem desteklerinin verilmesi. BÜGEV 
Misafir Vale-Otopark Sistemi ağ altyapısının oluşturulması 
ve devreye alınması. Patalya Gölbaşı Oteli ağ sistemleri alt-
yapısı yenilenmesi ve kablosuz ağ misafir ve personel inter-
net altyapısının oluşturulması ve hizmete sunulması. İzmir 
Hastanesi, HBYS sunucu değişikliği yapılarak İzmir Bostanlı, 
Mavişehir ve Çiğli lokasyonları arası entegrasyon işlemleri-
nin yapılması. İzmir Çiğli lokasyonu PACS sunucusu disk ka-
pasitesi artırılması. İzmir Hastanesi Bostanlı lokasyonu idari 
binanın kablosuz bridge linkinin kurularak Merkez hastane-

ye bağlantısının sağlanması. İzmir Hastanesi Bostanlı, Çiğli 
ve Mavişehir lokasyonlarına trafik shaper amacı ile güvenlik 
cihazları kurularak konfigürasyonlarının yapılması. Bostanlı, 
Çiğli ve Mavişehir lokasyonları fiber altyapı değişiklikleri ya-
pılarak hız upgradelerinin yapılması. Bostanlı, Çiğli lokasyo-
ları kablosuz ağ misafir ve personel internet hizmeti altyapı-
sının oluşturulması. Ankara, Adana, İzmir, Konya, Alanya ve 
İstanbul hastaneleri arasında hizmet veren Video Konferans 
sistemi altyapısının değiştirilerek izole MPLS/VPN altyapı-
sının oluşturulması ve bu merkezlerin salon mimarileri, gö-
rüntü ve ses sistemlerinin revize edilmesi. İstanbul Hastane-
si, yedek PACS sunucusu kurulumunun yapılması. İstanbul 
Hastanesi Ek Hizmet Binası kablosuz ağ misafir ve personel 
internet hizmeti altyapısının oluşturulması ve hizmete su-
nulması. İstanbul Hastanesi Ek Hizmet Binası ağ anahtar-
lama cihazları kurulumlarının yapılması. Adana Hastanesi, 
HBYS sunucu değişikliği ve Pacs Sistemi değişikliği ve en-
tegrasyon işleminin yapılması. Konya Hastanesi, Pacs Sis-
temi değişikliği ve entegrasyon işleminin yapılması. Alanya 
Hastanesi, OBA kantinlerinin BÜGEV otomasyon sistemine 
dahil edilmesi, kablosuz bridge linkinin donanım güncelle-
me işlemleri ile merkez ve MPLS/VPN devrelerinin upgrade 
işlemlerinin yapılması. 

V. İDARİ FAALİYETLER342 343

Değişken Değer

İnternet Çıkış Hızı  800

Toplam Uç Sayısı 6564

Erişim Noktası Sayısı 275

Hizmet verilen (açık kaynak/ satın alınmış/ kiralanmış) toplam yazılım sayısı 175

Web tıklama sayısı 14682179
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Fakültelerin, yüksekokulların, enstitülerin gereksinimleri doğ-
rultusunda elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar, elekt-
ronik dergiler ve basılı süreli yayınların abonelik işlemleri 
yapılarak kullanıma sunulmuştur. Aynı zamanda fakültelerin, 
yüksekokulların, enstitülerin ve kütüphanenin ihtiyaç duydu-
ğu basılı kitaplar da satın alınmıştır. Ankara Üniversitesi, Bil-
kent Üniversitesi ve ODTÜ ile yapılan protokol çerçevesinde 
öğretim elemanlarının bu üniversitelerin kütüphanelerinden 
ödünç kitap alabilmeleri sağlanmıştır. Açık erişim için tüm Tür-
kiye'deki yayınların harmanlandığı OPENAIR uyumlu DSpace 

yazılım programı kullanılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılında 
olduğu gibi Başkent Üniversitesi'ndeki fakülte ve bölümlerin 
çıkarmış olduğu yayınlar tespit edilerek Science, Social Scien-
ces, Art&Humanities Citation Index yayın kataloğu oluşturul-
muştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, belirtilen şu eğitim 
ve seminerlere katılım gösterilmiştir: (11.12.17) Mendeley Eği-
timi, (08.03.18) Oxford Eğitimi, (09.03.18) Web of Science 
Eğitimi, (15.03.18) ClinicalKey, UpToDate ve STATdx Eğitimi, 
(21.03.18) Turnitin Eğitimi, (22.03.18) Sage Çalıştayı, (22.03.18) 
Dergipark Akademi Eğitimi, (05.04.18) Turcademy Eğitimi, 
(12.04.18) OVID Eğitimi, (17-20.04.18) ANKOSLİNK Toplantısı, 

(12.05.18) ÜNAK Veri Tabanı Seçim Kriterleri ve Satın Alma Sü-
reçleri, (18-22.06.18) Hacettepe Üniversitesi BBY Yaz Semineri, 
(21.09.18) PressReader Eğitimi, (28.09.18) SirsiDynix Eğitimi, 
Bünyemizde bulunan elektronik kaynaklar ise şöyledir: Camb-
ridge Histories Online, Cambridge Journals Online, Clinical-
key Dentistry&Oral Sciences Source Ebook Central, EBSCO 
Discovery Service, EBSCOhost (Academic Search Complete, 
Business Source Complete, Teacher Referance Center, Social 
Sciences Index Retrospective, GreenFILE, ULAKBİM Veri Ta-
banları), Emerald HeinOnline, IEEE IFRS Standards, iThentica-
te, JSTOR, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bankası, LC Classifica-

tion, Mendeley Music Online: Listening Nature Journals, OVID 
Oxford Journals, Pressreader ProQuest Dissertations and The-
ses Global SAGE Journals, Science Direct, Scopus, Springer-
Link, STATdx, Taylor&Francis, Transplant Library, Turcademy, 
Türkiye Atıf Dizini, Turnitin Originality, Check UpToDate An-
ywhere, Web of Science, Wiley Online Library, Ajr: American 
Journal of Roentgenology, Journal of Neurology, Neurosur-
gery&Psychiatry, Mathematics Teacher Educator (Elektronik), 
New England Journal of Medicine Seminars in Neurology 
(Basılı+Elektronik), Ebook Central E-Kitapları, EBSCOhost 
E-Kitapları, SpringerLink E-Kitapları, Turcademy E-Kitapları, 

Elsevier E-Kitapları, Cambridge E-Kitapları, Wiley E-Kitapları.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi, 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında da kullanıcılarının öğretim programlarına destek 
vermeyi ve bu programları iyileştirici kaynakların en iyi, en 
doğru ve en güncel şekilde teminini sağlamayı amaç edin-
miştir. Ayrıca kullanıcılarına düşünce özgürlüğüne olanak 
veren, yaratıcı, gelişmiş ve teknolojik kütüphane ortamı sun-
ma doğrultusunda hizmet vermiştir. Kullanıcıların kütüpha-
neden en iyi ve en etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak 

için elektronik kaynak yayın tarama hizmetleri, süreli yayın-
lar hizmetleri, sağlama hizmetleri, kataloglama-sınıflama 
hizmetleri ile ilgili birimler oluşturulmuş olup eğitim-öğre-
tim yılı başında ve gerek görüldükçe kütüphane kullanıcıla-
rına oryantasyon eğitimi verilmiş, eğitim-öğretim yılı başın-
da oryantasyon toplantılarına gidilerek kütüphane hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. Yeni gelen yayınlar, yayını isteyen 
bölümlere e-posta yolu ile gönderilerek duyurulmuştur. 
Elektronik veri tabanları, elektronik kitaplar, elektronik der-
giler hakkında Bağlıca Yerleşkesi, Ankara Hastanesi, Alanya 
Hastanesi, İstanbul Hastanesi, Konya Hastanesi, Adana Has-
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tanesi'ne toplu e-posta yolu ile duyuru yapılmıştır. Elekt-
ronik kaynaklar ile ilgili olarak firma yetkilileri tarafından 
eğitim verilmesi ve elektronik kaynaklar hakkında bilgilen-
dirme yapılması faaliyetleri, hazırlanan toplantılar doğrul-
tusunda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarla ilgili duyurular 
bütün akademisyenlere, öğrencilere (lisans, ön lisans, yük-
sek lisans, doktora) ve idari personele elektronik ortamda 
duyurulmuştur. Elektronik kaynaklardan kullanıcıların ev-
lerindeki bilgisayarlardan yayın taraması yapabilmeleri için 
proxy şifresi verilmiştir. Ayrıca kütüphane web sayfasından 
da duyurular yapılmıştır. Web sayfasında yer alan veri ta-

banlarına yönelik kullanıcı eğitim kılavuzları, kullanıcılarımız 
için uygun bir eğitim materyali niteliğindedir. Kullanıcıları-
mızın hedeflerine ulaşmalarına yönelik kaynakların (basılı, 
elektronik dergi, elektronik kitap, görsel-işitsel materyal) 
sağlanması başlıca ilkelerimizdendir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Yeni kütüphane binamız, artan gereksinimlere göre 12.500 
m2'lik alan, 1397 kişilik otuma kapasitesi ve kullanıcıların ka-
talog tarama ve araştırma yapabilecekleri 77 adet terminal ile 
hizmet vermektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni kütüphane 

binamızda hazırlanan görme engelli kullanıcılarımız için Gör-
me Engelliler Odası vardır. Burada kullanıcılarımıza yönelik 
özel donanım ve ekipmanlar yer almaktadır. Bu donanım ve 
ekipmanlar: Window-Eyes ekran okuma programı, ZoomText 
ekran büyütme programı, Eye-Pal kitap ve doküman okuyucu, 
Alva 640 Comfort kabartma ekran, CCTV Clearwiev masaüstü 
büyüteç, IndexBraille Everest-D V4 kabartma yazıcı, Hot Dot 
Braille çeviri programı, kabartma yazıcı ses ve izolasyon ka-
bini, NVDA sesli okuma programı ve Balabolka kitap okuma 
yazılımıdır. Müzik ve sanat koleksiyonundan oluşan müzik-sa-
nat odası ve görsel-işitsel kaynakların yer aldığı görsel-işitsel 

salon bulunmaktadır. Görsel-işitsel salonda kullanıcıların mü-
zik dinleyip film izleyebilecekleri 13 terminal ve kulaklık mev-
cuttur. Aynı zamanda 11 adet kişisel çalışma kareli, 5 adet grup 
çalışma odası da yer almaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçları doğ-
rultusunda hazırlanan 24 saat çalışma salonu da hizmet ver-
mektedir. Bu salonda kullanıcıların çalışma ihtiyaçları 24 saat 
boyunca kesintisiz karşılanmaktadır. Kullanıcıların yiyecek ve 
içecek ihtiyaçları için de kafeterya mevcuttur. Kütüphanenin 
her noktasından internet erişimi sağlamak amacıyla bütün kat-
larda wireless mevcuttur.
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Değişken Değer

Toplam genel kitap sayısı 198910

Proxy kullanan kişi sayısı 3199

Eletronik kitap miktarı 189688

Yıllık kitap artış sayısı 20607

Toplam dergi sayısı 1642

Eletronik dergi miktarı 43521

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan lisans öğrencisi sayısı 10530

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan akademik personel sayısı 629

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan yüksek lisans/doktora öğrenci sayısı 1509

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan ön lisans öğrenci sayısı 1316

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan idari personel  sayısı 460

Kütüphane hizmetlerinden yararlanan dış kullanıcı  sayısı 115

 Toplam referans kaynak sayısı 13781

Toplam görsel işitsel materyal sayısı 3939

Diğer materyal sayısı 2358

Yılllık bağış sayısı 19858

Açık erişime aktarılan makale sayısı 90

Açık erişime aktarılan tez sayısı 1152

Açık erişime aktarılan bildiri metni sayısı 92

Açık erişime aktarılan kitap bölümü sayısı 7

Açık erişime aktarılan diğer yayın sayısı 3

Açık erişime aktarılan kitap  sayısı 5

Açık erişime aktarılan ders notu sayısı 10

Ödünç verilen kolleksiyon sayısı 19162

Toplam koleksiyon sayısı 235403

Toplam ciltli dergi sayısı 16415

Aktif süreli yayın sayısı 434

Toplam veritabanı sayısı 35

Abone olunan veritabanı sayısı 18

Yıllık satın alınan materyal sayısı 749

Toplam personel sayısı 45
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi öğren-
cilerinin kayıt işlemlerinden başlayarak mezuniyetine kadar 
geçen süre içindeki akademik ve idari her türlü bilgi ve bel-
genin nitelikli bir şekilde hazırlanması, muhafazası ve ilgili 
birimlere iletilmesini sağlamaktadır. Yeni öğrenci kesin ka-
yıtları, kayıt yenileme, ders kayıtları, kayıt silme, kayıt don-
durma, disiplin cezaları, öğrenci notları, öğrenci kimlik kartı, 
mezuniyet işlemleri, özel yetenek sınavı başvuruları, yatay 
geçiş ve üniversite içi geçiş başvuruları, öğrenciye ait her 
türlü belgenin hazırlanması ve öğrenci özlük dosyalarının 

aktif halde sürekliliğinin sağlanması işlemlerini yürütür. Ge-
rek akademik çalışmalar yapan öğretim elemanları gerekse 
tez hazırlayan lisans ve lisansüstü öğrenciler için Üniversi-
temiz ile ilgili sayısal bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından temin edilir. Ayrıca her akademik yıl ‘Performans 
Değerlendirme Raporu’ hazırlanır. Her eğitim-öğretim yılın-
da olduğu gibi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Daire 
Başkanlığımıza ait genel hedefler belirlenmiştir. Belirlenmiş 
olan hedeflere ulaşabilmek için birim olarak sıkı çalışmalar 
yürütülmekte ve her akademik yılda bir önceki akademik 
yıldan daha kaliteli daha işlevsel bir hizmet sunulmaya ça-

lışılmaktadır. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerden üstün başarı 
gösteren öğrencilere Başkent Üniversitesi Rektörlük Maka-
mı’nca belirlenen oranlarda ‘Başarı Bursu’ verilir. 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında da bu bursun tespiti ve takibi Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılmıştır. Ayrıca bireysel 
ve takım sporlarında başarı gösteren öğrencilere ve milli 
sporculara Rektörlük Makamı'nca verilen teşvik burslarının 
takibi de yine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılmak-
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2016-2017 Akademik Yılı Mezun Öğrenci Sayıları 

Program Sayı

Lisans 1725

Önlisans 794

TOPLAM 2519

Yükseklisans 222

Doktara 13

TOPLAM 235

GENEL TOPLAM 2754

tadır. Bu burslar dışında Başkent Üniversitesi öğrencilerine 
yönelik eğitim ücretinin bir kısmının veya eğitim ücretinin 
tamamının alınmaması şeklinde Üniversitemizce uygulanan 
destek burslarının tespit edilmesi ve takip edilmesi Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılmaktadır. Öğrencilere sağla-
nan tüm bursların Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi'ne gi-
rişleri yapılmakta ve her akademik dönem başında ön lisans, 
lisans ve lisansüstü burslu öğrenci sayıları ve burs oranları 
manyetik ortamda ve dosya olarak hazırlanmakta ve muha-
faza edilmektedir. YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanıp yü-
rürlüğe girmiş olan ve Üniversitemizce uygulanmakta olan 

‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin 
Yönetmelik’in 16. maddesi uyarınca uygulanan çift anadal 
eğitimi ve 18. madde uyarınca uygulanan yan dal eğitimi 
esaslarıyla hizmet verilmiştir.

Akademik Yıllara Göre Önlisans, Lisans ve Lisansüstü 
Programlardan Mezun Olan Öğrenci Sayıları

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Sayıları

Program Sayı

Lisans 10923

Önlisans 1082

TOPLAM 12725

Yükseklisans 1282

Doktara 421

TOPLAM 1703

GENEL TOPLAM 14428

Not : Lisans ve Önlisans öğrenci sayıları için 2017-2018 akade-
mik yılı sene başı öğrenci sayıları baz alınmıştır. 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrenci sayısı için sene başı öğrenci 
sayısına baharda yeni kayıt yaptıran öğrenci sayıları da eklen-
miştir. (Özel statülü öğrenciler dahil değildir) 
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 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Sayıları Toplamı Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf Toplam

Devlet Konservatuvarı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi Ana Sanat Dalı  5 5     10

Müzik Bölümü Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı    1 2   3

Piyano, Arp, Gitar Anasanat Dalı  2 1 2 4   9

Opera Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Programı   4 6 7   17

Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı Ana Sanat Dalı  11 5     16

Popüler Müzik Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Programı   2 4 3   9

Müzik Bölümü, Müzik Teorisi Sanat Dalı Lisans Programı    2 4   6

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı  1  1 1   3

TOPLAM 19 17 16 21 73

Diş Hekimliği Fakültesi

TOPLAM 12 84 63 35 47 52  293

Eğitim Fakültesi                

İlköğretim Matematik Öğretmenliği  30 21 25 27   103

İngilizce Öğretmenliği 33 68 46 33 23   203

Matematik Öğretmenliği     7   7

Okul Öncesi Öğretmenliği  46 30 56 42   174

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 46 52 40 37 51   226

Sınıf Öğretmenliği 1 57 67 76 46   247

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği     9   9

Türkçe Öğretmenliği  53 49 63 59   224

TOPLAM 80 306 253 290 264 1193

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 3 47 17 23 10   100

Moleküler Biyoloji ve Genetik  37 22   59

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 5 11   16

Psikoloji 59 94 60 49 54   316

Sosyoloji 1 57 42 24 4   128

Sosyoloji (İngilizce) 7 3     10

Türk Dili ve Edebiyatı 1 53 14 37 17   122

TOPLAM 76 302 155 133 85 751

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çizgi Film-Animasyon 1 21 20 11 11   64

Film Tasarımı  5 19 12   36

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 38     39

Grafik Tasarımı 1 43 34 22 19   119

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 115 87 60 75   337

Mimarlık 37 78 43 74 69   301

Moda ve Tekstil Tasarımı 26 25 26 7   84

TOPLAM 40 321 214 212 193 980

Hukuk Fakültesi

Toplam 47 222 165 174 216   824

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat  92 76 59 31   258

İktisat (İngilizce) 4      4

İngilizce İşletme 47 89 27 2    165

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 65 61 7    133

İşletme (Türkçe)  178 90 50 58   376

İşletme (%30 İngilizce)  13 20 16 8   57

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 84 156 75 56 73   444

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi  61 41 16 7   125

TOPLAM 200 650 336 199 177 1562

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 38 37 33 17 13   138

İletişim Tasarımı  81 67 38 25   211

Radyo, Televizyon ve Sinema 43 73 43 31 20   210

TOPLAM 81 191 143 86 58 559

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 26 112 54 42 43   277

Biyomedikal Mühendisliği 25 104 65 34 30   258

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 25 165 83 51 37   361

Endüstri Mühendisliği 42 145 66 49 39   341

Makine Mühendisliği 55 163 57 50 26   351

TOPLAM 173 689 325 226 175 1588
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Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik  64 63 91 92 310
Fiyoterapi ve Rehabilitasyon 40 66 70 50 71 297
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 1 51 52 103 53 260
Odyoloji  50 43 54    147
Sağlık Yönetimi 26 30 18 15 19   108
Sosyal Hizmetler 1 70 56 63 55   245
Spor Bilimleri  41 34 25 13   113
TOPLAM 68 372 336 401 303 1480

Tıp Fakültesi

Toplam 3 107 94 87 118 112 110 631

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans  58 47 38 12   155
Muhasebe ve Finansal Yönetim 1 60 43 34 14   152
Sigortacılık ve Risk Yönetimi  40 32 31 14   117
Turizm ve Otelcilik  38 27 16 14   95
Uluslararası Ticaret 48 116 51 64 42   321
Yönetim Bilişim Sistemleri 1 63 41 29 15   149
TOPLAM 50 375 241 212 111 989

LİSANS TOPLAMI 830 3638 2342 2071 1768 164 110 10923

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi  40 40     80
Fizyoterapi  34 23     57
İlk ve Acil Yardım  53 41     94
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  33 31     64
TOPLAM 160 135 295

Kazan Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret  26 21     47
Elektronik Teknolojisi  22 11     33
İşletme Yönetimi  12 21     33
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  16 7     23
Lojistik  18 29     47
Mekatronik  31 24     55
Otomotiv Teknolojileri  28 12     40
TOPLAM 153 125 278

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım  39 45     84
TOPLAM 39 45 84

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı  31     31
Ameliyathane Hizmetleri  36 34     70
Anestezi  44 40     84
Diyaliz  42 32     74
Fizyoterapi  48 43     91
İlk ve Acil Yardım  54 45     99
İş Sağlığı ve Güvenliği  14 35     49
Patoloji Laboratuvar Teknikleri  31 34     65
Tıbbi Dokümantasyon ve Sek.  27 27     54
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  38 39     77
TOPLAM 1 365 329 694

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Adalet  27      27
Aşçılık  37 24     61
Büro Yön. ve Yönetici Asis. 1 12 20     33
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık  19 22     41
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  25 16     41
Radyo ve Televizyon  28 34     62
Turizm ve Otel İşletmeciliği  30 10     40
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1 27 15     43
TOPLAM 2 205 141 348

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı 1 20 10     31
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  41 29     70
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  2      2
TOPLAM 1 63 39 103

ÖNLİSANS  TOPLAMI 3 985 814 1802

GENEL TOPLAM 833 4623 3156 2071 1768 164 110 12725

Not: 2017-2018 Akademik Yılı sene başı sayıları esas alınmıştır.
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2017-2018 Akademik Yılı Enstitü Öğrenci Sayıları 
Yüksek Lisans

Doktora  Genel Toplam
Tezsiz Tezli Toplam

Avrupa Birliği ve Uluslararasi İlişkiler Enstitüsü

Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı 7  7  7

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı 23  23  23

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı  5 5  5

Siyaset Bilimi Doktora Programı   8 8

TOPLAM 30 5 35 8 43

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Y.L. Programı 3  3  3

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Tezsiz Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  26 26  26

Eğitim Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı (Uzaktan Öğretim)  6 6  6

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 14  14  14

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  5 5  5

Eğitim Yönetimi Doktora Programı   3 3

İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı   2 2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tezli  Yüksek Lisans Programı 1  1  1

İngiliz Dili Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı 17  17  17

Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı 4  4  4

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 8  8  8

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Y.L. Programı 2  2  2

TOPLAM 49 37 86 5 91

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı   28 28

Bilgisayar Mühendisliği Tezli  Y.L. Programı 36  36  36

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Programı  14 14  14

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı   7 7

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Y.L. Programı 26  26  26

Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Y.L. Programı  3 3  3

Biyoteknoloji Y.L. Programı 1  1  1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı   26 26

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Y.L. Programı 38  38  38

Endüstri Mühendisliği Tezli Y.L. Programı 28  28  28
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı   18 18
Enerji Mühendisliği Tezli  Y.L. Programı 21  21  21
Enerji Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Programı  8 8  8
İş Sağlığı ve Güvenliği Y.L. Programı 5 12 17  17
Kalite Mühendisliği Tezli Y.L. Programı 13  13  13
Kalite Mühendisliği Tezsiz Y.L. Programı  9 9  9
Makine Mühendisliği Tezli  Y.L. Programı 20  20  20
Makine Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Programı  6 6  6
Makine Mühendisliği  Doktora Programı   15 15
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Y.L. Programı 8  8  8
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı  9 9  9
Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Y.L. Programı 16  16  16
Savunma Platformları Tezli Y.L. Programı 8  8  8
TOPLAM 220 61 281 94 375

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı   10 10

Anatomi Tezli Y.L. Programı 3  3  3

Beslenme ve Diyetetik Tezli Y.L. Programı 67  67  67

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı   29 29

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Programı   3 3

Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Y.L. Programı 4  4  4

Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Y.L. Programı  6 6  6

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Y.L. Programı 29  29  29

Farmakoloji Doktora Programı   5 5

Halk Sağlığı Doktora Programı   3 3

Halk Sağlığı Tezli Y.L. Programı 2  2  2

Halk Sağlığı Tezsiz Y.L. Programı  1 1  1

Hemşirelik Doktora Programı   3 3

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı 10  10  10

Odyoloji Doktora Programı   27 27

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 27  27  27

Ortodonti Doktora Programı   10 10

Periodontoloji Doktora Programı   3 3
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı   9 9

Tıbbi Biyoloji Doktora Programı   19 19

Tıbbi Biyoloji Tezli Y.L. Programı 1  1  1

Tıbbi Genetik Tezli Y.L. Programı 5 5 5

Tıbbi Genetik Doktora Programı   4 4

TOPLAM 148 7 155 125 280

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 10  10  10

Bankacılık ve Finans Doktora Programı   18 18

Bankacılık ve Finans Tezli  Yüksek Lisans Programı 24  24  24

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Yüksek Lisans Programı  9 9  9

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  26 26  26

Ekonomi Hukuku Tezsiz Y.L. Programı  4 4  4

Genel İşletme Doktora Programı   79 79

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Y.L. Programı 21  21  21

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Y.L. Programı  13 13  13

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Y.L. Programı 40  40  40

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Y.L. Programı  7 7  7

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 22  22  22

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  14 14  14

İktisat Tezli Y.L. Programı 13  13  13

İktisat Tezsiz Y.L. Programı  2 2  2

İşletme  Yönetimi Tezli Y.L. Programı 49  49  49

İşletme  Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı  17 17  17

İşletme  Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  20 20  20

Kamu Hukuku Tezli Y.L. Programı 33  33  33

Kompozisyon Tezli Y.L. Programı 1  1  1

Muhasebe-Finansman Tezli Y.L. Programı 25  25  25

Muhasebe-Finansman Tezsiz Y.L. Programı  3 3  3

Muhasebe-Finansman Doktora. Programı   27 27

Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı 12  12  12

Özel Hukuk Doktora Programı   11 11

Özel Hukuk Tezli Y.L. Programı 113  113  113
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Pazarlama Y.L. Programı 4 2 6  6
Performans Tezli Y.L. Programı 10  10  10
Performans Tezsiz Y.L. Programı  11 11  11
Psikoloji Tezli Y.L. Programı 45  45  45
Radyo,Televizyon ve Sinema Tezli Y.L. Programı 20  20  20
Radyo,Televizyon ve Sinema Tezsiz Y.L. Programı  4 4  4
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Y.L. Programı 3  3  3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Y.L. Programı  5 5  5
Sağlık Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  17 17  17
Sermaye Piyasaları Tezli Y.L. Programı 1  1  1
Sermaye Piyasaları Tezsiz Y.L. Programı  11 11  11
Sermaye Piyasaları Tezsiz Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  25 25  25
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 7  7  7
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  5 5  5
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Y.L. Programı(Uzaktan Öğretim)  15 15  15
Sosyal Hizmet Tezli Y.L. Programı 15  15  15
Sosyal Hizmet Tezsiz Y.L. Programı  4 4  4
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 12  12  12
Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı  1 1  1
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Y.L. Programı 3  3  3
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Y.L. Programı  2 2  2
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Y.L. Programı 12 4 16  16
Yöneticiler için İşletme Tezsiz Y.L. Programı  4 4  4
Yönetim Bilişim Sistemleri Y.L. Programı 3 2 5  5
Yönetim Organizasyon Doktora Programı   13 13
TOPLAM 498 227 725 148 873

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

TOPLAM   31

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

TOPLAM   10

GENEL TOPLAM 945 337 1282 380 1703

Not: 2017-2018 Akademik yılı sene başı sayıları esas alınmıştır.



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2017-2018 Akademik Yılı Mezun Öğrenci Sayıları Toplam

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı 2

Piyano, Arp, Gitar Anasanat Dalı 2

Opera Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Programı 6

Popüler Müzik Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Programı 4

Müzik Bölümü, Müzik Teorisi Sanat Dalı Lisans Programı 3

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 1

TOPLAM 18

Diş Hekimliği Faküİtesi

TOPLAM 52

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 16

İngilizce Öğretmenliği 27

Matematik Öğretmenliği 7

Okul Öncesi Öğretmenliği 39

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 54

Sınıf Öğretmenliği 29

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 8

Türkçe Öğretmenliği 36

TOPLAM 216

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 11

Psikoloji 64

Sosyoloji 1

Türk Dili ve Edebiyatı 15

TOPLAM 91

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon 11

Film Tasarımı 13

Grafik Tasarımı 16

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 53

Mimarlık 50

Moda ve Tekstil Tasarımı 8

TOPLAM 151

Hukuk Faküİtesi

TOPLAM 212

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat 31

İşletme (Türkçe) 72

İşletme(%30 İngilizce) 4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 79

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 7

TOPLAM 193

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 26

İletişim Tasarımı 33

Radyo, Televizyon ve Sinema 40

TOPLAM 99

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 39

Biyomedikal Mühendisliği 34

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 45

Endüstri Mühendisliği 46

Makine Mühendisliği 30

TOPLAM 194

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 69

Fiyoterapi ve Rehabilitasyon 68

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 49

Sağlık Yönetimi 18

Sosyal Hizmetler 51

Spor Bilimleri 11

TOPLAM 266
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Tıp Fakültesi

TOPLAM 111

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans 18

Muhasebe ve Finansal Yönetim 14

Sigortacılık ve Risk Yönetimi 15

Turizm ve Otelcilik 10

Uluslararası Ticaret 46

Yönetim Bilişim Sistemleri 19

TOPLAM 122

LİSANS TOPLAMI 1725

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi 42

Fizyoterapi 25

İlk ve Acil Yardım 42

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30

TOPLAM 139

Kazan MMeslek Yüksekokulu

Dış Ticaret 19

Elektronik Teknolojisi 9

İşletme Yönetimi 20

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 7

Lojistik 32

Mekatronik 25

Otomotiv Teknolojileri 12

TOPLAM 124

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

İlk ve Acil Yardım  43

TOPLAM 43

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 39

Anestezi 39

Diyaliz 38

Fizyoterapi 45

İlk ve Acil Yardım 48

İş Sağlığı ve Güvenliği 25

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 37

Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. 26

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 36

TOPLAM 333

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Aşçılık 15

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 17

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 16

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 16

Radyo ve Televizyon 31

Turizm ve Otel İşletmeciliği 8

Turizm ve Seyehat Hizmetleri 13

TOPLAM 116

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı 7

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 32

TOPLAM 39

ÖNLİSANS TOPLAMI 794

Avrupa Birliği ve Uluslararasi İlişkiler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 7

TOPLAM 7

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Y.L. Prg. 2

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezsiz Y.L.Prg.(Uzaktan Öğretim) 9

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Y.L. Prg. 3

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Y.L. Prg. 2

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tezli Y.L. Prg. 2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 
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2017-2018 Akademik Yılı Kurumlararası Yatay Geçişle Giden Öğrenci Sayıları 

Yatay Geçiş Yapılan Bölüm/Program Öğrenci Sayısı

Diş Hekimliği

Toplam 3

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1
İngilizce Öğretmenliği 3
Okul Öncesi Öğretmenliği 5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3
Sınıf Öğretmenliği 3
Türkçe Öğretmenliği 1
TOPLAM 16

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1
Psikoloji 3
Sosyoloji 2
Türk Dili ve Edebiyatı 5
TOPLAM 12

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4
Mimarlık 3
TOPLAM 7

Hukuk Fakültesi

TOPLAM 5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat 5
İngilizce İşletme 3
İngilizce Siyaset Bil. ve Ulus. İliş. 4
İşletme(Türkçe) 3
İşletme(%30 İngilizce) 2
Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler 6
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 5

TOPLAM 28

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2
İletişim Tasarımı 1
Radyo, Televizyon ve Sinema 2
TOPLAM 5

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 3
Biyomedikal Mühendisliği 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 6
Endüstri Mühendisliği 1
Makine Mühendisliği 3
TOPLAM 14

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 3
Fiyoterapi ve Rehabilitasyon 4
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3
Odyoloji 1
Sağlık Yönetimi 4
Sosyal Hizmetler 1
TOPLAM 16

Tıp Fakültesi

TOPLAM 8

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans 2
Muhasebe ve Finansal Yönetim 3
Uluslararası Ticaret 11
Yönetim Bilişim Sistemleri 5
TOPLAM 21

LİSANS TOPLAMI 135

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Anestezi 1
İlk ve Acil Yardım 1
TOPLAM 2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 3

TOPLAM 21

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 4

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 5

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 1

Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Y.L. Prg. 1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 1

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı 1

Endüstri Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 1

Enerji Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 1

Enerji Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 5

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Y.L. Prg. 2

Kalite Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 1

Kalite Mühendisliği Tezsiz Y.L. Prg. 2

Makine Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 1

Makine Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 5

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Y.L. Prg. 2

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. 5

TOPLAM 38

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik Tezli Y.L. Prg. 14

Beslenme ve Diyetetik Doktora Prg. 2

Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Y.L. Prg. 2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Y.L. Prg. 3

Halk Sağlığı Tezli Y.L. Prg. 2

Halk Sağlığı Tezsiz Y.L. Prg. 2

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı 2

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Prg. 8

Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Tezli Y.L. Prg. 3

Ortodonti Doktora Prg. 1

Tıbbi Biyoloji Doktora Programı 1

Tıbbi Genetik Tezli Y.L. Programı 1

TOPLAM 41

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bankacılık ve Finans Tezli  Yüksek Lisans Programı 5

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Yüksek Lisans Programı 9

Ekonomi Hukuku Tezsiz Y.L. Prg. 2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Y.L. Prg. 2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Y.L. Prg. 7

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Y.L. Prg. 7

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Y.L. Prg. 3

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 4

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 18

İşletme Doktora Prg. 1

İşletme  Yönetimi Tezli Y.L. Prg. 5

İşletme  Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. 14

Kamu Hukuku Tezli Y.L. Prg. 2

Muhasebe-Finansman Tezli Y.L. Prg. 5

Muhasebe-Finansman Doktora. Prg. 4

Müzik Bilimi Tezli Y.L. Prg. 2

Özel Hukuk Tezli Y.L. Prg. 10

Performans Tezsiz Y.L. Prg. 3

Radyo,Televizyon ve Sinema Tezli Y.L. Prg. 1

Radyo,Televizyon ve Sinema Tezsiz Y.L. Prg. 8

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Y.L. Prg. 1

Sermaye Piyasaları Tezsiz Y.L. Prg. 1

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prg. 2

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Prg. 4

Sosyal Hizmet Tezli Y.L. Prg. 2

Sosyal Hizmet Tezsiz Y.L. Prg. 1

Sosyoloji Tezli Y.L. Prg. 1

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezsiz Y.L. Prg. 1

Yönetim Organizasyon Doktora Prg. 3

TOPLAM 128

LİSANSÜSTÜ  TOPLAMI 235

ÜNİVERSİTE TOPLAMI 2754



Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kazan Meslek Yüksekokulu 

Dış Ticaret 1
Mekatronik 1
Otomotiv Teknolojileri 1
TOPLAM 3

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım 2

TOPLAM 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri 1
Anestezi 1
Fizyoterapi 1
İlk ve Acil Yardım 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
TOPLAM 9

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon 1
TOPLAM 1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2

TOPLAM 2

ÖNLİSANS TOPLAMI 19

GENEL TOPLAM 154

2016-2017 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları

Yatay Geçiş Yapılan Bölüm/Program Öğrenci Sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

TOPLAM 10

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 5
İngilizce Öğretmenliği 4
Okul Öncesi Öğretmenliği 4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4
Sınıf Öğretmenliği 6
Türkçe Öğretmenliği 6
TOPLAM 29

Fen Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 3

Psikoloji 15

Sosyoloji 11

Türk Dili ve Edebiyatı 4

TOPLAM 33

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 26
Çizgi Film Animasyon 4
Grafik Tasarım 1
Mimarlık 7
Moda ve Tekstil Tasarımı 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2
TOPLAM 41

Hukuk Fakültesi

TOPLAM 22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat 19

İngilizce İşletme 12

İngilizce Siyaset Bil. ve Ulus. İliş. 9

İşletme(Türkçe) 57

Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler 33

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 20

TOPLAM 150

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 7

İletişim Tasarımı 22

Radyo, Televizyon ve Sinema 8

TOPLAM 37

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 4
Biyomedikal Mühendisliği 3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3
Endüstri Mühendisliği 8
Makine Mühendisliği 8
TOPLAM 26

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 21
Fiyoterapi ve Rehabilitasyon 5
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4
Odyoloji 4
Sosyal Hizmetler 3
TOPLAM 37

Tıp Fakültesi

TOPLAM 43

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans 5
Muhasebe ve Finansal Yönetim 16
Uluslararası Ticaret 15
Yönetim Bilişim Sistemleri 9
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 12
Turizm ve Otelcilik 11

TOPLAM 68

LİSANS  TOPLAMI 496

Kazan Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret 1

İşletme Yönetimi 1
Otomotiv Teknolojileri 1

Kontrol ve Otomasyon 1

TOPLAM 4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi 6
Diyaliz 2
Fizyoterapi 3
İlk ve Acil Yardım 12
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Pataloji Laboratuvar Teknikleri 3
Ağız ve Diş Sağlığı 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
TOPLAM 37

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4
Turizm ve Otel İşletmeciliği 7
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 4
Adalet 4
Aşçılık 1
TOPLAM 26

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1

Bilgisayar Programcılığı 1

TOPLAM 2

ÖNLİSANS  TOPLAMI 69

GENEL TOPLAM 565
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2016-2017 Akademik Yılı Burs Oranları Öğrenci 
Sayısı

Burslu 
Öğrenci 
Sayısı

Burs 
Oranı

Devlet Konservatuvarı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi Ana Sanat Dalı 10 7 70

Müzik Bölümü Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı 3 3 100

Piyano, Arp, Gitar Anasanat Dalı 9 5 56

Opera Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Propgramı 17 8 47

Opera, Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı Ana Sanat Dalı 16 14 88

Popüler Müzik Şarkıcılığı Sanat Dalı Lisans Programı 9 5 56

Müzik Bölümü, Müzik Teorisi Sanat Dalı Lisans Programı 6 5 83

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 3 2 67

TOPLAM 73 49 67

Diş Hekimliği Fakültesi

TOPLAM 293 76 26

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 103 91 88

İngilizce Öğretmenliği 203 144 71

Matematik Öğretmenliği 7 7 100

Okul Öncesi Öğretmenliği 174 119 68

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 226 106 47

Sınıf Öğretmenliği 247 172 70

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 9 4 44

Türkçe Öğretmenliği 224 172 77

TOPLAM 1193 815 68

Fen-Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 100 95 95

Moleküler Biyoloji ve Genetik 59 45 76

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 16 10 63

Psikoloji 316 147 47

Sosyoloji 128 83 65

Sosyoloji (İngilizce) 10 8 80

Türk Dili ve Edebiyatı 122 94 77

TOPLAM 751 482 64

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çizgi Film-Animasyon 64 57 89

Film Tasarımı 36 35 97

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 39 29 74

Grafik Tasarımı 119 51 43

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 337 148 44

Mimarlık 301 160 53

Moda ve Tekstil Tasarımı 84 57 68

TOPLAM 980 537 55

Hukuk Fakültesi

TOPLAM 824 302 37

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat 258 195 76

İktisat (İngilizce) 4 4 100

İngilizce İşletme 165 154 93

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 133 116 87

İşletme (Türkçe) 376 252 67

İşletme (%30 İngilizce) 57 38 67

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 444 244 55

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 125 113 90

TOPLAM 1562 1116 71

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 138 90 65

İletişim Tasarımı 211 144 68

Radyo, Televizyon ve Sinema 210 140 67

TOPLAM 559 374 67

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği 277 199 72

Biyomedikal Mühendisliği 258 203 79

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 361 241 67

Endüstri Mühendisliği 341 235 69

Makine Mühendisliği 351 205 58

TOPLAM 1588 1083 68

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 310 140 45

Fiyoterapi ve Rehabilitasyon 297 152 51

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 260 260 100

Odyoloji 147 105 71

Sağlık Yönetimi 108 98 91

Sosyal Hizmetler 245 165 67

Spor Bilimleri 113 80 71

TOPLAM 1480 1037 70

Tıp Fakültesi

TOPLAM 631 202 32

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans 155 134 86

Muhasebe ve Finansal Yönetim 152 140 92

Sigortacılık ve Risk Yönetimi 117 104 88

Turizm ve Otelcilik 95 81 85

Uluslararası Ticaret 321 211 66

Yönetim Bilişim Sistemleri 149 123 83

TOPLAM 989 793 80

LİSANS  TOPLAMI 10923 6866 63

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi 80 74 93

Fizyoterapi 57 46 81

İlk ve Acil Yardım 94 85 90

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 64 60 94

TOPLAM 295 265 90

Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret 47 46 98

Elektronik Teknolojisi 33 30 91

İşletme Yönetimi 33 29 88

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 23 19 83

Lojistik 47 44 94

Mekatronik 55 47 85

Otomotiv Teknolojileri 40 36 90

TOPLAM 278 251 90

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım 84 79 94

TOPLAM 84 79 94

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı 31 30 97

Ameliyathane Hizmetleri 70 50 71

Anestezi 84 78 93

Diyaliz 74 62 84

Fizyoterapi 91 89 98

İlk ve Acil Yardım 99 98 99

İş Sağlığı ve Güvenliği 49 36 46

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 65 53 82

Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. 54 46 85

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 77 75 97

TOPLAM 694 617 89

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Adalet 27 26 96

Aşçılık 61 57 93

Büro Yön. ve Yönetici Asis. 33 30 91

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 41 34 83

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 41 37 90

Radyo ve Televizyon 62 51 82
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 27 68

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 43 38 88

TOPLAM 348 300 86

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı 31 31 100

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 70 40 57

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 2 100

TOPLAM 103 73 71

ÖNLİSANS  TOPLAMI 1802 1585 88

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

Avrupa Birliği Tezli Y.L. Prg. 7 2 29

Uluslararası İlişkiler Tezli Y.L. Prg. 23 9 39

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Y.L. Prg. 5 1 20

Siyaset Bilimi Doktora Prg. 8 3 38

TOPLAM 43 15 35

Eğitim Bilimleri  Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Y.L.Prg. 3 - -

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Tezsiz Y.L. Prg. (Uzaktan Öğr.) 26 4 15

Eğitim Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. (Uzaktan Öğretim) 6 2 33

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Y.L. Prg. 14 7 50

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Y.L. Prg. 5 3 60

Eğitim Yönetimi Doktora Prg. 3 1 33

İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Prg. 2 2 100

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tezli  Y.L. Prg. 1 - -

İngiliz Dili Öğretimi Tezli Y.L. Prg. 17 2 12

Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Y.L. Prg. 4 - -

Türkçe Eğitimi Tezli Y.L. Prg. 8 2 25

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Y.L. Prg. 2 - -

TOPLAM 91 23 25

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Prg. 28 17 61

Bilgisayar Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 36 19 53

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 14 6 43

Biyomedikal Mühendisliği Doktora Prg. 7 6 86

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 26 16 62

Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Y.L. Prg. 3 1 33

Biyoteknoloji Y.L. Prg. 1 1 100

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Prg. 26 14 54

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 38 14 37

Endüstri Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 28 10 36

Endüstri Mühendisliği Doktora Prg. 18 9 50

Enerji Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 21 5 24

Enerji Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 8 1 13

İş Sağlığı ve Güvenliği Y.L. Prg. 17 6 35

Kalite Mühendisliği Tezli Y.L. Prg. 13 3 23

Kalite Mühendisliği Tezsiz Y.L. Prg. 9 2 22

Makine Mühendisliği Tezli  Y.L. Prg. 20 8 40

Makine Mühendisliği Tezsiz  Y.L. Prg. 6 4 67

Makine Mühendisliği  Doktora Prg. 15 9 60

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli YL.Prg. 8 3 38

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz YL Prg. 9 4 44

Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Y.L. Prg. 16 5 31

Savunma Platformları Tezli Y.L. Prg. 8 5 63

TOPLAM 375 168 45

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Prg. 10 10 100

Anatomi Tezli Y.L. Prg. 3 3 100

Beslenme ve Diyetetik Tezli Y.L. Prg. 67 34 51

Beslenme ve Diyetetik Doktora Prg. 29 29 100

Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti Doktora Prg. 3 1 33

Egzersiz ve Sportif Performans Tezli Y.L. Prg. 4 4 100

Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Y.L. Prg. 6 6 100

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Y.L. Prg. 29 29 100

Farmakoloji Doktora Prg. 5 3 60

Halk Sağlığı Doktora Prg. 3 - -

Halk Sağlığı Tezli Y.L. Prg. 2 - -
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Halk Sağlığı Tezsiz Y.L. Prg. 1 - -

Hemşirelik Doktora Prg. 3 3 100

Hemşirelik Tezli Y.L. Prg. 10 10 100

Odyoloji Doktora Prg. 27 21 78

Odyoloji Tezli Y.L. Prg. 27 9 33

Ortodonti Doktora Prg. 10 10 100

Periodontoloji Doktora Prg. 3 2 67

Protetik Diş Tedavisi Doktora Prg. 9 6 67

Tıbbi Biyoloji Doktora Prg. 19 18 95

Tıbbi Biyoloji Tezli Y.L. Prg. 1 - -

Tıbbi Genetik Tezli Y.L. Prg. 5 1 20

Tıbbi Genetik Doktora Prg. 4 3 75

TOPLAM 280 202 72

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli Y.L. Prg. 10 5 50

Bankacılık ve Finans Doktora Prg. 18 8 44

Bankacılık ve Finans Tezli  Y.L. Prg. 24 5 21

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Y.L. Prg. 9 1 11

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Y.L. Prg.(Uzaktan Öğretim) 26 3 12

Ekonomi Hukuku Tezsiz Y.L. Prg. 4 - -

Genel İşletme Doktora Prg. 79 26 33

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Y.L. Prg. 21 6 29

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezsiz Y.L. Prg. 13 6 46

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Y.L. Prg. 40 12 30

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Y.L. Prg. 7 2 29

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Y.L. Prg. 22 7 32

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. 14 9 64

İktisat Tezli Y.L. Prg. 13 4 31

İktisat Tezsiz Y.L. Prg. 2 1 50

İşletme  Yönetimi Tezli Y.L. Prg. 49 19 39

İşletme  Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. 17 6 35

İşletme  Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg.(Uzaktan Öğretim) 20 6 30

Kamu Hukuku Tezli Y.L. Prg. 33 16 48

Kompozisyon Tezli Y.L. Prg. 1 - -

Muhasebe-Finansman Tezli Y.L. Prg. 25 6 24

Muhasebe-Finansman Tezsiz Y.L. Prg. 3 - -

Muhasebe-Finansman Doktora. Prg. 27 7 26

Müzik Bilimi Tezli Y.L. Prg. 12 5 42

Özel Hukuk Doktora Prg. 11 4 36

Özel Hukuk Tezli Y.L. Prg. 113 43 38

Pazarlama Y.L. Prg. 6 3 50

Performans Tezli Y.L. Prg. 10 1 10

Performans Tezsiz Y.L. Prg. 11 6 55

Psikoloji Tezli Y.L. Prg. 45 17 38

Radyo,Televizyon ve Sinema Tezli Y.L. Prg. 20 14 70

Radyo,Televizyon ve Sinema Tezsiz Y.L. Prg. 4 3 75

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Y.L. Prg. 3 3 100

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Y.L. Prg. 5 4 80

Sağlık Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg.(Uzaktan Öğretim) 17 13 76

Sermaye Piyasaları Tezli Y.L. Prg. 1 - -

Sermaye Piyasaları Tezsiz Y.L. Prg. 11 1 9

Sermaye Piyasaları Tezsiz Y.L. Prg.(Uzaktan Öğretim) 25 6 24

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli Y.L. Prg. 7 6 86

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg. 5 3 60

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Y.L. Prg.(Uzaktan Öğretim) 15 1 6

Sosyal Hizmet Tezli Y.L. Prg. 15 11 73

Sosyal Hizmet Tezsiz Y.L. Prg. 4 4 100

Sosyoloji Tezli Y.L. Prg. 12 3 25

Sosyoloji Tezsiz Y.L. Prg. 1 - -

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Y.L. Prg. 3 1 33

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Y.L. Prg. 2 - -

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Y.L. Prg. 16 9 56

Yöneticiler için İşletme Tezsiz Y.L. Prg. 4 1 25

Yönetim Bilişim Sistemleri Y.L. Prg. 5 4 80

Yönetim Organizasyon Doktora Prg. 13 7 54

TOPLAM 873 328 38

ENSTİTÜ TOPLAMI 1662 736 44

ÜNİVERSİTE TOPLAMI 14387 9187 64
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Kontenjan ve Doluluk Oranları

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Kontenjan Kaydolan Doluluk % Kontenjan Kaydolan Doluluk % Kontenjan Kaydolan Doluluk % Kontenjan Kaydolan Doluluk % Kontenjan Kaydolan Doluluk %

ÖNLİSANS 750 676 90 629 585 93 855 781 91 1025 947 92 1075 813 76

LİSANS 1603 1301 81 1575 1332 85 1767 1678 95 2223 2106 95 2654 2289 86

TOPLAM 2353 1977 84 2204 1912 87 2622 2459 94 3248 3053 94 3729 3102 83

Uyruk Sayı
Arnavutluk 1

Avusturya 1

Azerbaycan 2

Bangladeş 1

Benin 1

Almanya 3

Etyopya 1

Gürcistan 1

Irak 3

İran 20

Kırgızistan 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 6

Libya 1

Malezya 1
Sırbistan ve Karadağ 1

Somali 1

Suudi Arabistan 1

Toplam 46

2017-2018 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
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Personel Dairesi Başkanlığı

Akademik Personel

Başkent Üniversitesinde eğitim-öğretim ve akademik danış-
manlık hizmetlerinin, yüz yüze ve bire bir uygulamalı olarak ve 
zaman sınırlaması olmaksızın verilmesine özen gösterilmekte-
dir. Belirtilen eğitimin,  tam zamanlı öğretim elemanlarıyla ye-
rine getirilebileceği gerçeğine dayanarak tam zamanlı öğretim 
elemanı sayımız sürekli artış göstermektedir.  Son sekiz yılda 
kurumumuzda görev alan tam zamanlı öğretim elemanı sayı-
ları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Başkent Üniversitesinde 30 Eylül 2018 tarihi 
itibariyle mevcut öğretim elemanlarının 
akademik yapı içindeki dağılımı tablolarda 
gösterilmiştir. Buna göre toplam 1437 öğretim 
elemanının 351’i Profesör, 150’si Doçent, 327’si 
Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 828’i tam 
zamanlı öğretim üyesi; 391’i Öğretim Görevlisi 
ve 218’i Araştırma Görevlisi olarak görev 
yapmaktadır 
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Öğretim Üyeleri  Sayı

Profesör 351

Doçent 150

Dr. Öğretim Üyesi 327

Toplam 828

Diğer Öğretim Elemanları

Öğretim Görevlisi 391

Araştırma Görevlisi 218

Toplam 609

Genel Toplam 1437

Öğretim Üyesi Diğer Öğretim Elemanları
Genel Toplam

Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğretim
Üyesi Toplam Öğr. Gör. Arş. Gör. Toplam

FAKÜLTELER  

Devlet Konservatuarı 4 3 3 10 31 2 33 43

Diş Hekimliği Fakültesi 15 6 8 29 3 3 6 35

Eğitim Fakültesi 11 5 26 42 6 12 18 60

Fen-Edebiyat Fakültesi 10 2 27 39 5 12 17 56

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 11 6 16 33 17 12 29 62

Hukuk Fakültesi 13 4 4 21 3 16 19 40

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16 5 11 32 6 9 15 47

İletişim Fakültesi 7 5 7 19 4 6 10 29

Mühendislik Fakültesi 16 5 26 47 5 30 35 82

Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 8 21 46 15 16 31 77

Ticari Bilimler Fakültesi 10 8 7 25 2 10 12 37

Tıp Fakültesi 206 88 144 438 62 90 152 590

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Sağlık Hizmetleri MYO 2 1 7 10 25 0 25 35

Sosyal Bilimler MYO 2 1 5 8 24 0 24 32

Teknik Bilimler MYO 2 0 4 6 5 0 5 11

Adana Sağlık Hizmetleri MYO 7 1 2 10 2 0 2 12

Kazan MYO 2 1 6 9 23 0 23 32

Konya Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 0 2 0 2 2

DİĞER

Yabancı Diller Yüksekokulu 0 1 2 3 145 0 145 148

DİĞER (Fakülte/Yüksekokul/MYO Bünyesinde Dışındaki Birimler İçin) 0 0 1 1 6 0 6 7

GENEL TOPLAM 351 150 327 828 391 218 609 1437

Öğretim Elemanlarının Akademik Unvanlarının Akademik Birimlere Göre Dağılımları  (30 Eylül 2018)

1500

1480

1460

1440

1420

1400

1380

1360

1340

Öğretim Elemanlarının 
Unvanlara Göre 
Dağılımı

 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18   

Akademik Yıllara Göre Öğretim Elemanı Sayısı
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Personel Dairesi Başkanlığı

İdari Personel 

Üniversitemizde, 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle, genel idari 
hizmetler, teknik hizmetlerin sağlık hizmetleri, destek 
ve yardımcı hizmet gruplarında toplam olarak 8122 idari 
personelçalışmaktadır. İdari personelin birimlere göre 
dağılımı aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
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Eğitim ve Sağlık Kuruşları İdari Personel Sayıları Sayılar

Bağlıca Kampüsü 928

Ankara Hastanesi 1896

Ümitköy Diyaliz 52

Ümitköy Polikliniği 44

Zonguldak Diyaliz 20

Ayaş Ftr Merkezi 87

Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 72

Yenikent Polikliniği 20

Yenikent Diyaliz Merkezi 21

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi 2006

Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi 590

Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi 739

İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi 261

İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezi 490

Yalova Diyaliz Merkezi 19

İskenderun Diyaliz Merkezi 20

Şanlıurfa Diyaliz Merkezi 24

Tokat Zile Diyaliz Merkezi 24

Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi 20

Alanya Oba Diyaliz Merkezi ve Polikliniği 46

Ankara Özel Ayşeabla Okulları  220

Adana Özel Başkent İlk ve Ortaöğretim Okulları 345

Gölbaşı Patalya Lakeside Uygulama Oteli 41

Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Uygulama Oteli 110

Kocaali Eğitim ve Dinlenme Tesisi -

Çiğdem Diyaliz Merkezi 27

Toplam 8122

Bağlı Kuruluşlar Sayılar

Açkar (Süt Ürünleri) 15

Aküm A.Ş. 1

Alaf 24

Bügev Toplam 264

Başkent Haber Ajansı 38

Anıt LTD 4

Molped 34

Seyhan Aş 7

Pak LTD 2

Per Tarım 10

Vaksan 6

Vakur LTD 2

Kalif 12

Ponama 10

Toplam 429

Veri Tanım Cevap

Üniversite bünyesinde çalıştırılan hükümlü sayısı 2

Üniversite bünyesinde çalıştırılan engelli sayısı 60
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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Kültür Hizmetleri Müdürlüğümüz sosyal ve mesleki amaçlı öğ-
renci topluluklarının kurulmasını, çalışmalarının desteklenmesi 
ve denetimlerinin yapılmasını sağlamakta; Türk sanat müziği, 
Türk halk müziği, fotoğrafçılık, tiyatro, halk dansları, salon dans-
ları ve müzik alanlarında öğrenci ve personelimize yönelik çeşit-
li kurslar düzenlemektedir. Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ise 
öğrencilerin, personelin kampüs yaşamlarını hareketlendirmeyi, 
fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini artırmak için bireyleri yeni 
spor branşlarıyla tanıştırmayı, sporu sevdirmeyi ve yaşam tarzı 
haline getirmeyi aynı zamanda sağlıklı olmalarında katkıda bu-

lunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Spor Mü-
dürlüğümüzde de takımlar kurulmakta, çeşitli kurslar açılmakta 
ve spor branşlarının tanıtımıyla ilgili çalıştaylar yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarla öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın boş zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri, planlı, disiplin-
li, grup ile birlikte hareket edebilme yeteneğine sahip olmaları, 
liderlik becerilerini geliştirebilmeleri, öğrencilerin bu birikimle-
rini akademik gelişimlerine aktarabilmeleri hedeflenmektedir. 
Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplu-
lukları, bilimsel ve toplumsal fayda yaratan, konusunda uzman 
ve lider pozisyonda olan kişileri çeşitli söyleşilerde, konferans-

larda konuk ederek onların bilgi ve tecrübelerinden tüm öğren-
cilerimizin ve çalışanlarımızın faydalanmasını hedeflemektedir. 
Bu kapsamda farklı disiplinlere ait yeniliklerden ve girişimlerden 
bilgi sahibi olunarak katılımcı öğrencilerimizin akademik dona-
nımlarının yükselmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çok sayıda-
ki müzik, dans, edebiyat, gezi vb. etkinliklerde öğrencilerimiz 
yer almakla beraber, eğitim aldıkları alanlarla ilişkili çalışmalar 
yapma şansı yakalamışlardır. Medikososyal Merkezimizde öğ-
rencilerimize ve personelimize aile hekimliği, diş hekimliği alan-
larında uzman doktorlar ve yardımcı sağlık personeli ile ücretsiz 
sağlık hizmeti verilmektedir. Kampüs içinde 24 saat hasta nakil 

hizmeti veren ambulans bulunmakta olup öğrenci veya perso-
nelin ilk teşhisi, müdahalesi ilgili hekimler tarafından yapıldıktan 
sonra gerek duyulduğu takdirde nakil ambulansı ile hastaneye 
sevk yapılmaktadır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerimiz tarafından öğrencile-
rimizin ve personelimizin boş zamanlarını kendilerine en faydalı 
olacak şekilde değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları yaratıp bununla 
birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarını sağla-
mak amacıyla çok sayıda spor etkinliği, sosyal, kültürel ve sanat-

sal faaliyetin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Düzenli spor 
alışkanlıkları ile bireylerde fiziksel gelişimin yanı sıra ruhen de 
sağlıklı gelişim amaçlanmaktadır. Çünkü bedenen ve ruhen bes-
lenen bireylerin öğrenme süreçlerinin de daha rahat olduğu göz-
lemlenmektedir. Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz öğrenci ve per-
sonele yönelik çeşitli turnuvalar, kurslar, söyleşiler ve yeni spor 
dallarını tanıtmaya yönelik faaliyetler düzenlemektedir. Yapılan 
çalışmalardaki dayanağımız bedenen ve ruhen sağlıklı, kültürel 
ve sosyal yönü ile iletişim becerileri gelişmiş, sorumluluk alabilen, 
kendisini tanımış ve tanıtmayı beceren bireyleri yaratmak amaç-
lanmıştır. Bu hassasiyetler doğrultusunda yapılmış olunan sportif 

faaliyetler, kurslar etkinliklerin planlama ve yürütme aşamalarının 
tümünde konu ile ilgili bölümlerde yer alan öğrencilerin sürece 
dahil edilerek sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerinin 
yanı sıra aldıkları teorik bilgileri pratiğe çevirme şansı da yara-
tılmaya çalışılmıştır. Yapılan etkinliklerin duyuruları aşamasında 
İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
öğrencilerinden yararlanılmıştır. Eğitim alanında yapılacak sosyal 
sorumluluk projelerinde Eğitim Fakültesi öğrencileri, tüm sosyal 
sorumluluk projelerinde Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Rad-
yo Topluluğu’nda öncelikli olarak Radyo, Sinema ve Televizyon 
Bölümü öğrencilerinin olması ve farklı bölümden öğrencilerimi-
zin de kendi eğitim alanları ile ilgili Radyo Başkent yayınlarında 
program hazırlayabilmeleri sağlanmıştır. Kendi alanlarında başa-
rılı kabul edilen, tanınırlığı olan konuklarımız ile ilgili özellikle ilgili 
alan öğrencilerinin yakın diyalog kurmasına özen gösterilmiştir. 
Örnekleri artırılabilecek bu çalışmalarımızda öğrencilerimize viz-
yon kazanmaları, kendi geleceklerine ait doğru ve ulaşılabilir he-
defler koymaları konusunda yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu 
çalışmalarımızda yer alan öğrencilerimizin eğitim süreçlerini daha 
çok önemsedikleri, akademik çalışmalarının ve başarılarının arttığı 
gözlemlenmektedir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler öğ-
rencilerimizin ve personelimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olduğu kadar etkinliklerin ulaşabildiği tüm 
paydaşlara da katkı vermeyi hedeflemektedir. Özellikle topluluk-
larımızın yapmış olduğu okul dışı etkinlikler ile çok sayıda izleyi-
ciye ulaşılmıştır. Tiyatro gösterileri, korolar ve müzik toplulukları 
konserleri, her yıl geleneksel olarak yapılan Başkent Üniversitesi 
Dans Festivali ve Başkent Üniversitesi Halk Dansları Şenliği, Bahar 
Şenlikleri, Kültür ve Sanat Haftası vb. daha birçok etkinlik toplu-
mun çok değişik bölümlerinden izleyiciler ile buluşmuş ve etkinlik-
ler amacına ulaşmıştır. Öğrenci topluluklarımızın ortak çalışmala-
rıyla birçok sosyal sorumluluk projesi yapılmış, ihtiyaç sahiplerine 
çok çeşitli yardım malzemeleri öğrencilerimiz tarafından ulaştı-
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Değişken Değer

Yurtlarda kalan kız öğrenci sayısı 314

Yurtlarda kalan erkek öğrenci sayısı 120

Öğrenci poliklinik sayısı 6174

Öğrenci diş poliklinik sayısı 840

Personel poliklinik sayısı 3667

Personel diş poliklinik sayısı 351

Diğer (dışarıdan gelen vb.) poliklinik sayısı 13

Diğer kişiler (dışarıdan gelen vb.)  diş poliklinik sayısı 13

Poliklinikten hastaneye yönlendirilen öğrenci sayısı 85

Servislerden yararlanan kişi sayısı 13000

Akademik yıl içinde yapılan spor  etkinliklerine katılım sayısı 1199

Akademik yıl içinde yapılan spor  etkinlik sayısı 40

Üniversite tarafından düzenlenen turmuva sayısı 15

Tabldot yemek salonu sayısı 3

Öğrenci tabldot yemek salonu kapasitesi 1500

Personel tabldot yemek salonu kapasitesi 1200

Alakart yemek salonu sayısı 4

Öğrenci alakart yemek salonu kapasitesi 2000

Öğretim elemanları alakart yemek salonu kapasitesi 500

Pastane Sayısı 5

Pastane kapasitesi 1500

Fast food  sayısı 7

Fast food kapasitesi 8000

Pide& ızgara restoran sayısı 1

Pide& ızgara restoran kapasitesi 700

Market sayısı 4

Sosyal Tesisler (Kuaför, Berber, Güzellik Salonu, Çamaşırhane) sayısı 1

Sıcak içecek makinesi sayısı 25

soğuk içecek makinesi sayısı 20

Bisküvi  makinesi sayısı 5

Ulaşım- Servis Sayısı 136

Ulaşım-Servis Sefer  Sayısı 390

Banka Şube Sayısı 1

ATM Sayısı 2

PTT Sayısı 1

Fotokopi / Çıktı Merkezi Sayısı 5

İbadethane Sayısı 1

Acil servise gönderilen ambulans sefer sayısı 266

Doktor sayısı 2

Diş Hekimi sayısı 1

Diğer sağlık personeli (ATT, Paramedik vb.) sayısı 5

İdari personel sayısı 3

Yurtlarda tek kişilik oda sayısı 52

Yurtlarda çift kişilik oda sayısı 202

Yurtlarda engelli kız öğrenci oda sayısı 2

Yurtlarda engelli erkek öğrenci oda sayısı 2

Okuma salonu sayısı 3

Çalışma salonu sayısı 1

Atölye sayısı 1

Mesleki Amaçlı Öğrenci Topluluk sayısı 57

Mesleki Amaçlı Öğrenci Topluluklarının üniversite içi etkinlik sayısı 83
Mesleki Amaçlı Öğrenci Topluluklarının üniversiteler arası etkinlik 
sayısı

25

Mesleki Amaçlı Öğrenci Topluluklarının uluslararası etkinlik sayısı 6

Sosyal Amaçlı Öğrenci Topluluk  sayısı 57

Sosyal Amaçlı  Öğrenci Topluluklarına üye olan öğrenci sayısı 2710

Sosyal Amaçlı  Öğrenci Topluluklarının üniversite içi etkinlik sayısı 70
Sosyal Amaçlı  Öğrenci Topluluklarının üniversiteler arası etkinlik 
sayısı

25

Sosyal Amaçlı  Öğrenci Topluluklarının Uluslararası etkinlik sayısı 6

Açılan kurs sayısı 8

Açılan kurslara katılan kız öğrenci sayısı 371

Açılan kurslara katılan erkek öğrenci sayısı 140

Açılan kurslara katılan personel sayısı 26

Öğrenci Topluluklarının yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı 28

Okul Takım Sayısı 21

Okul Takımlarındaki  toplam kız öğrenci sayısı 64

Okul Takımlarındaki toplam erkek öğrenci sayısı 133

Basketbol Takımı (Kadın) kişi sayısı 11

Basketbol Takımı (Erkek) kişi sayısı 12

Voleybol Takımı (Kadın) kişi sayısı 15

Voleybol Takımı (Erkek) kişi sayısı 16

Satranç Takımı (Kadın) kişi sayısı 5

Satranç Takımı (Erkek) kişi sayısı 5

Masa Tenisi Takımı (Erkek) kişi sayısı 3

Tenis Takımı (Kadın) kişi sayısı 3

Okçuluk Takımı (Erkek) kişi sayısı 1

Bilardo Takımı (Erkek) kişi sayısı 6

Bowling Takımı (Erkek) kişi sayısı 1

Bisiklet Takımı (Kadın) kişi sayısı 2

Bisiklet Takımı (Erkek) kişi sayısı 3

Futbol Takımı kişi sayısı 22

Amerikan Futbolu Takımı kişi sayısı 45

Açılan kurs sayısı 6

Açılan kurslara katılımcı  sayısı 444

Üniversite tarafından düzenlenen turnuvalara katılan öğrenci sayısı 755

Üniversitenin katıldığı üniversiteler arası turnuva sayısı 25

Üniversite Spor Tesisleri toplam sayısı 11

Kapalı Spor Salonu sayısı 1

Açık Tenis Kortu sayısı 2

Çim Saha sayısı 1

Satranç Odası sayısı 1

İşyeri hekimi sayısı 1

İşyeri hekimi poliklinik sayısı 454

rılmıştır. Bu çalışmaların dışında sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
yapılarak bu örgütlerin topluma faydalarının artırılmasına katkı 
verilmeye çalışılmıştır. Yapılan sosyal sorumluluk projeleri şun-
lardır: -Hastanelerdeki yatılı hasta çocuklar için etkinlikler, -So-
kak hayvanlarına mama ve ilaç yardımı, -Okul kütüphanelerine 
kitap yardımı, -Yoksul aile çocuklarına hediye oyuncak dağıtımı, 
-İhtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kermesler yapılması, -Huzu-
revleri ziyaretleri ve konserleri. Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz 
ise bireylere spor yapma alışkanlığını yaşam şekli olarak kazan-
dırmayı hedeflemektedir. Bu amaca yönelik sağlıklı bir toplumun 
ihtiyaçlarını gidermek için turnuvalar, kurslar ve özel etkinlikler 
yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin öğrencilerimizin ve personelimizin 
aidiyet duygusunu, üniversiteye bağlılığını olumlu yönde etkile-
diği düşünülmektedir. 

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren sos-
yal ve mesleki amaçlı öğrenci toplulukları; Türk sanat müziği, 
Türk halk müziği, fotoğrafçılık, tiyatro, halk dansları ve müzik 
alanlarında çeşitli kurslar düzenlemektedir. Tüm çalışmalar, öğ-
rencilerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, 
sosyalleşmeleri ve kültürel birikimlerine katkı sağlamak amaç-
larıyla yapılmakta, öğrencilerin edindikleri birikimleri akademik 
gelişimlerine aktarabilmeleri de hedeflenmektedir. Ayrıca Mü-
dürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukla-
rı, bilimsel ve toplumsal fayda yaratan uzman ve lider kişileri 
çeşitli söyleşilerde, konferanslarda ve panellerde konuk ederek 
onların çalışmalarından tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 
faydalanmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda farklı disiplinlere ait 
yeniliklerden ve girişimlerden bilgi sahibi olunarak katılımcı öğ-
rencilerimizin akademik donanımlarının artırılması sağlanmıştır. 
Öğrencilerimizin bilimsel üretimlerini artırmalarına ve disiplinler 
arası ilişki kurmalarına yardımcı olduğunu düşündüğümüz faali-
yetlerden bazıları şöyledir: Fakültelerimize ait meslek topluluk-
ları tarafından sektör liderleri staj ve iş imkânları yaratan mesle-

ki söyleşiler yapılmıştır. Üniversitelerce düzenlenen çalıştaylara 
ve konferanslara öğrencilerin katılmaları teşvik edilerek bilgi ve 
donanımlarının artırılmasına çalışılmıştır. Gerçekleştirilen çok 
sayıdaki müzik, dans, edebiyat, fotoğraf, gezi vb. gösterilerde 
öğrencilerimiz sosyal amaçlı faaliyetlerde yer almakla beraber, 
eğitim aldıkları alanlarla ilgili çalışmalar yapma şansı yakalamış-
lardır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerimizin boş zamanlarını 
kendilerine en faydalı olacak şekilde değerlendirmek, yeni ilgi 
alanları yaratmak ve bununla birlikte, dinlenme ve eğlenme alış-
kanlıkları kazanmalarını sağlamak amacıyla çok sayıda sosyal, 
kültürel ve sanatsal faaliyetin gerçekleştirilmesine çalışmıştır. 
Çalışmalardaki temel dayanak; kültürel ve sosyal yönü ile ileti-
şim becerileri gelişmiş, sorumluluk alabilen, kendisini tanımış ve 
tanıtmayı beceren bireylerin mesleki alanlarında da başarıları-
nın artacağı düşüncesidir. Bu nedenle yapılan tüm faaliyetlerin 
öğrencilerimizin öğrenmelerini ve mesleki kazanımlarını mü-
kemmelleştirmeye yardımcı olacak nitelikler taşımasına özen 
gösterilmiştir. Bu hassasiyet doğrultusunda yapılan etkinliklerin 
planlama ve yürütme aşamalarının tümünde konuyla ilgili bö-
lümlerde yer alan öğrencilerin sürece dahil edilerek sosyal ve 
kültürel yönden gelişmelerinin yanı sıra aldıkları teorik bilgileri 
pratiğe çevirme şansı da yaratılmaya çalışılmıştır. Yapılan et-
kinliklerin duyuruları aşamasında kullanılan görsel materyal-
lerin tasarımı için İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden yararlanılmıştır. Eğitim 
alanında yapılacak sosyal sorumluluk projelerinde Eğitim Fa-
kültesi öğrencileri, tüm sosyal sorumluluk projelerinde Sosyal 
Hizmet Bölümü öğrencileri öncelikli olarak yer almıştır. Müzik 
çalışmalarında konservatuvar öğrencilerinin öncelikli olarak de-
ğerlendirilmelerine özen gösterilmiştir. Radyo Başkent'in yayın-
larında çok emek veren Radyo Topluluğu'nda üye olarak yer 
alan öğrencilerimizin, öncelikli olarak Radyo Sinema ve Televiz-
yon öğrencilerinden olması ve farklı bölümden öğrencilerimi-

zin de kendi eğitim alanları ile ilgili yayınlar hazırlayabilmeleri 
sağlanmıştır. Güzel sanatlar ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim 
alan öğrencilerin sanatla ilgili topluluklarda çalışmalar yapma 
ve çeşitli platformlarda izleyiciler ile buluşmalarına imkân sağ-
lanmıştır. Kendi alanlarında başarılı kabul edilen ve tanınırlığı 
olan konuklarımız ile ilgili, alan öğrencilerinin yakınlık kurmasına 
özen gösterilmiştir. Örnekleri artırılabilecek tüm bu çalışmalar 
ile öğrencilerimize vizyon kazanmaları ve kendi geleceklerine 
ait doğru ve ulaşılabilir hedefler koymaları konusunda yardımcı 
olunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda yer alan öğrencilerimizin 
eğitimlerini daha çok önemsedikleri ve akademik çalışmalarının 
ve başarılarının arttığı önemli bir gözlemimizdir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler öğ-
rencilerimiz ve çalışanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olduğu kadar, etkinliklerin ulaşılabildiği tüm 
paydaşlara da katkı vermeyi hedeflemiştir. Özellikle okul dışı et-
kinlikler ile çok sayıda izleyiciye ulaşılmıştır. Tiyatro gösterileri, 
koro ve müzik toplulukları konserleri, her yıl geleneksel olarak 
yapılan Başkent Üniversitesi Dans Festivali ve Başkent Üniversi-
tesi Halk Dansları Şenliği, Bahar Şenlikleri vb. daha birçok etkinlik 
toplumun çok değişik bölümlerinden izleyiciler ile buluşmuştur. 
Ayrıca bunların dışında Müdürlüğümüz ve bağlı öğrenci topluluk-
larının ortak çalışmalarıyla yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile 
birçok ihtiyaç sahibine çok çeşitli yardım malzemesi toplanmıştır. 
Kampanyalarda elde edilen yardım malzemeleri öğrencilerimiz 
tarafından hak sahiplerine iletilmiştir. Bu çalışmalar dışında bir-
çok sivil toplum örgütü ile işbirliği içinde çalışılarak bu örgütlerin 
topluma faydalarının artırılmasına katkı verilmesine çalışılmıştır. 
Yapılan sosyal sorumluluk projeleri şunlardır: Hastanelerdeki ya-
tılı hasta çocuklar için etkinlikler, sokak hayvanlarına mama ve 
ilaç yardımı, okul kütüphanelerine kitap yardımı, yoksul aile ço-
cuklarına hediye oyuncak dağıtımı, köy okullarına yardım kam-
panyaları, İhtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kermesler yapıl-
ması, huzurevleri ziyaretleri ve konserleri.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş-
kanlığımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, çeşitli tadilat-in-
şaat ve proje çalışmalarıyla bilimsel, sanatsal üretime ilişkin 
faaliyetlerimiz devam etmiştir. Bu dönem içerisinde, Bah-
çelievler semti, 2643 ada 58 parselde yer alan, 2729,00 m2 
kapalı alana sahip, Başkent Üniversitesi Laboratuvar Binası 
inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Hastane bünyesinde 
laboratuvar kullanımında olan alanlar ise yeniden düzenlene-
rek Radyoloji Merkezinin kullanımına sunulmuştur (850,00 
m2). Toplam 6689,10 m2 kapalı alana sahip Ankara Hastanesi 

Radyoterapi Binası ile 2699,50 m2 alana sahip Onkoloji Po-
likliniği Binasına ait kaba inşaatlar tamamlanmış olup morg 
bölgesi hizmete açılmıştır. İnşaatların alçıpan ve dış cephe 
imalatları devam etmektedir. Yine bu dönemde İstanbul Has-
tanesi ek poliklinik binası olarak hizmet vermesi planlanan 
binanın kiralama işlemi tamamlanmış olup tadilatlarına baş-
lanmıştır. Ayrıca 307,00 m2 kapalı alana sahip mevcut polikli-
nik binasına ek bina inşaatı tamamlanmıştır. İzmir Halkapınar 
da yer alan Sağlık Tesisi alanı için yaklaşık 70.000 m2 kapalı 
alana sahip toplam 400 yataklı Hastane projesine ait mimari 
avan proje çalışmaları tamamlanmıştır. Arsayla ilgili imar pla-

nı değişikliği çalışmaları devam etmektedir. Alanya Hastanesi 
görüntüleme merkezi ve hastane girişinin yenileme çalışma-
ları tamamlanmıştır (500,00 m2). Başkanlığımız bünyesinde 
görev yapan Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Birimimiz bu 
dönem içerisinde 27851 adet muhtelif ağaç ve 1457 adet çalı 
grubu olmak üzere toplam 29308 adet ağaç dikimi gerçekleş-
tirilmiştir. Mevcut nitelikli alanların peyzaj bakımları da Çevre 
Düzenleme birimi tarafından düzenli olarak yapılmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş-

kanlığımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, tadilat-inşaat ve 
proje çalışmalarıyla öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik 
faaliyetlerimiz devam etmiştir. Başkent Üniversitesi Bağlı-
ca Kampüsü İİBF-Hukuk Fakülte binasında bulunan öğrenci 
kafeteryasının zemin kaplaması, boya ve mobilya yenileme 
işleri tamamlanmıştır (1320,00 m2). Ayrıca Bağlıca Kampü-
sü Parsy Kafe’nin açılır-kapanır tente sistemiyle oluşturulan 
60,00 m2’lik ilave alanı hizmete açılmıştır. Merkez Kütüpha-
ne bünyesinde yer alan Özel Koleksiyon Salonu ile irtibatlı 
ilave bir panoramik asansör yapım işi de bu dönem de ta-
mamlanmıştır. Kampus bünyesinde ihtiyaç duyulan açık spor 

sahalarının hafriyat çalışmaları tamamlanmış olup altyapı 
çalışmaları başlatılmıştır. Mühendislik Fakültesinin ve Teknik 
Bilimler MYO’nun ihtiyaçları doğrultusunda planlanan, 28.500 
m2 kapalı alana sahip yeni fakülte binasının betonarme inşaatı 
devam etmekte olup, %70 oranında tamamlanmıştır. İnşaatın 
tesisat ve duvar imalatları başlamıştır. 13.000,00 m2 kapalı 
alana sahip Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Bi-
nasının cephe ve çatı tadilatı yine bu dönem içerisinde ta-
mamlanmıştır. Ayrıca okulun boya işleri ve bahçe peyzaj ça-
lışmaları da bitirilerek yeni öğretim dönemine yetiştirilmiştir. 
Bahçelievler Sağlık kampüsü Öğrenci Beceri Laboratuvar dü-

zenlemesi tamamlanmıştır (250,00 m2). Başkent Üniversitesi 

Kızılcahamam Uygulama Oteli Konferans Salonu yenilenerek 

tekrar kullanıma açılmıştır. Ayrıca 6500,00 m2 kapalı alana 

sahip Gölbaşı Patalya Otelin oda yenilemeleri ve genel tadi-

latları bu dönem içerisinde tamamlanmıştır. Yine bu dönemde 

Anadolu OSB bünyesinde yapılacak olan Meslek Yüksekoku-

luna ait ön proje çalışmaları tamamlanmış olup, bina 6550,00 

m2 kapalı alana sahiptir. 

Değişken Değer

Öğrenci kullanımında olan kapalı eğitim alanı miktarı 136351,23

Kullanıma açılan yeni kapalı alan miktarı 5335,3

Toplantı salon sayısı 30

Toplantı salonları kapasitesi  864

Açık alan spor tesisi sayısı 17

Kapalı alan spor tesisi sayısı 9

Konferans salonu sayısı 12

Konferans SALONU  kapasitesi 5276

Tadilat yapılan alan miktarı (m2) 22720

Devam eden inşaat miktarı (m2) 85388,6

Devam eden proje çalışmaları (m2) 76550
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VI. Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
• Orkestra Akademik Başkent
• Abdurrahim Tuncak Atatürk Evi Müzesi
• Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler
• Mezuniyet Törenleri
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Orkestra Akademik Başkent Başkent Üniversitesi Abdurrahim Tuncak Atatürk Evi Müzesi

Atatürk evi ve müzemizde bir ve ikinci katlarda genellikle Ata-
türk’ ün yaşamı ile ilgili fotoğraflar, üçüncü katta Atatürk ve an-
nesi Zübeyde Hanım’a ait şahsi eşyalar bulunmaktadır. Ayrıca 
09 Eylül 1922 sabahı gün ışırken İzmir’e ilk giren Fahrettin Altay 
Paşa’nın süvari birliği subaylarına Atatürk’ün verdiği ödüllerden 
biri olan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş sevincini, Türk or-
dusu ve ulusunun destansı zaferini simgeleyen anılardan biri-
ni oluşturan bu altın liranın müzemizde muhafaza edilmesi ve 
müzemize ait olması isteği ile bu altın lira Prof.Dr. Nimet ÜNAY 
GÜNDOĞAN tarafından müzemize teslim edilmiştir.

Kanal B personeli dördüncü kuşak torunlarından Ayşe YÜCEL 

tarafından 120 yıllık tarihi el dokuma İran halısı 10.04.2008 
tarihinde müzemize bağışlanmıştır. 19. asrın sonlarında ABD, 
Boston’da Henry Miller tarafından yapılan, 100 yıl kadar son-
ra eskimiş halde bulunan bütün sabit ve mekanik elemanları 
Sayın Abdullah ARSEVER’in üç yıllık çalışmalarıyla yenilenen 
piyano Üniversitemiz müzesine bağışlanmıştır. Prof. Dr.Leyla 
ZİLELİ ve Prof.Dr.Turgut ZİLELİ tarafından Lozan Antlaşması 
ile ilgili evraklar (Büyükelçi Tevfik KOPERLER’e ait belgeler) 
antlaşmanın imzalanmasında kullanılan dolma kalem, Cum-
huriyetin ilk yıllarında başarılı öğrencilere verilen iki adet ma-
dalya ve Atatürk’ ün el yazısı ile yazılan iki adet cam çerçeve, 
bir Atatürk posteri, Rektörümüz’e hediye edilen Bulgaristan 

kralına ait çerçeveli resim, hattat Ethem ÇALIŞKAN tarafın-
dan el yazısıyla yazılan 17 cilt Nutuk müzemizde bulunmak-
tadır.

Birçok okul ve öğrenci grubu ile kurum, kuruluş, dernek tem-
silcileri yerli ve yabancı konuklar ile üst düzey bürokratlar mü-
zemizi ziyaret etmektedirler. Ayrıca TRT int televizyonu tara-
fından Avrupa ve değişik ülkelerde Atatürk’le ilgili müzelerin 
tanıtım programı doğrultusunda çekim yapılmıştır. Müzemizin 
Üniversite kampüsünün içinde bulunması nedeniyle hafta içi 
ve hafta sonu her zaman gelip ziyaret etmek isteyenlere hiz-
met sunulmaktadır.

Orkestra Elemanları Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal Etkinlik ve Yaratımlar 

Yurt İçi Etkinlik

Konser Festival Gösteri Seslendirilen Eser 
(Kişisel Beste)

Şeflik/
Yönetim Solistlik

50 12 6 2 2 2

Yurtdışı Etkinlik 

Konser Festival Gösteri Seslendirilen Eser 
(Kişisel Beste)

Şeflik/
Yönetim Solistlik

7 1 - 1 - -

Kayıt - Basım/Yayım (CD-DVD-TV-RADYO)

CD
(Basım/Yayım)

DVD 
(Basım Yayım)

TV Programı 
(Yayın Yapım)

Radyo 
(Yayın Yapım)

5 1 2 3

Orkestra Akademik Başkent Tarafından Toplu Olarak Gerçekleştirilen 

ORKESTRA
Yurt İçi Konser

ORKESTRA
Festival vb. Konseri 

Oda Müziği Grup 
Konseri TOPLAM

12 1 3 16
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Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler

Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı 
06.10.2017 tarihinde Livadi Kafe – Çardaklar alanında yapılmıştır. 
Etkinlikte 32 ayrı öğrenci topluluğu standlar kurarak toplulukla-
rının tanıtımını ve yeni üye kaydı yapmışlardır. Etkinlik süresince 
Müzik Topluluğu tarafından mini konserler verilmiş olup çeşitli 
eğlenceli oyunlar ile katılımcıların keyifli vakit geçirmeleri sağlan-
mıştır.

9. Kültür Ve Sanat Haftası
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzen-

lenen Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Haftası Organizas-
yonunun 9.su 15 – 21 Aralık 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Sanatın 
birçok alanına yer verilmeye çalışılan organizasyon kapsamında 
yapılan etkinlikler şu şekilde olmuştur;
 � 15.12.2017 Tarihinde Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Plastik Sa-

natlar Karma Sergisi Açılışı yapılmıştır. Galeri Başkent’te yapı-
lan sergiye 60 sanatçı 200 eser ile katılım göstermiştir. Sergi 
sırasında canlı performans kil ve resim çalışmaları da izleyiciler 
ile buluşmuştur.

 � 18-22.12.2017 Tarihlerinde III. Raku Çalıştayı yapılmıştır. 
 � Yine aynı tarihte THM Sanatçısı Sayın Şükriye Tutkun’un da 

konuk sanatçı olarak yer aldığı ve Sayın Serbülent Yasun tara-
fından yönetilen Türk Halk Müziği Korosu konseri yapılmıştır.

 � 19.12.2017 tarihinde Tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin 
İle Söyleşi yapılmıştır.

 � Aynı tarihte TSM Korosu Geleneksel Yıl Sonu Konseri Sayın 
Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde yapılmıştır.

 � 20.12.2017 Tarihinde Fotoğraf Sanatçıları Utku Demirsoy ve 
Hasan Soley ile Makyaj ve Fotoğraf Atölye Çalışması yapılmış-
tır.

 � 21.12.2017 Tarihinde Tiyatro Sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel 
Diker tarafından sahnelenen “Şifa Niyetine” adlı Müzikli Göste-

ri gerçekleştirilmiştir.
 � 22.12.2017 tarihinde Halk Oyunları Topluluğu Yöre Günleri et-

kinliği kapsamında bu yıl Orta Anadolu teması işlenmiş olup, 
Ankara Seymen ve Kırşehir Yöreleri oyunları sahnelenmiştir.

Türk Sanat Müziği Topluluğu
1999 yılında kurulan Üniversitemiz Türk Sanat Müziği Korosu, 2017- 
2018 Akademik yılı çalışmalarına Sayın Vedat Kaptan Yurdakul’un 
danışmanlığında 24.10.2017 tarihinde başlamış olup çalışmalarını 
yıl boyunca sürdürmüştür. Koromuz yıl içerisinde aşağıdaki etkin-
likleri gerçekleştirmiştir.

• 19.12.217 tarihinde 9. Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsa-
mında geleneksel hale gelen “Yeni yıl Konseri” Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda konuklara eşsiz bir sanat mü-
ziği dinletisi ile yapılmıştır.

• “Bahar Konseri” ise 11.05.2016 tarihinde Başkent Üniversitesi 
Kolej Ayşe Abla Okulları Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti-
rilmiştir.  Her iki konsere de katılım yoğun olmuş ve koromuz 
katılımcıların büyük beğenisini kazanmıştır.

Türk Halk Müziği Topluluğu 
1999 yılında kurulan koromuz, 2017-2018 Akademik Yılı çalışmala-
rına, Şef Sayın Serbülent Yasun yönetiminde 24.10.2017 tarihinde 
başlangıç yapmıştır. Koromuzun bu akademik yıl içerisinde ger-
çekleştirdiği etkinlikler: 
• 18.12.2017 tarihinde “Başkent Üniversitesi 9. Kültür Sanat Hafta-

sı” etkinlikleri kapsamında Başkent Üniversitesi akademisyen-
leri, öğrencileri ve personellerinin yer aldığı Türk Halk Müziği 
Koro konseri Sanatçı Şükriye Tutkun’un da katılımıyla gerçek-
leştirilmiştir. Tutkun sevilen parçalarının yanı sıra seyircilerin de 
istediği parçaları koro ile birlikte seslendirmiş ve herkesin hoşça 
vakit geçirdiği bir konser gerçekleştirilmiştir.

• Koromuz 07.05.2018 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Kon-
ferans Salonu’nda verdiği “Bahar Konseri” ile 2017 -2018 sezo-
nundaki çalışmalarını sonlandırmıştır.

Bağlama Kursu
Bağlama Sanatçısı Sayın Cemil Kayacı’nın eğitmenliğini yaptığı 
Bağlama Kursu Türk Halk Müziği Korosu ile paralel olarak çalışma-
larını sürdürmüştür. 15 kişinin katıldığı kurs kapsamında her seviye-
deki kullanıcıya dönük olarak eğitim verilmiştir.

Tiyatro Topluluğu
Eğitmenliğini ve oyunların yönetmenliğini Tanzer Hacıraifoğlu’nun 
yaptığı Topluluğumuzun gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler şu şe-
kildedir;
• Öğrencilerimiz, 21/02/2018 tarihinde Kanal B’de yayınlanan 

“Genç Düşünce” programına katılmışlardır.
• 14-15-19/03/2018 tarihlerinde “Gergedan”,
• 20-22/03/2018 tarihlerinde “Karmakarışık”,
• 03-04-07/05/2018 tarihlerinde  “Çocuk Rüya Görüyor” adlı 

oyunları sergilemişlerdir.
• 07/05/2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi 2.Sahne Sanatları 

Tiyatro Festivali’nde “Karmakarışık” adlı oyun ile üniversitemizi 
temsil etmişlerdir.

• 21/05/2018 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Ti-
yatro Festivali”nde “Çocuk Rüya Görüyor” ve“Ay Işığında Şa-
mata” oyunları ile Üniversitemizi temsil etmişlerdir.

• Topluluk bünyesinde yer alan Tıp Oyuncuları ise 09/05/2018 
tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 12.Tiyatro Top-
lulukları Ulusal Tiyatro Festivali’nde “Japon Kuklası” adlı oyun 
ile temsil etmişlerdir.

• Tıp Oyuncuları, 18-20/05/2018 tarihlerinde Ay Işığında Şama-
ta ve 28-29/03/2018 tarihlerinde “Japon Kuklası” adlı oyunları 
sahnelemişlerdir.

• Ayrıca 02.05.2018tarihinde Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen 11. 
Sanat Festivali’nde , “Japon Kuklası” adlı oyun ile Üniversitemizi 
temsil etmişlerdir.

Duyarlı Başkent Topluluğu
Topluluğumuz, önceki yıllarda olduğu gibi bu akademik yıl içinde 
de çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Öğren-
cilerimizin yer aldığı etkinlikler;
• 21.10.2017 tarihinde Ankapati Barınağı ziyaret edilmiştir.
• 23-24.10.2017 tarihinde Duyarlı Başkent Topluluğu Sosyal So-

rumluluk Projesi kapsamında Kermes düzenlenmiştir.
• 25.11.2017 tarihinde Duyarlı Başkent ve Engelim Olma Topluluk-

ları Sefa Huzur Evi’nde barınan büyüklerini ziyaret etmişlerdir.
• 29.11.2017 tarihinde Kanal B’de yayınlanan Genç düşünce Prog-

ramı’na Tanıtım amacıyla katılmıştır.
• Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Şanlıurfa Viran Şehir 

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Ankara Mamak Ahmet Kabaklı 
İlk ve Ortaokulu’na kırtasiye malzemeleri ve kitaplardan oluşan 
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bağışlar, 30.11.2017 tarihinde iletilmiştir.

Gezi Topluluğu
• Topluluğumuz, 26.10.2017 tarihinde “Yetenek Sizsiniz” TV Prog-

ramına Katılmak üzere İstanbul’a giderek bu vasıtayla İstanbul 
KültürTuru yapılmıştır.

• 15.11.2017 tarihinde “Yanlış Anlama” Film Ekibiyle söyleşi yap-
mıştır.

• 05.12.2017 tarihinde Gezi Topluluğu “Şevkat Yerimdar” adlı TV 
dizisi Oyuncularıyla Söyleşi yapılmıştır.

• 28.12.2017 tarihinde Gezi Topluluğu Başkent Hastanesi’nde teda-

vi görmekte olan Hasta Çocuklar ile Yılbaşı Eğlencesi yapılmıştır.

Engelim Olma Topluluğu
Topluluğumuzun yapmış olduğu faaliyetler;
• 19.10.2017tarihinde Engelim Olma Topluluğu ve Türk Kızılayı 

Topluluğu Kan Bağışı Sosyal Sorumluluk Projesi yapmışlar-
dır.

• 21.10.2017 tarihinde Engelim Olma Topluluğu Abant’a gezi yap-
mışlardır.

• 25.11.2017tarihinde Engelim Olma Topluluğu Kanal B Genç Giri-
şimciler Programı’nda tanıtım yapmışlardır.

• 27.11.2017 tarihinde Engelim Olma Topluluğu “Eğitim ve İstih-
dam Perspektifinden Toplumsal Hayat ve Engelliler” Eğitici Ya-
zar Senem Arıcı ile söyleşi yapmışlardır.

• 28.11.2017tarihinde Engelim Olma TopluluğuEngelliler İçin Erişe-
bilirliğin ve Eğitimin Önemi” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müşaviri Ayhan Metin ile söyleşi yapmışlardır.

• 30.11.2017 tarihinde Engelim Olma Topluluğu Omurilik Felçliler 
Derneği Yararına Kermes yapmışlardır.

• 04.12.2017tarihinde Engelim Olma Topluluğu Omurilik Felçliler 
Derneği Yararına Kermes yapmışlardır.

Münazara Topluluğu
• 02-04.12.2017 tarihlerinde Münazara Topluluğu 10. Boğaziçi Üni-

versitesi Çaylaklar Münazara Turnuvası’na katılmışlardır.
• Topluluğumuz ODTÜ Münazara Topluluğu ile ortak olarak 

düzenlenen Ulusal Çaylaklar Münazara Turnuvası’nın 3.sünü 
16-17.12.2017tarihlerinde gerçekleştirmiştir.Etkinliğe Türki-
ye genelinden 25 ayrı okuldan yaklaşık 500 öğrenci katılım 
göstermiştir. 

Erasmus Değişim Öğrencileri Topluluğu
• 28.09.2017 – 01.10.2017 tarihlerinde Erasmus Student Network 

International Koordinatörler Toplantısı yapmıştır.
• 20-22.10.2017 tarihlerinde Erasmus Değişim Öğrencileri Top-

luluğu Ulusal Erasmus Student Network Turkey National Plat-
form CBU 2017 toplantısı yapmıştır.

• Topluluğumuz 07-12.11.2017tarihlerinde Antalya’da yapılan 
“Erasmus Student Network Eduk8 Autumn Tarining Maribor” 
toplantısına katılmışlardır.

Elektronik Sporlar Topluluğu
Topluluğumuz artık geleneksel hale gelen Elektronik Sporlar Tur-
nuvasını25.11.2017 tarihinde yapmıştır. Turnuvaya 235 öğrenci ka-
tılım göstermiştir.

Kampçılık Ve Doğa Sporları Topluluğu
Topluluk öğrencileri 17.10.2017 tarihinde Kamp Eğitimi Dr. Öğr. 
Üyesi Atakan Yılmaz’dan teorik eğitim almışlardır. Topluluk bu eği-
tim sonrasında periyodik olarak her iki haftada bir kamp ve doğa 
yürüyüşü programları organize etmiştir. Bu organizasyonlarda 
Kızılcahamam, Işık Dağı, Yedi Göller ve Kapadokya tercih edilen 
bölgeler olmuştur.

Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
Topluluğumuz, önceki yıllarda katıldıkları organizasyonların 
tecrübesiyle 12 ayrı okuldan 200 öğrencinin katılım gösterdi-
ği, I. B.Ü. Model Birleşmiş Milletler Konferansını 02-05.11.2017 
tarihlerinde Üniversitemiz Bağlıca Kampusünde gerçekleş-
tirmişlerdir. Başarı ile gerçekleştirilen organizasyonun her yıl 
tekrarlanması kararı alınmıştır. Öğrencilerimiz ayrıca diğer 
Üniversitelerde yapılan benzer organizasyonlarda Üniversite-
mizi başarıyla temsil etmişlerdir.

Bilimkurgu, Fantezi Ve Rpg Topluluğu
Üniversitemiz Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu üyeleri 
tüm yıl boyunca her hafta bir gün periyodik olarak toplanmış 
ve “Oyun akşamı – Bilimkurgu Oyunları” adlı etkinlikleri gerçek-
leştirmiştir.

Dans Topluluğu
Üniversitemiz Dans Topluluğu, çalışmalarını 24.10.2017 tarihinde 
başlatmış olup yıl boyunca düzenli olarak sürdürmüştür. Toplulu-
ğumuz bu kapsamda Arjantin Tango,Vals, Hip-Hop ve Latin Dans-
ları çalışmalarını yürütmüştür. Öğrencilerimizin bu çalışmalar sonu-
cu gerçekleştirdikleri faaliyetleri aşağıda listelenmiştir;
• 15-16.04.2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen “Ege Üniversitesi Hip Hop Festivali”ne katılım ger-
çekleştirilmiştir.

• 15-16.04.2018 tarihinde Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde dü-
zenlenen “Ege Üniversitesi Break The Baatte” yarışmasına Hip 
Hop grubu katılımı gerçekleştirilmiştir.

• 25-26.04.2018 tarihinde Yedi Tepe Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Dans Festivali”ne katılımı gerçekleştirilmiştir.

• 30.04.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Dans 
Festivali”ne katılımı gerçekleştirilmiştir.

• 04.05.2018 tarihinde 15. Başkent Üniversitesi Dans Festivali ger-
çekleştirilmiştir. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde yapılan festivale Türkiye genelinden 11 ayrı üniversi-
tenin 16 dans topluluğu katılım göstermiştir. Dansın her türünün 
sahnelendiği festival izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

• 08.05.2018 tarihinde Çankaya Üniversitesi “8. Dans Festivali”ne 
katılım gerçekleştirilmiştir.

• 19.05.2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi “Dans Festivali”ne 
katılım gerçekleştirilmiştir.

Halk Oyunları Topluluğu
2017-2018 Akademik Yılı çalışmalarına 25.10.2017 tarihinde başla-
yan Topluluğumuz, Artvin, Bilecik, Burdur, İzmir, Tokat, Trabzon 
ve Kırşehir yörelerinden oluşan zengin bir repertuar çalışması yap-
mıştır. Topluluğumuz, ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde 
de aktif olarak yer almıştır. Topluluğumuzun dönem içinde gerçek-
leştirdiği faaliyetler;
• 02.11.2017 tarihinde Patalya Gölbaşı Otel’de gerçekleştirilen 

TOND&TDTD Kongre yemeğinde yabancı misafirlere kültü-
rümüzü tanıtmak amaçlı 40 kişiden oluşan dans ekibiyle halk 
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oyunları gösterisi gerçekleştirilmiştir.
• 22.11.2017 tarihinde Ticari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Prof. 

Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “1 
Ağaç 1 Çocuk” adlı sosyal sorumluluk projesine destek verilmiş-
tir.

• 28.11.2017 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salo-
nu’nda MÜDEK Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’nde Artvin 
yöresine ait halk oyunları gösterisi gerçekleştirilmiştir.

• 22.12.2017 tarihinde 9. Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kap-
samında her yıl farklı bir yöreye ait halk oyunlarının sergilendiği 
“Yöre Günleri Gösterisi” kapsamında bu yıl İç Anadolu Kültürü 

tanıtılmıştır. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen renkli gösteriye 300’e yakın seyirci katılım gös-
termiştir.

• 07.03.2017 tarihinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çu-
buk Yaşlı Bakım Evi’ne düzenlediği ziyarete eşlik eden topluluk 
öğrencileri yaşlılarla keyifli vakitler geçirmiştir.

• 11.05.2018 tarihinde topluluk için geleneksel hale gelen Halk 
Oyunları Şenliği’nin bu yıl 15.si Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür 
ve Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilmiş-
tir. Topluluğumuz bu organizasyonda Artvin, Ankara, Trabzon, 
Tokat, Kırşehir, Bilecik, Burdur ve Trakya yörelerine ait oyunları 

başarı ile sahnelemiştir.
• Öğrencilerimiz 5-18/Ağustos 2018 tarihlerinde “Youth Exchange 

AndInternaitonal Folk Festival” ismiyle İtalya’da yapılan Uluslar 
arası Halk Dansları Festivaline 40 kişilik bir kafile ile katılmışlar-
dır. Öğrencilerimiz söz konusu organizasyonda Üniversitemizi 
ve Ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir.

Atatürkçü Düşünce Topluluğu 
• 10.11.2017 tarihinde Atatürkçü Düşünce Topluluğu Anıtkabir Zi-

yareti’nde bulunmuştur.
• Topluluğumuz tarafından 23 nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk 

Bayramı nedeniyle 90 ilkokul öğrencisi okulumuza getirilerek 
eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir program gerçekleş-
tirilmiştir.

• Ayrıca öğrencilerimiz resmi bayramlar ve diğer özel günlerde 
ATAMER tarafından yapılan organizasyonların tümünde aktif 
olarak görev almışlardır.

Edebiyat Topluluğu
• 22.11.2017 tarihinde Edebiyat Topluluğu Sevdiğin Şiiri Al, Gel et-

kinliğini yapmıştır.
• 22.12.2017tarihinde Edebiyat Topluluğu Ray Bradbury’nın “Fah-

renheit 451” Kitap Eleştirisi etkinliğini yapmıştır.

Heforshe Topluluğu
• 22.12.2017 tarihinde Heforshe Topluluğu “Benim Çocuğum” 

isimli Film Gösterimi yapmıştır.
• Topluluğumuz Kadınlar Haftası kapsamında Üniversitemizde 

yapılan etkinliklerde aktif olarak görev almışlardır.

Tıp Fakültesi – Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu
• 23.09.2017 - 25.09.2017 Uludağ Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipli-

ğinde Bursa’da yapılan  3.Türk Tıp Öğrencileri Kurultayı’nda Türk 
Tıp Öğrencileri Birliği'nin yapacağı etkinlikler ve planlar hakkın-
da konuşulan ulusal katılımlı toplantıya 9 kişilik bir delegasyonla 
katılım gösterilmiştir. 

• 30.10.2017 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Meme 
Kanseri Etkinliği farkındalık çalışması yapılarak Halkımızı meme 
kanseri hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 
stant kurulmuştur. 

• 04.11.2017 İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 
yapılan Çocuk İşçiliği ve Çocuk Yaşta Evlilikler’ temalı Bölgesel 
Akran Eğitimi  Ulusal katılımlı etkinliğe topluluk üyesi İlayda Taş 
katılım göstermiştir.

• 14.11.2017 WHO Diyabet Günü Toplantısı Dünya Sağlık Örgütü-
nün düzenlediği toplantıya 13 kişilik bir delegasyon ile katılım 
gösterilmiştir.

• 18.11.2017 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ ndaOut-
going Kütüphanesi Etkinliği. Etkinliğin düzenlenme amacı, IFM-
SA kapsamında değişime katılmak isteyen üyelerin, önceden 
değişime katılmış olan üyelerden edinilen deneyimlerin aktarı-
mıdır. 

• 18.11.2017 İstanbul Marmara Tıp Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde 
düzenlenen II. LORA Eğitim Kampı Ulusal katılımlı olan etkinliğe 
5 kişilik bir delegasyonla katılım gösterilmiştir.

• 25.11.2017 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda yapı-
lan Diyabet Etkinliği Eğitimi Gerçekleşecek olan Diyabet Etkinli-
ğinden önce, etkinliğe katılmış üyeler Diyabet Hastalığı hakkında 
gerekli eğitimi almışlardır. 

• 26.11.2017 Arcadium AVM’de yapılan Diyabet Etkinliği’nde Şeker 
ölçümü yapılarak halkımızın diyabet hastalığı konusunda bilgi-
lendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandırılmıştır. 

• 25.11.2017 ‘Çocuk Hakları’ Bölgesel Saha Etkinliği Webinar Eğiti-
mi’nde gerçekleşecek olan etkinlikten önce, etkinliğe katılacak 
olan gönüllüler gereken eğitimi almışlardır. Webinar olarak ger-
çekleştirilmiştir.

• 25.11.2017 Kentpark AVM’de düzenlenen ‘Çocuk Hakları’ Böl-
gesel Saha Etkinliği’nde Başkent Tıp Öğrencileri Birliği’nden 9 
kişilik katılım gösterilmiştir. Etkinlikte halkımızı çocuk hakları ko-
nusunda bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

• 30.11.2017 Ufuk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde, Ufuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde 1 Aralık Dünya AIDS Günü Bölgesel Saha 
Etkinliği Eğitimi’nde, gerçekleşecek olan etkinlikten önce katıla-
cak olan gönüllüler gereken eğitimi almıştır. 

• 01.12.2017 Ankara Kızılay Sakarya Caddesi’nde düzenlenen 1 
Aralık Dünya AIDS Günü Bölgesel Saha Etkinliği’ne Başkent Tıp 
Öğrencileri Birliği’nden yoğun bir katılım gösterilmiştir. Etkinlik-
te broşürler dağıtılmış halkın AIDS konusunda bilinçlendirilmesi 
ve bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

• 02.12.2017 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Pediatri Servi-
si’nde düzenlenen ‘Çocuklara Gidelim’ Etkinliği İnsan Hakları ve 
Barış Çalışma Kolu tarafından yapılan etkinlikte pediatri servisin-
deki çocuklar ziyaret edilmiştir. 

• 18.12.2018 Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde Cinsel 
Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma üyesi tarafından düzenlenen 
Prostat Kanseri Etkinliği, Prostat kanserine dikkat çekmek için 
ve prostat kanseri hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır. 

• 06.01.2017 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hasan Tela-
tar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Hasta-Hekim Hak ve 
Sorumlulukları Konferansı tıp öğrencilerinin hasta ve  hekim 
haklarının sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
düzenlenmiştir. 

• 13.01.2018-14.01.2018 Çanakkale’de Türk Tıp Öğrencileri Birliği 
Ulusal Koordinasyon Toplantısı (UKT) Türk Tıp Öğrencileri Bir-
liği’nin ulusal takımlarında görev alan üyelerden Cansel Kuş, De-
nizhan Akpınar, Alp Aydan, Zeynep Ünal, Bahadır Azizağaoğlu 
katılım göstermişlerdir. 

• 18.01.2018 Suffragette Film İzleme ve Tartışma Etkinliği’nde Suf-
fragate adlı film izlenmiş, Kadınların sosyal ve siyasi anlamda 
haklarını kazanma süreçlerini anlamak için geleceğin doktorları 
olarak her bireyin ayrım yapılmaksızın eşit haklara sahip olduğu-
nu kavramakta yardımcı olması amaçlanmıştır.

• 27.01.2018 Kadın Çalıştayı KÇG Koordinatörleri ve Yönetim Ku-
rulu Toplantısı’nda Düzenlenecek olan ‘Kadın Çalıştayı’ isimli 
etkinlik için planlamaların yapılması ve fikir alışverişinde bulu-
nulması amaçlanmıştır.

• 02.02.2018 -04.02.2018 Konya, KTO Karatay Tıp Öğrencileri Bir-
liği ev sahipliğinde yapılanHalk Sağlığı Kış Kampı Halk Sağlığı 
Çalışma Koluna ilgi gösteren gönüllülerin toplanılıp fikir alışve-
rişinde bulunulduğu ulusal katılımlı toplantıya üyelerden 7 kişi 
katılım göstermiştir. 

• 03.02.2018 -04.02.2018 AntalyaAkdeniz Tıp Öğrencileri Birliği 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen SCOME Sene Ortası Buluşması 
Tıp Eğitimi Çalışma Koluna ilgili olan gönüllülerin toplanılıp fikir 
alışverişinde bulunulduğu eğitimler de ulusal katılımlı toplantıya 
üyelerden 3 kişi katılım göstermiştir. 

• 17.02.2018 Alzheimer Etkinliği Eğitimi’den önce etkinliğe katıla-
cak olan gönüllüler gereken eğitimi almışlardır.

• 19.02.2018 Alzheimer Etkinliği’nde broşürler dağıtarak halkın 
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Alzheimer Hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendiril-
mesi amaçlanmıştır.

• 24.02.2018 -25.02.2018 Research Workshop Staj Değişimi ve 
Araştırma Değişimi Çalışma Kollarına ilgili gönüllülerin katılımıy-
la gerçekleşen ulusal katılımlı toplantıya üyelerden 5 kişilik bir 
delegasyon katılmıştır.

• 25.02.2018 -01.03.2018 Mısır, Mısır Tıp Öğrencileri Birliği ev sa-
hipliğinde düzenlenenPre-March Meeting IFMSA kapsamında 
ki toplantıya dünyanın bir çok ülkesinden tıp öğrencileri katılım 
göstermiştir. Okulumuzun topluluk üyelerinden 2 kişi katılım 
göstermiştir. 

• 25.02.2018 Tütün Bağımlılığı Eğitimi öncesinde katılacak olan 
gönüllüler eğitim almıştır.

• 26.02.2018 Sigarayı Bırakma Günü Saha Etkinliği’nde broşürler 
dağıtılarak öğrencilere tütün bağımlılığı konusunda bilinçlendir-
me ve bilgilendirme yapılmıştır.

• 03.03.2018 Hayallerinizden Korkmayın Konferansı Tıp Eğitimi 
Çalışma Kolunun düzenlediği etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Başus-
taoğlu’nun katkılarıyla söyleşi yapılmıştır.

• 04.03.2018 İltica ve Mülteci Hakları Etkinliği İnsan Hakları ve 
Barış Çalışma Kolunun düzenlediği etkinlikte Prof. Dr. Sema 
Buz’un bilgilendirmesiyle öğrenciler hazırladıkları sunumları 

sergilemişlerdir.
• 05.03.2018 İşaret Dili dersleri Bülent Tekin ile beraber 10 ders 

sürmüş ve sertifikalandırılmış işaret dili dersleri başlamıştır.
• 10.03.2018 -12.03.2018 Antalya, Akdeniz Tıp Öğrencileri Birli-

ği ev sahipliğinde düzenlenen SCORA Kongre Ulusal katılımlı 
kongrede Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Koluna veya 
kongrede üzerinde durulan konulara ilgili olan 4 kişi katılım gös-
termiştir. 

• 17.03.2018 İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu 2. Bölgesel Ak-
ran Eğitimi Ulusal katılımlı eğitime İnsan Hakları ve Barış Çalış-
ma Kolunun üzerinde durduğu konulara ilgili olan 3 üye katılım 

göstermiştir.
• 24.03.2018 -25.03.2018 T4PE-O & LORE Eğitimi Staj Değişimi 

ve Araştırma Değişimi Çalışma Kollarına ilgili veya kendini bu 
konuda geliştirmek isteyen gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen 
ulusal toplantıya 13 kişilik bir delegasyon katılmıştır.

• 27.03.2018 -01.04.2018 Çek Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti Tıp 
Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde düzenlenen IFMSA CZ-SRT 
IFMSA kapsamında ki etkinliğe dünyanın dört bir yanından ken-
dini geliştirmek isteyen tıp öğrencileri katılmıştır. Üniversitemi-
zin birliğinden 1 üye katılım göstermiştir. 

• 21.04.2018 -22.04.2018 Kocaeli, Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği ev 

sahipliğinde yapılan Nöropsikiyatrik Hastalıklar ve Halk Sağlığı 
Sempozyumu Ulusal katılımlı sempozyuma 4 kişi katılmıştır. 

• 12.05.2018 -13.05.2018 Kadın Çalıştayı Başkent Tıp Öğrencileri 
Birliği düzenlediği çalıştaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden katı-
lım olmuştur. Pek çok dış katılımcıların olduğu çalıştay da kadın-
ların toplumdaki yeri ve hakları üzerine konuşulmuştur.

• 27.05.2018 Kızılcahamam’ın Pazar ve Kınık Köyleri’nde Sağlık 
Turnesi kapsamında sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olan köyle-
re gidilerek yerli halkın sağlık taramalarının yapılması amaçlan-
mıştır. Bu doğrultuda Şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, boy-kilo 
ölçümü, meme kanseri bilinçlendirilmesi, Alzheimer bilinçlendi-
rilmesi ve tütün bağımlılığı bilinçlendirilmesi yapılmıştır. 

Diş Hekimliği Fakültesi – Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu
2018 -2019 Akademik yılı içerisinde, 30 Mart-01 Nisan 2018 tarih-
lerinde Patalya Otel Kızılcahamam’ da 3.  Ulusal Öğrenci Kongresi 
gerçekleştirilmiştir.

Mühendislik Fakültesi -Bilgisayar Topluluğu
• 02.11.2017 Mühendislik Fakültesi öğrencilerine topluluk üyeleri 

tarafından Unity eğitimi verilmiştir.
• 03.11.2017 Ankara Game Talks #7 Etkinliği yapılmıştır.
• 27.11.2017 Dr. Erdem Alkın’nın konuşmacı olduğu “Kuantum Bil-

gisayarlar sonrası Kriptografi” konferansı düzenlenmiştir.
• 01.12.2017 Ankara Game Talks #8 Etkinliği yapılmıştır.
• 02.12.2017 ODTÜ Bilgisayar Topluluğunun düzenlediği “Teori-

den Pratiğe” etkinliği yapılmıştır.
• 14.12.2017 Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği “Gelişim V4.0” 

etkinliği yapılmıştır.
• 18.12.2017 Dr. Emre Sümer’in konuşmacı olduğu “Augmentative-

Alternative Communication (AAC)” konferansı yapılmıştır.
• 01.03.2018 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde düzenlenen ve 

Ersin Gülaçtı’nın konuşmacı olduğu “LAPIS Software Develop-
ment Process” semineri yapılmıştır.

• 22.03.2018 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde düzenlenen ve 
Dr. Kerim Çakmak’ın konuşmacı olduğu “Scaled Agile Framework 

for Software Development Process” semineri yapılmıştır.
• 26.04.2018 Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde düzenlenen ve 

LOGO Yönetim kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut’un konuşmacı 
olduğu “Anılar-Deneyimler: Yazılımda LOGO” semineri yapıl-
mıştır.

Mühendislik Fakültesi - Verimlilik Topluluğu
• 08.03.2018 Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un 

Fabrikası A.Ş.’ye teknik gezi yapılmıştır.
• 16.03.2018 BUSS’18 “Süreç Sizsiniz” adıyla öğrenci semineri ya-

pılmıştır.
• 29.03.2018 Konya Şeker Torku San. ve Tic. A.Ş.’ye teknik gezi 

yapılmıştır.
• 20.04.2018 İzmir Doğu İklimlendirme San. Tic. A.Ş.’ye teknik 

gezi yapılmıştır.
• 28.04.2018 Anadolu Organize San. Bölgesi Firmaları’na teknik 

gezi yapılmıştır.
• 05.05.2018 TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’ye teknik gezi 

yapılmıştır.

Mühendislik Fakültesi  - Biyomedikal Mühendisleri Öğrenci 
Topluluğu 
• 15.12.2017 tarihinde Ankara Çankaya Mega Özel Sağlık Hizmetleri 

ve Medikal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. teknik gezi yapılmıştır.
• 23.03.2018  tarihinde İstanbul Expomed Fuarı teknik gezi yapıl-

mıştır.

Mühendislik Fakültesi  - Uydu Topluluğu 
Topluluğumuz 07-09.09.2017 tarihlerinde TÜRKSAT Gölbaşı Te-
sisleri’nde  gerçekleştirilenTürksatCansat Yarışması’na  katılım ger-
çekleştirmiştir.
Mühendislik Fakültesi   - Enerji Topluluğu
• 28.12.2017  Türkiye’de Uzay Teknolojileri ve Tübitak Uzay Dr.Sa-

dık Murat Yüksel ile seminer yapılmıştır.
• 17.05.2018 Yüzün Şifreleri Halim Altınışık ile seminer yapılmıştır.
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Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler

Fen Edebiyat Fakültesi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Topluluğu 
• 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi Kasım ayında ya-

pılan seçimlerin ardından Mesleki Topluluk olan Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı Topluluğu olağan genel kurul sırasında 
yeniden seçim yapılarak topluluk başkanı olarak Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Coşku 
Soylu seçilmiş, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimleri 
yapılmıştır. Öğrenciler Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanın-
da bir dergi çıkarmak için çalışmalara başlamışlardır. Bahar 
döneminde öğrenciler iki Speechcraft etkinliği düzenlemiş 

ve Bölümün düzenlediği ThursdayTalks etkinliklerine katılım 
sağlamışlardır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bölümün 
düzenleme çalışmalarına başladığı konferansta görev alarak 
akademik faaliyetleri yakından takip etmeyi planlamaktadır-
lar. Buna ek olarak tiyatro çalışmaları, film analizi toplantıları, 
ve şiir/öykü günleri yapmayı hedeflemektedirler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 
Öğrenci Topluluğu 
• 25.12.2017-5.01.2018 yeni yıla girerken beslenme ile ilgili bilinç-

lenme ve sosyal amaçlı bir faaliyet düzenlenmiştir. Sağlık Bilim-

leri Fakültesine bir stant kurulmuş ve beslenme ile ilgili bilgilerin 
yazılı olduğu kâğıtların bulunduğu bir kavanozdan gönüllü kişi-
lere seçim yaptırılıp bilgilenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca dileklerin 
yazılabileceği bir yazı tahtası bulunmuştur.

• 15.03.2018 tüm öğrencilerin merak ettiği bir besin olan çikolata 
ile ilgili Çikolata Uzmanı Nihal Sevilmen ile bir etkinlik gerçek-
leştirilmiştir. Etkinlikte uzman, bilgilendirilmelerde bulunmuş ve 
hazırlanan tezgâhtan görsel bir sunum yapmıştır.

• 16.04.2018 Kariyerine özel bir danışmanlık hizmeti vererek de-
vam eden mezun öğrencimiz Uzman Diyetisyen Merve Demir 
Çelebi ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

• 09.05.2018 Tüm öğrencilerin merak ettiği bir içecek olan 
kahve ilgili bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kahve ile ilgili bil-
giler verilmiş ve katılımcıların çeşitli kahveleri kendilerinin 
yapmaları sağlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Topluluğu 
• 27 Kasım 2017 tarihinde 11.30-12.30 saatleri arasında “Sağlık 

Çalışanlarına Şiddete Hayır” Etkinliğinde; Başkent Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrenci 
Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diye-
tetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Spor 

Bilimleri, Odyoloji bölümleri öğrenci toplulukları ve Başkent 
Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ile birlikte Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında sağlık çalışan-
ları ve özellikle kadın  sağlık çalışanına şiddete dikkat çekme 
için “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sağlık Çalışanlarına 
Şiddetle Hayır” temasıyla Başkent Üniversitesi Bağlıca Kam-
pusu’nde 20 bisiklet ile farkındalık sürüşü yapılmış, Sağlık 
Kafeterya girişinde farkındalık standı açılmış ve konuya dik-
kat çekmek amacıyla broşür oluşturulmuş ve dağıtılmıştır.

• 26 Aralık 2017 tarihinde  13.00-15.00 saatleri arasında Dr. Ab-
durrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji servisinde tedavi 
gören çocuklar için “Yeni Yıl Etkinliği” Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi  Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Ser-
visi’nde tedavi gören çocuklara yönelik olarak düzenlenen 
etkinlikte müzik, tiyatro ve dansların yanı sıra palyaçolar eşli-
ğinde yüz boyama, balonlara şekil verme gibi  çeşitli aktivite-
lerle çocukların eğlenmesi ve tiyatro oyunu kapsamında yer 
alan el hijyeni, diş fırçalama ve hastalıklardan korunma ko-
nularıyla öğrenmeleri hedeflenmiş ve öğrenmeyi pekiştirmek 
için çocuklara diş bakım seti verilmiştir, Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.

• 8 Mart 2018 tarihinde 09.30-16.00 saatleri arasında TC Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Platformu "Hadi Gel Kö-
yümüze Geri Dönelim" projesi. Bu proje kapsamında Ankara ili 
Akyurt ilçesine bağlı Elecik Köyü Elecik ilkokulunda Bölümümüz 
Hemşirelik Öğrenci Topluluğu’ndan 14 öğrenci öğretim eleman-
ları eşliğinde sağlık taraması (boy-kilo ölçümü, postür, ağız-diş 
muayenesi, göz muayenesi) gerçekleştirmişlerdir. Aynı zaman-
da Prof. Dr. Azize Karahan köyde yaşayan kadınlara ilkyardım 
eğitimi vermiştir. 

• 24 Nisan 2018 tarihinde 09.30-16.00 saatleri arasında TC 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Platformu "Hadi 
Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi. Bu proje kapsamında 

Ankara ili Akyurt ilçesine bağlı Kozayağı İlk ve Ortaokulu’na 
devam eden öğrencilere yönelik Bölümümüz Hemşirelik Öğ-
renci Topluluğu’ndan 30 öğrenci öğretim elemanları eşliğin-
de sağlık taraması (boy-kilo ölçümü, postür, ağız-diş muaye-
nesi, göz muayenesi)  gerçekleştirmişlerdir.  

• 14 Mayıs 2018 tarihinde 09.30-16.00 saatleri arasında TC Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler Platformu "Hadi Gel Köyümü-
ze Geri Dönelim" projesi. Bu proje kapsamında Ankara ili Akyurt 
ilçesine bağlı Elecik Köyü Elecik ilkokulunda Bölümümüz Hem-
şirelik Öğrenci Topluluğu’ndan 15 öğrenci öğretim elemanları 
eşliğinde el-vücut-genel hijyen, diş fırçalama-diş hijyeni eğitimi 
vermişlerdir. Öğrenciler eğitimi pekiştirici dans gösterisi ve ço-
cuklarla oyun etkinliği yapmışlardır.

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Öğrenci Topluluğu 
• 27.02.2018 tarihinde “Yüksek Lisansa Adım Adım” etkinliği Prof. 

Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu’nda yapılmıştır.
• 1.si 27.03.2018 tarihinde düzenlenen “İŞ’TE PR” etkinliği Prof. 

Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonu’nda, 2. İse 22.05.2018 
tarihinde “İŞ’TE PR: İş’te Reklamcılar” etkinliği Avni Akyol Kon-
ferans Salonu’nda yapılmıştır.

İletişim Fakültesi - Reset: Radyo, Televizyon Ve Sinema Mesleki 
Öğrenci Topluluğu 
2017-2018 akademik yılı içerisinde haftalık olarak Prof. Dr. Abdul-
lah Demirtaş Konferans Salonu’nda film gösterimi etkinliği aşağı-
daki tarihlerde gerçekleştirilmiştir :
• 13.10.2017 :   “Çözümleme Blade Runner” 
• 20.10.2017  :   “Underground” 
• 27.10.2017  :   “Aguirre Der Zorn Gottes” 
• 03.11.2017  :   “After Hours” 
• 10.11.2017  :   “Cache” 
• 17.11.2017  :   “La Battaglia DiAlgeri ” 
• 24.11.2017  :   “Harold & Maude” 
• 01.12.2017  :   “Tanrı Kent” 
• 08.12.2017  :   “Parents” 
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Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler

• 15.12.2017  :   “Klute” 
• 21.12.2017  :   “Pan’ın Labirenti” 
• 29.12.2017  :   “The Breakfast Club” 
• 02.03.2018  :   “Eves Wide Shut”
• 09.03.2018  :   “The Square” 
• 16.03.2018  :   “The People vs. Larry Flynt” 
• 23.03.2018  :   “Kagemusha” 
• 06.04.2018  :   “Music Box” 
• -3.04.2018  :   “The Hateful Eight ” 
• 20.04.2018  :   “Etki Altında Bir Kadın” 
• 26.04.2018  :   “The Loneliness of the Long Distance Runner”
• 04.05.2018  :   “I, Daniel Blake”
• 05.05.2018  :   “Mad Max” 
• 15.05.2018  :   “Der Amerikanische Freund”

İletişim Fakültesi - İletişim Tasarımı Topluluğu 
• 18.05.2018 tarihinde Sergi Hazırlık Toplantısı İletişim Tasarımı, 

Üretim Atölyesi’nde yapılmıştır.
• 22.05.2018 tarihinde İlef Karma Sergi Kurulumu, Galeri Baş-

kent’te yapılmıştır.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi 
Topluluğu 
• 28 Kasım 2017  Kamuda Teknoloji Yönetimi   Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı'ndan Dr. Kaan Arda ve Milli Savunma Bakanlığı'n-
dan Dr. Esra Şenel'in katılımı ile Kamuda Teknoloji Yönetimi hak-
kında öğrencilerle bilgiler paylaşılmıştır.

• 26 Mart 2018 Siber Güvenlikte Farkındalık Paneli   Başkent Üni-
versitesi'nden Prof.Dr. Abdülkadir Varoğlu, Gelişim Üniversite-
si'nden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akçay, Ankara Barosu'ndan Av. 
Çağatay Cengiz ve STM'den Kadir Murat Biçer'in katılımlarıyla 
Siber güvenlikte farkındalık paneli gerçekleştirilmiştir.

• 12 Nisan 2018 Köy Okullarına Yardım   Kalecik Karahöyük okulu 
ve Yukarı Samanlık köyü ilkokullarına yardım yapılmıştır.

• 20 Nisan 2018 Ağaç Dikme Şenliği  Akademisyenlerin ve öğ-
rencilerin katılımı ile Bağlıca kampüsünde Ağaç Dikme Şenliği 

gerçekleştirilmiştir.
• 4 Mayıs 2018 Hacettepe Teknokent Ziyareti Teknoloji ve Bilgi 

Yönetimi öğrencileri ile Hacettepe Teknokent ziyareti gerçek-
leştirilmiştir.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Uluslararası 
İlişkiler Topluluğu 
• 26.10.017 tarihinde “Almanya’da Seçimlerin Ardından: Türkiye 

ve AB ile İlişkilere Yansımalar” isimli panel düzenlenmiştir.
• 01.12.2017 tarihinde “İktidar Kavgası ve Mezheplerin Doğuşu”  

söyleşisi yapılmıştır.
• 14.12.2017 ‘de “Avrupa’da Ayrılıkçılık Rüzgarları: Katalonya ve 

İskoçya Örnekleri” isimli panel düzenlenmiştir.
• 14.03.2018 tarihinde “I. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” 

isimli konferansına katılım gösterilmiştir.
• 26.03.2018 Siber Güvenlik’te farkındalık amaçlı panel yapılmıştır.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi -  Ekonomi Topluluğu
Topluluğumuz 30.04.2018  tarihinde Birleşmiş Milletler Paris Kon-
feransı sonrası “Çevre Politikaları Ve Ekonomisi” konulu Uluslara-
rası Konferans’a katılım sağlamıştır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Gastro-Art Topluluğu 
2017-2018  Akademik yılı içerisinde iki önemli etkinliğe katılım 
gösteren topluluğumuz ilk olarak 5-7.03.2018 tarihlerinde” Home 
Brewing Unit Coffe “etkinliğinin içeriğinde  3. Nesil kahve yapımı,  
tanıtımı ve tadımı yer almaktaydı. Coffe Craft Town mekanında 
gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık olarak 60 kişi katılım göster-
miştir.İkinci etkinlik 24-25.03.2018  tarihlerinde “Cake Workshop 
Home Cake”adıyla Thermopolium Gastronomi Akademisi’nde 40 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmişir. Bu etkinlikte Pandispanya ha-
muru, pastacı kreması ve pastanın şeker hamuru ile kaplanması 
anlatılmış ve uygulanmıştır.

Ticari Bilimler Fakültesi - Denetim Topluluğu 
Topluluk öğrencilerinin 2017- 2018 yılı faaliyetleri  aşağıdaki gibidir;

• 27 Mart 2018  tarihinde TÜRMOB Genel Merkezi’nde TÜRMOB 
Başkanı ile söyleşi gerçekleştirilmiştir.

• 3 Nisan 2018 ‘de 1. Denetim Söyleşisi’ne Akdoğan Consul-
ting firmasının kurucusu ve Boğaziçi Üniversitesi’nde ders 
veren Doç. Dr. Mustafa Uğur Akdoğan‘ın katılımlarıyla ger-
çekleşmiş  ve denetim mesleğinin önemli yanları öğrencilere 
aktarılmıştır.

• -30 Nisan 2018 ‘de  2.Denetim Söyleşisi  TÜRMOB Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Zafer Sayar’ın  katılımıyla gerçekleştirilmiş ve 
denetim mesleğinin geleceği tartışılmıştır.

• 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde  
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu “Akademik 
Forum 2018” de  muhasebe ve denetim mesleğinin teknolojiyle 
etkileşimine vurgu yapılmıştır. 

Ticari Bilimler Fakültesi - Bankacılık Ve Finans Topluluğu 
• ilk etkinlik olarak 10 Kasım 2017’de Atatürk’ü Anma ve Anıtkabir 

Ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• 26 Kasım 2017 tarihinde etkinliği ODTÜ Kampüsü’nde  ODTÜ 

İşletme Topluluğu ev sahipliğindeki Finans Kongresi’ne katılım 
sağlanmışır.

• 30 Kasım2017  tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Gezisi düzen-
lenmiştir.

• 15 Aralık 2017 ‘de TC Merkez Bankası’nda  kurum tanıma gezisi 
düzenlenmiştir.

• 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde ODTÜ Liderlik ve Kariyer Zirvesi 
katılımı etkinliğine katılım sağlanmıştır.

• 22 Mart 2018 de İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık 
ve Finans Topluluğu ile ortak etkinliğe ev sahipliği yapıl-
mıştır.

• 4-5 Mayıs 2018  tarihlerinde Bankacılık ve Finans Kongresi katılı-
mı etkinliği Sheraton Hotel – Ankara’da yapılmıştır.

2016– 2017 Akademik Yılı Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
Koro-Kurs Ve Öğrenci Toplulukları Listesi

Korolar
 � Türk Sanat Müziği Korosu
 � Türk Halk Müziği Korosu

Kurslar
 � Müzik (Bağlama, Kemençe)
 � Dans (Latin, Arjantin Tango, Hip Hop)
 � Halk Oyunları
 � Tiyatro

Sosyal Amaçlı Öğrenci Toplulukları
 � Aksiyon ve Eğlence Topluluğu
 � Atatürkçü Düşünce Topluluğu
 � Başkent Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluluğu
 � Başkentli Aslanlar Topluluğu
 � Başkentli Kartallar Topluluğu
 � Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu
 � Bisiklet Topluluğu
 � Çağdaş Yaşam Topluluğu
 � Dans Topluluğu
 � Duyarlı Başkent Topluluğu
 � Edebiyat Topluluğu
 � Elektronik Sporlar Topluluğu
 � Eleştirel Düşünme Topluluğu
 � Engelim Olma Topluluğu
 � Felsefe ve Sosyal Bilimler Topluluğu
 � Fotoğrafçılık Topluluğu
 � Genç Değişim Topluluğu
 � Genç Girişimciler Topluluğu
 � Genç Liderler Topluluğu
 � Genç Yeşilay Topluluğu
 � Gezi Topluluğu
 � Halk Oyunları Topluluğu

 � Hayvan Severler Topluluğu
 � İngilizce Drama Topluluğu
 � İspanyol Dili ve Kültürü Topluluğu
 � Kafkas Kültür Topluluğu
 � Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu
 � Kayak ve Snowboord Topluluğu
 � Kişisel Gelişim Topluluğu
 � Mizah Topluluğu
 � Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
 � Motor Sporları Topluluğu
 � Münazara Topluluğu
 � Müzik Topluluğu
 � Okçuluk Topluluğu
 � Pazarlama Topluluğu
 � Radyo Topluluğu
 � Sinema Topluluğu
 � Sosyal ve Kültürel Düşünce Topluluğu
 � Sosyoloji Topluluğu
 � Tarih Topluluğu
 � Tiyatro Topluluğu
 � Türk Kızılay Topluluğu

Mesleki Amaçlı Topluluklar
 � Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Topluluğu 
 � Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Topluluğu
 � Eğitim Fakültesi Öğrenci Topluluğu
 � Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu
 � Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu
 � Matematik Topluluğu
 � Türkçe Topluluğu
 � Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Topluluğu
 � İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Topluluğu
 � Psikoloji Bölümü Öğrenci Topluluğu
 � Sosyoloji Topluluğu
 � Mimarlık ve Tasarım Topluluğu
 � Mimarlık Topluluğu

 � Hukuk Topluluğu
 � İktisat Öğrenci Topluluğu
 � İşletme Topluluğu
 � Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu
 � Turizm İşletmeciliği Topluluğu
 � Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Öğrenci Topluluğu
 � İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu
 � İletişim Tasarım Topluluğu
 � Halkla İlişkiler Topluluğu
 � Radyo-Sinema-Televizyon Topluluğu
 � Bilgisayar Topluluğu
 � Biyomedikal Mühendisliği Topluluğu
 � Enerji Topluluğu
 � IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) Topluluğu
 � Mekatronik Topluluğu
 � Otomotiv Topluluğu
 � Robot Topluluğu
 � Verimlilik Topluluğu
 � Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
 � Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu
 � Hemşirelik Topluluğu
 � Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Topluluğu
 � Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrenci Topluluğu
 � Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu
 � Spor Bilimleri ve Rekreasyon Topluluğu
 � Spor Fizyoterapistliği Topluluğu
 � Odyoloji Öğrenci Topluluğu
 � Ticari Bilimler Fakültesi Öğrenci Topluluğu
 � Turizm Topluluğu
 � Bilimsel Araştırma Topluluğu
 � Biyoteknoloji Topluluğu
 � Türk MSIC
 � KMYO Öğrenci Topluluğu
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Tarih Etkinlik Türü Tanımı Düzenleyen Birim 
(Fak, Enst, Klüp, Dernek v.b.)

Katılan Öğr. 
Sayısı

5.1.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Doğru Beslenme ile İlgili Bilinçlenme Hakkında Stand Kurulmuştur. Beslenme ve Diyetetik Topluluğu 30

6.1.2018 Konferans Hasta – Hekim Hak ve Türk MSIC Topluluğu 50

13-14.01.2018 Toplantı Türk Tıp Öğrencileri Birliği Ulusal Koordinasyon Toplantısı - Çanakkale Türk MSIC Topluluğu 5

18.1.2018 Film “Suffragette” Türk MSIC Topluluğu 13

19.1.2018 Konferans ODTÜ - Ankara Game Talks 9 Bilgisayar Topluluğu 8

02-04.02.2018 Eğitim KTO Karatay Üni. Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde Halk Sağlığı Kış Kampı – Konya Türk MSIC Topluluğu 7

03-04.02.2018 Toplantı Akdeniz Üni. Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde SCOME Sene Ortası Türk MSIC Topluluğu 3

17-18.02.2018 Konferans ODTÜ Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ne Katılım Bankacılık ve Finans Topluluğu 15

13.2.2018 Eğitim 03.10.2018 – 13.02.2018 Tarihleri Arasında Temel Seviye İşaret Dili Eğitimi Yabancı Diller ve Yardımlaşma Topluluğu 5

17.2.2018 Eğitim Alzheimer Etkinliği Eğitimi Türk MSIC Topluluğu 30

19.2.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Halkı Alzheimer Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme – Kızılay Türk MSIC Topluluğu 30

21.2.2018 Tanıtım Kanal B Genç Düşünce Programı Tiyatro Topluluğu 6

23.2.2018 Eğitim Mühendislik Fak. Öğrencilerine Topluluk Üyeleri Tarafından Unity Eğitimi Verildi (Ders 5) Bilgisayar Topluluğu 27

24-25.02.2018 Workshop Ulusal Researck Workshop -Staj Değişimi ve Araştırma Değişimi Çalışma Kolları Toplantısı – Bera Otel Türk MSIC Topluluğu 5

25.2.2018 Gezi Beşiktaş & Fenerbahçe Maçı Başkentli Kartallar Topluluğu 47

25.2.2018 Eğitim Tütün Bağımlılığı Eğitimi Türk MSIC Topluluğu 30

25.02-01.03. 2018 Toplantı Mısır Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde Pre-March Meeting – IFMSA Kapsamında Yapılan Bütün Dünya Tıp 
Öğrencileri Toplantısı Mısır Türk MSIC Topluluğu 2

26.2.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Sigarayı Bırakma Günü, Tütün Bağımlılığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Türk MSIC Topluluğu 30

1.3.2018 Film Gösterimi “Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl” Psikoloji Topluluğu 14

03-04.03.2018 Toplantı Kahramanmaraş Sütçüimam Üni. Tıp Öğrenci Birliği Ev Sahipliğinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği 8. Bölge Toplantısı 
-Kahramanmaraş Türk MSIC Topluluğu 1

3.3.2018 Workshop Sıcak Şarap Yapımı ve Tadımı Buchef Topluluğu 28

3.3.2018 Konferans “Hayallerinizden Korkmayın” Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu Türk MSIC Topluluğu 30

4.3.2018 Söyleşi İltica ve Mülteci Hakları Hakkında Sunum ve Söyleşi Prof. Dr. Sema Buz Türk MSIC Topluluğu 30

5.3.2018 Eğitim İşaret Dili – Bülent Tekin Türk MSIC Topluluğu 45

05-07.03.2018 Workshop 3. Nesil Kahve Yapımı ve Tadımı Gastro Art Topluluğu 60

05-09.03.2018 Sergi “Psikolojiye Yön Veren Kadınlar” Adlı Sergi Psikoloji Topluluğu 20

6.3.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Airsoft Topluluğu 16

7.3.2018 Gösteri B.Ü. Tıp Fakültesi’nin Düzenlediği Halk Oyunları Topluluğu 27

8.3.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kadınlar Gününde Farkındalık Yaratmak Amacıyla Mor Kurdele Dağıtıldı Sosyoloji Topluluğu 20

8.3.2018 Teknik Gezi Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Verimlilik Topluluğu 45

9.3.2018 Panel “Spor ve Kadın” Konulu Panele Heforshe Topluluğu 6

9.3.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

9.3.2018 Film “Kare” RTS Topluluğu 18

10.3.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Ankapati Barınağına Yardım Duyarlı Başkent Topluluğu 12

10-11.03.2018 Turnuva Çankaya Üniversitesi 5. Çankaya Open Münazara Turnuvası Münazara Topluluğu 32

10-12.03.2018 Kongre Akdeniz  Üni. Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde Ulusal SCORA Kongresi - Antalya Türk MSIC Topluluğu 4

14.3.2018 Konferans B.Ü. SİBUT, TED Üniversitesi ve TOBB ETÜ ile Ortak “1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Konferansı” –TED Üni. SİBUT 4

14.3.2018 Konser B.Ü. Hekimler Türk Sanat Müziği Konseri Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 40

14-15-19.03.2018 Tiyatro Gösterisi “Gergedanlar” Tiyatro Topluluğu 750

15.3.2018 Film “Tomboy” Psikoloji Topluluğu 14

15.3.2018 Anma 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Anma Etkinliğinde Hoşaf ve Ekmek Dağıtıldı Tarih Topluluğu 500

15.3.2018 Workshop Çikolata Tadım ve Yapımı Buchef ve Beslenme ve Diyetetik Toplulukları 100

15.3.2018 Söyleşi  “Türkiye’de Engelli Katın Olmak” Emel Yalçın ile Söyleşi Engelim Olma Topluluğu 55

16.3.2018 Söyleşi Google ve Twitter Türkiye Avukatı Genç Değişim Topluluğu 100

16.3.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

16.3.2018 Seminer BUSS’18 Öğrenci Semineri “Süreç Sizsiniz” Verimlilik Topluluğu 40

16.3.2018 Film “Skandalın İsmi” RTS Topluluğu 12

17.3.2018 Toplantı İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu 2. Bölgesel Akran Eğitimi Türk MSIC Topluluğu 3

18.3.2018 Toplantı Başkent Üniversitesi Ev Sahipliğinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği 7. Bölge Toplantısı Türk MSIC Topluluğu 27

21.3.2018 Eğitim “Motivasyon: İçe Yolculuk” Konulu Eğitim Psikoloji Topluluğu 34

21.3.2018 Teknik Gezi Aselsan Pazarlama Topluluğu 27

22.3.2018 Ziyaret Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi’ne Ziyaret Engelim Olma Topluluğu 27

23.3.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

23.3.2018 Teknik Gezi 25. Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon, Ürün, Cihaz, Teknik ve Ekipmanları Fuarı 
EKSPOMED 2018 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Topluluğu 29

23.3.2018 Film “Kagemusha” RTS Topluluğu 16

23.3.2018 Teknik Gezi İstanbul Expomed Fuarı, Biyomedikal Mühendisleri Topl. 45

24.3.2018 Workshop Pizza Tadım ve Yapımı Buchef Topluluğu 15

25.3.2018 Workshop Pizza Tadım ve Yapımı Buchef Topluluğu 15

24-25.03.2018 Gezi Kapadokya Gezi Topluluğu 45

24-25.03.2018 Workshop Şeker Hamuru ile Pasta Yapımı Gastro Art Topluluğu 40

24-25.03.2018 Toplantı Çukurova Üni. Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde T4PE-O & LORE Eğitimi - Adana Türk MSIC Topluluğu 13

26.3.2018 Panel “Siber Güvenlikte Farkındalık” Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay, Av. Çağatay Cengiz, Kadir Murat Biçer Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu ile Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu 70

26.3.2018 Kitap Okuma Etkinliği “Cesur Yeni Dünya” Kitap Eleştirisi Edebiyat Topluluğu 8

27.3.2018 Söyleşi İş’te PR Halkla İlişkiler Topl. 35

27.3.2018 Teknik Gezi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Gezisi ve Başkanı ile Söyleşi Denetim Topluluğu 45

27.03–01.04.2018 Toplantı Çek Cumhuriyeti Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde IFMSA CZ- SRT Toplantısı –Çek Cumhuriyeti Türk MSIC Topluluğu 1
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Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler
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28.3.2018 Eğitim TPÖÇG ve EFPSA Hakkında Bilgilendirme ve “Gönüllülük: Toplumun Kurucuları” Adlı Eğitim Psikoloji Topluluğu 32

28-29.03.2018 Tiyatro Gösterisi “Japon Kuklası” Tıp Oyuncuları 600

29.3.2018 Film “My Life Without Me” Psikoloji Topluluğu 14

29.3.2018 Teknik Gezi Konya Şeker Torku San. Ve Tic. A.Ş. Verimlilik Topluluğu 45

30.3.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

30.3.2018 Film “Nefret Verici Yedili” RTS Topluluğu 14

31.03–01.04.2018 Kamp Yedigöller Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu 15

31.03-01.04.2018 Kongre 3. Ulusal Öğrenci Kongresi Patalya Otel Kızılcahamam Diş Hekimliği Fak. Öğrenci Topluluğu 40

3.4.2018 Söyleşi 1. Denetim Söyleşisi – Doç. Dr. Mustafa Uğur Akdoğan Denetim Topluluğu 50

5.4.2018 Film Akbank Kısa Film Festivali RTS Topluluğu 15

6.4.2018 Bilimkurgu Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve 10

6.4.2018 Film “Müzik Kutusu” RTS Topluluğu 14

7.4.2018 Anma Anıtkabir Ziyareti FTR Topluluğu 60

7.4.2018 Toplantı Fizyoterapistler Günü Gala Yemeği FTR Topluluğu 50

12.4.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kalecik Karahöyük Okulu ve Yukarı Samanlık Köyü İlkokullarına Yardım Kampanyası Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu 12

12.4.2018 Söyleşi “Nether Evee Noe Never Goodbye” Emily Dickinson Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Topluluğu 25

13.4.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

13.4.2018 Film “The Hateful Eight” RTS Topluluğu 15

15.4.2018 Turnuva ODTÜ Üniversitelerarası Karting Turnuvası Motor Sporları Topluluğu 4

16.4.2018 Söyleşi Uzman Diyetisyen Merve Demir Çelebi ile Söyleşi Beslenme ve Diyetetik Topluluğu 47

15-16.04.2018 Festival Ege Üniversitesi Hip Hop Festivali Dans Topluluğu 22

15-16.04.2018 Yarışma Ege Üniversitesi “Break The Baatte” Yarışmasına Hip Hop Grubu Katıldı. Dans Topluluğu 22

16-19.04.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Diyarbakır Sevindik Ortaokulu’na Kitap Yardım Kampanyası Psikoloji Topluluğu 22

20.4.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Ağaç Dikme Şenliği Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu 20

20.4.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

20.4.2018 Film “Etki Altında Bir Kadın” RTS Topluluğu 16

20.4.2018 Teknik Gezi Doğu İklimlendirme San. Tic. A.Ş. İzmir Verimlilik Topluluğu 45

20-22.04.2018 Tiyatro Gösterisi “Karmakarışık” Tiyatro Topluluğu 600

20-23.04.2018 Kamp Kapadokya Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu 15

21.4.2018 Workshop Hamburger Yapımı ve Tadımı Buchef Topluluğu 25

21.4.2018 Sosyal Sorumluluk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği – Sincan Yenikent Atatürkçü Düşünce Topluluğu 100

21-22.04.2018 Sempozyum Kocaeli Üni.Tıp Öğrencileri Birliği Ev Sahipliğinde Nöropsikiyatrik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Sempozyumu – Kocaeli Türk MSIC Topluluğu 4

25-26.04.2018 Festival Yeditepe Üniversitesi Dans Festivali Dans Topluluğu 20

26.4.2018 Workshop Kore Yemekleri Yapımı ve Tadımı Yabancı Diller ve Yardımlaşma Topl. 20

26.4.2018 Film “The Room” Psikoloji Topluluğu 20

27.4.2018 Tiyatro Gösterisi Şırnak Uludere İlçesi, Ortasu Köyü Ortasu Ortaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Köy Okulları Yardımlaşma Topluluğu 400

27.4.2018 Çalıştay Bilkent Üniversitesi 12. Atatürkçü Düşünce Toplulukları Ulusal Atatürkçü Düşünce Topluluğu 4

27.4.2018 Film Gösterimi “Uzun Mesafe Koşucusunun Yalnızlığı” RTS Topluluğu 12

27.4.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

28.4.2018 Film “Mad Max 1-2-3” Seri Gösterim RTS Topluluğu 11

28.4.2018 Gezi Eymir Gölü Türk MSIC Topluluğu 25

28.4.2018 Teknik Gezi Anadolu Organize San. Bölgesi Firmaları Verimlilik Topluluğu 45

29.4.2018 Turnuva Karting Maratonu 2018 Motor Sporları Topluluğu 4

30.4.2018 Konferans Birleşmiş Milletler Paris Konferansı Sonrası Çevre Politikaları ve Ekonomisi / Uluslararası Konferans Ekonomi Topluluğu 60

30.4.2018 Söyleşi 2. Denetim Söyleşisi – TÜRMOB Başkan Yrd. Doç. Dr. Zafer Sayar Denetim Topluluğu 70

30.4.2018 Festival Ankara Üniversitesi Dans Festivali Dans Topluluğu 20

2.5.2018 Tiyatro Gösterisi Gazi Üniversitesi 11. Sanat Festivali, “Japon Kuklası” adlı oyun ile Tıp Oyuncuları 200

3.5.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı El-Gastro Topluluğu 25

3.5.2018 Müzik Çözümlemesi “Undeestanding Indie Pop: A Semiatic Aralysis of Album Covers” – Eray Özkan Amerikan Kültürü  ve Edebiyat Topluluğu 12

3.5.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi 2. El Eşya Pazarı Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu 40

3.5.2018 Söyleşi Tankurt Manas ile Söyleşi Gezi Topluluğu 50

3.5.2018 Film “Kötü, Film Gecesi” Mizah Topluluğu 20

4.5.2018 Teknik Gezi Hacettepe Teknokent Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu 27

4.5.2018 Film “Ben, Daniel Blake” RTS Topluluğu 10

4.5.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

4.5.2018 Festival 15. B.Ü. Dans Festivali Dans Topluluğu 1000

04-05.05.2018 Kongre Bankacılık Kongresi’ne Katılım – Sheraton Hotel Bankacılık ve Finans Topluluğu 12

03-04-07.05.2018 Tiyatro Gösterisi “Çocuk Rüya Görüyor” Tiyatro Topluluğu 750

05-07.05.2018 Toplantı Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2018 Genel Kurul Toplantısı - Antalya Türk MSIC Topluluğu 1

5.5.2018 Teknik Gezi TAI – Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Verimlilik Topluluğu 27

5.5.2018 Film Gösterimi “Mad Max 1-2-3” Seri Gösterim RTS Topluluğu 12

7.5.2018 Konser Türk Halk Müziği Bahar Konseri Türk Halk Müziği 250

7.5.2018 Eğitim 02.10.2018 – 07.05.2018 Tarihleri Arasında Temel Korece Dil Dersi Yabancı Diller veYardımlaşma Topluluğu 6

7.5.2018 Festival İstanbul Üniversitesi 2. Sahne Sanatları Tiyatro Festivali Tiyatro Topluluğu 45

8.5.2018 Festival Çankaya Üniversitesi 8. Dans Festivali Dans Topluluğu 27

08-09.05.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kermes – Sağır Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Yararına Odyoloji Topluluğu ve Engelim Olma Topluluğu 25

9.5.2018 Söyleşi “Arabuluculuk ve Tahkim” B.Ü. Mustafa Serdar Özbek, Av. Günay Günver ve Av. Kemal Ergün ile Söyleşi Genç Değişim Topluluğu 150

9.5.2018 Workshop Kahve Yapımı ve Tadımı Beslenme ve Diyetetik Topluluğu 30

9.5.2018 Festival Akdeniz Üniversitesi 12. Tiyatro Toplulukları Ulusal Tiyatro Festivali “Japon Kuklası” Adlı Oyun ile Tıp Oyuncuları 45

10.5.2018 Çalıştay 12. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Engelim Olma Topluluğu 2

10.5.2018 Film “Kötü, Film Gecesi” Mizah Topluluğu 18

11.5.2018 Film “Müzik Kutusu” RTS Topluluğu 16
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11.5.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

11.5.2018 Festival 15. Halk Oyunları Şenliği Halk Oyunları Topl. 600

11-12.05.2018 Forum Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün Düzenlediği “Akademik Forum 2018”e Katılım - Eskişehir Denetim Topluluğu 40

11-13.05.2018 Kamp Ereğli Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu 15

12-13.05.2018 Turnuva Süleyman Demirel Üniversitesi 8. SDÜ Open Münazara Turnuvası Münazara Topluluğu 10

12-13.05.2018 Çalıştay Başkent Tıp Öğrencileri Birliği’nin Düzenlediği “Kadın Çalıştayı” Türk MSIC Topluluğu 30

13-16.05.2018 Gezi Karadeniz (Trabzon – Ordu- Samsun) Buchef Topluluğu 31

14.5.2018 Konser Türk Sanat Müziği Bahar Konseri Türk Sanat Müziği Topluluğu 250

14.5.2018 Şenlik Açık Hava Partisi Radyo Topluluğu 2000

14.5.2018 Parti Açık Hava Partisi İşletme Topluluğu 1000

17.5.2018 Seminer “Yüzün Şifreleri” Halim Altınışık Enerji Topluluğu 30

17.5.2018 Film “Kötü, Film Gecesi” Mizah Topluluğu 20

17.5.2018 Film “Martian Child” Psikoloji Topluluğu 20

18.5.2018 Film “Amerikalı Dostum” RTS Topluluğu 12

18.5.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

18-20.05.2018 Tiyatro Gösterisi “Ay Işığında Şamata” Tıp Oyuncuları 600

19.5.2018 Festival Hacettepe Üniversitesi Dans Festivali Dans Topluluğu 12

19.5.2018 Gezi Eymir Gölünde Bisiklet Turu Bisiklet Topluluğu 20

21.5.2018 Tiyatro Gösterisi Ankara Üniversitesi Tiyatro Festivali “Çocuk Rüya Görüyor” Adlı Oyun ile Tiyatro Topluluğu 50

21.5.2018 Tiyatro Gösterisi Ankara Üniversitesi Tiyatro Festivali “Ay Işığında Şamata” Adlı Oyun ile Tıp Oyuncuları 50

22.5.2018 Söyleşi İş’te PR: İş’te Reklamcılar Halkla İlişkiler Topl. 25

22.5.2018 Sergi İlef Karma Sergisi İletişim Tasarımı Topl 250

22.5.2018 Söyleşi İş Adamı Mustafa Baranlı ile Söyleşi Pazarlama Topluluğu 150

25.5.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

27.5.2018 Sempozyum MEDTalks 3 Başkent Sempozyumu Bilimsel Araştırma Topluluğu 100

27.5.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kızılcahamam’ın Pazar ve Kınık Köylerinde Sağlık Turnesi Türk MSIC Topluluğu 40

7.7.2018 Gösteri Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Ankara MTBCUP Halk Oyunları Topluluğu 8

05-18.08.2018 Festival “Youth Exchange and International Folk Festival” İtalya Halk Oyunları Topluluğu 27

6.9.2018 Gösteri “MESOT 2018 Kongresi Gala Yemeği” Halk Oyunları Gösterisi (Orkestra ve Kostüm Bedeli) Halk Oyunları Topluluğu 35

14.9.2018 Gösteri Başkent Üniversitesi 25. Yıl Kutlama Etkinlikleri Halk Oyunları ve Dans Gösterisi Halk Oyunları ve Dans Topluluğu 24

18.9.2018 Toplantı Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Psikoloji Topluluğu 30

24.9.2018 Gösteri Üniversite Tanıtımında Halk Oyunları ve Hiphop Gösterisi Halk Oyunları ve Dans Topluluğu 15

2.10.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Airsoft Topluluğu 35

3.10.2018 Fuar Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı Kültür Hizmetleri 3000

3.10.2018 Konser Well-Strung (The Singing String Quartet) Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 500

4.10.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Halk Oyunları Topl. 90
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4.10.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Tıp Oyuncuları 50

5.10.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Dans Topluluğu 120

5.10.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Tiyatro Topluluğu 110

8.10.2018 Kurs Türk Halk Müziği Korosu Çalışma Kültür Hizmetleri 20

8.10.2018 Kurs Bağlama Kursu Çalışma Başlangıcı Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 20

8.10.2018 Kurs Dans Kursu (Latin) Çalışma Dans Topluluğu 50

9.10.2018 Kurs Türk Sanat Müziği Korosu Çalışma Kültür Hizmetleri 30

9.10.2018 Kurs Dans Kursu (Arjantin Tango) Çalışma Başlangıcı Dans Topluluğu 45

10-11.10.2018 Kurs Halk Oyunları Kursu Çalışma Başlangıcı Halk Oyunları Topluluğu 80

11.10.2018 Kurs Dans Kursu (Hiphop) Çalışma Başlangıcı Dans Topluluğu 35

12.10.2018 Kurs Dans Kursu (Salsa) Çalışma Başlangıcı Dans Topluluğu 45

14.10.2018 Toplantı Tanışma Kahvaltısı Buchef Topluluğu 16

16.10.2018 Eğitim Kampçılık Eğitimi Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu 50

17.10.2018 Kurs Keman Kursu Çalışma Başlangıcı Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 45

18.10.2018 Workshop Makarna Yapımı, Tadımı Buchef Topluluğu 30

18.10.2018 Film “Çoğunluk” Psikoloji Topluluğu 20

19.10.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 41

20.10.2018 Ziyaret Ihlamur Konağı Huzur Evi Ziyareti Duyarlı Başkent Topluluğu 27

23.10.2018 Ziyaret TBMM, Millet Vekili Hüseyin Örs ile görüşme Genç Liderler Topluluğu 10

24.10.2018 Konferans Imısc2018 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yönetim Bilişim Topluluğu 16

25.10.2018 Toplantı Tanışma Kahvaltısı Yönetim Bilişim 115

26.10.2018 Kitap Okuma Etkinliği Kitap Değişimi Edebiyat Topluluğu 15

26.10.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 35

26-28.10.2018 Gezi Çanakkale Gezisi Atatürkçü Düşünce Topluluğu 27

29.10.2018 Söyleşi İş Başvurusu ve Mülakatlarda İzlenmesi Gereken ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Kariyer ile İlgili Önemli 
Noktalar Denetim Topluluğu 80

29.10.2018 Anma Anıtkabir Ziyareti Yönetim Bilişim 17

30.10.2018 Film Gösterimi “Coherence” Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 16

30-31.10.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kan Bağışı Türk Kızılayı Topluluğu 118

30-31.10.2018 Workshop Kahve Yapımı ve Tadımı Buchef Topluluğu 24

1.11.2018 Toplantı Tanışma Kahvaltısı Uluslararası Ticaret Topluluğu 77

1.11.2018 Film “This Beautiful Fantastic” Psikoloji Topluluğu 20

2.11.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 35

4.11.2018 Toplantı Tanışma Kahvaltısı Odyoloji Topluluğu 48

5.11.2018 Konferans Denetim Mesleğinin Geleceği ve Kariyer Fırsatları (Prof. Dr. Nuran Cömert, Ali Kamil Uzun, Sakıp Şeker) Denetim Topluluğu 250

6.11.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Lösev Haftası Nedeniyle Hasta Maskesiyle Fotoğraf Çekilerek Farkındalık Yaratıldı. Türk Kızılayı Topluluğu 10

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler



10.11.2018 Anma Anıtkabir Ziyareti Odyoloji Topluluğu 11

14.11.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 20

14.11.2018 Toplantı Dayanışma Yemeği Odyoloji Topluluğu 46

15.11.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Mimarlık ve Sanat Topluluğu 33

17.11.2018 Festival Gdgdevfest – Hacettepe Üniversitesi Yönetim Bilişim 54

18.11.2018 Workshop İtalyan Tatlılarını Tanımak ve Buchef Topluluğu 22

18.11.2018 Workshop Fujifilm Sokak Fotoğrafçılığı Fotoğrafçılık Topluluğu 13

19.11.2018 Kitap Okuma Etkinliği Bireysel Kitap Okuma ve Okunan Kitaplar Hk. Tartışma Türk Kızılayı Topluluğu 15

21.11.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde yatan hasta çocuklarla eğlenceli oyunlar Türk Kızılayı Topluluğu 7

22.11.2018 Söyleşi “Sınırdaki Yaşamlar: Mülteciler ve Sığınmacılar” Psk. Dr. Nedret Öztan Psikoloji Topluluğu 30

23.11.2018 Film Gösterimi “Koş Lola Koş” Radyo Televizyon ve Sinema Topl. (RTS) 19

23.11.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 24

26.11.2018 Film Gösterimi “Blade Runner” Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 20

26.11.2018 Kitap Okuma Etkinliği “Dönüşüm-Yazar Franz Kafka” Kitap Eleştirisi Edebiyat Topluluğu 15

27.11.2018 Workshop Dünya Biraları Tadımı Buchef Topluluğu 43

29.11.2018 Film “Kiralık Katil” RTS Topluluğu 16

29.11.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Ticari Bilimler Fakültesinin Düzenlediği “Kimsesiz Çocuklar İçin Eğlence” Dans ve Parsy-Kül Müzik Toplulukları 15

29.11.2018 Film “The Three Faces of Eve” Psikoloji Topluluğu 20

30.11.2018 Söyleşi Etkili Mülakat ve CV Teknikleri İşletme Topluluğu 90

30.11.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 27

01-03.12.2018 Turnuva 11. Boğaziçi Üniversitesi Çaylaklar Münazara Turnuvası Münazara Topluluğu 31

3.12.2018 Gezi ELDAŞ Kalibrasyon Firmasına Teknik Gezi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Topluluğu 24

3.12.2018 Sergi Plastik Sanatlar Karma Sergisi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi 250

3.12.2018 Canlı Performans Milli Mücadeledeki Efe Kadınlarımız Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi 150

3.12.2018 Yarışma B.Ü. Türk Halk Müziği Ses Yarışması Türk Halk Müziği Topluluğu 150

4.12.2018 Konser B.Ü. Türk Sanat Müziği Korosu Konseri Türk Sanat Müziği Topluluğu 300

4.12.2018 Dinleti Şiire Kadın Dokunuşları Edebiyat Topluluğu 35

4.12.2018 Konser B.Ü. Ayşe Abla Okulları Bandosu Konseri ve Lise Öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi B.Ü. Ayşe Abla Okulları 150

4.12.2018 Toplantı Budenet/2018/A1 Buluşması, Topluluk Üyelerinin Kaynaşması, Etkinlikler ile İlgili Olarak Beyin Fırtınası Denetim Topluluğu 50

5.12.2018 Çalıştay IV.Raku Çalıştayı Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi 40

5.12.2018 Konser 3 Büyükler /Sezen Aksu-Candan Erçetin-Şevval Sam Müzik Topluluğu 300

5.12.2018 Tanıtım Kanal B Genç Girişimciler Programı Tiyatro Topluluğu 6

6.12.2018 Masal Dinletisi Açıl Susam Açıl –Bedia Cicioğlu ile Büyüklere Masallar KHM 80

6.12.2018 Sergi-Gösteri Yörükler/ Burcu Arıcı Resim Sergisi ve B. Ü.Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi Halk Oyunları Topluluğu 250

7.12.2018 Konser Orkestra Akademik Başkent Konseri Orkestra Akademik Başkent 200

7.12.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 26
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8.12.2018 Seminer 16. UIOB Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması – İstanbul Tasarım ve Mimarlık Topluluğu 30

8.12.2018 Konferans 3. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi – B.Ü. Kampüs BaşGen Topluluğu 270

9.12.2018 Workshop Benimle Dans Eder misin? Dans Atölyesi Dans Topluluğu 52

10.12.2018 Sunum Seramik Pişirme Teknikleri Sunumu Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi 32

10.12.2018 Açılış  Raku  Sergisi Açılışı Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi 66

10.12.2018 Konser Grup Parsy Kül KHM Müzik Grubu 300

11.12.2018 Film Gösterimi “Blade Runner 2049” Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 11

12.12.2018 Konferans “Adil Yargılama Hakkı, Avukatlar ve Barolar” Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Genç Değişim Topluluğu 400

12.12.2018 Sunum Speechcraft Öğrenci Konuşma Serisi 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Topluluğu 20

13.12.2018 Gösteri Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu Dans Gösterisi Engelim Olma Topluluğu 60

13.12.2018 Konferans Suriye ve Ortadoğu Hukuk, Ekonomi ve Siyaset Araştırma Topluluğu 70

13.12.2018 Film “Love and Death” Psikoloji Topluluğu 20

14.12.2018 Film “Koş Lola Koş” RTS Topluluğu

14.12.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Kermes Engelim Olma Topluluğu 15

15.12.2018 Gezi Safranbolu Yöresel Yemek Tadımı Buchef Topluluğu 45

15.12.2018 Gezi Abant Gezi Topluluğu 46

15.12.2018 Turnuva Başkent – ODTÜ Çaylaklar Münazara Turnuvası Münazara Topluluğu 450

15.12.2018 Toplantı 34. Akademik İlişkiler Komitesi Gözden Geçirme Toplantısı (Tide/Koç Holding) İstanbul Denetim Topluluğu 30

17.12.2018 Söyleşi Bağımsız Denetim ve Denetçileri Hakkında Bilgilendirme Denetim Topluluğu 50

18.12.2018 Workshop Pizzburg Yapım ve Tadımı Buchef Topluluğu 18

19.12.2018 Toplantı Bölüm Öğrencileri ile Topluluk Arasında Etkileşimi Artırma Uluslararası Ticaret Topluluğu 31

19.12.2018 Eğitim Take Away-1 Yönetim Bilişim 52

19.12.2018 Sunum Speechcraft Öğrenci Konuşma Serisi 2 “Life Or Death” Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Topluluğu 25

20.12.2018 Söyleşi “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Önemi” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma 
Örgütü Temsilcileri Hukuk Topluluğu 100

20.12.2018 Film “Aşk Mevsimi” RTS Topluluğu

20.12.2018 Söyleşi “Sosyal Psikoloji Perspektifinde Erkek(lik)ler” Arş. Gör. Gülden Sayılan Psikoloji Topluluğu 30

20-27.12.2018 Anket Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Odyoloji Bölümü hk. Odyoloji Topluluğu 100

21.12.2018 Bilimkurgu Oyunları Oyun Akşamı Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 24

21.12.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Çorum – İskilip, Paşaçayırı ilk ve Ortaokulu ile Asarcık Kozveren İlkokuluna Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı Köy Okullarına Yardımlaşma Topluluğu

22.12.2018 Eğlence Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü ile Yılbaşı Partisi Odyoloji Topluluğu 46

25.12.2018 Toplantı Tanışma Toplantısı Hemşirelik Topl. 100

25.12.2018 Film Gösterimi “Arrival” Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu 10

25.12.2018 Teknik Gezi Ankara Lojistik Üssü Uluslararası Ticaret Topluluğu 46

27.12.2018 Sosyal Sorumluluk Projesi Sincan Şehit Evren Ayyarkın İlkokulu’na Yardım Kampanyası Denetim Topluluğu 15

28.12.2018 Film “Bugün Aslında Dündü” RTS Topluluğu 20

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler
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2017-2018 Eğitim – Öğretim Yili Sosyal Sorumluluk Projeleri

Tarih Tanımı Düzenleyen Birim (Fak, Enst, Klüp, Dernek v.b.) Katılan Öğr. 
Sayısı

19.10.2017 Kan Bağışı Kampanyası Türk Kızılay ve Engelim Olma Toplulukları 150

23-24.10.2017 Kermes (Hayvan Barınaklarına Bağış Amaçlı) Duyarlı Başkent Topluluğu 250

30.10.2017 Meme Kanseri HakkındaBilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışması Türk MSIC Topluluğu 30

30.10.2017 Şehit Ailelerine Yardım Kampanyası (Gıda ve Giysi) Tarih, Başkentli Güçlüler, Başkentli Fenerbahçeliler, 
Başkentli Kartallar Toplulukları 50

25.11.2017 “Çocuk Hakları” Bölgesel Saha Etkinliği, Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Çalışması – Kentpark AVM Türk MSIC Topluluğu 9

26.11.2017 Diyabet Hastalığı Konusunda Farkındalık Çalışması– Arcadium AVM Türk MSIC Topluluğu 30

27.11.2017 “Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır” Farkındalık Çalışması Hemşirelik Topluluğu 30

30.11.2017 Omurilik Felçliler Derneği Yararına Kermes Engelim Olma Topluluğu 250

30.11.2017 Şanlı Urfa Viran Şehir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ankara Mamak Ahmet Kabaklı İlk ve Ortaokulu’na Yardım Kampanyası Duyarlı Başkent Topluluğu 20

01.12.2017 1 Aralık Dünya AIDS Günü AIDS Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme - Kızılay Türk MSIC Topluluğu 30

02.12.2017 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Pediatri Servisi Hastaları ile Etkinlikler Türk MSIC Topluluğu 20

04.12.2017 Omurilik Felçliler Derneği Yararına Kermes Engelim Olma Topluluğu 250

18.12.2017 Prostat Kanseri Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Türk MSIC Topluluğu 30

25.12.2017 Doğru Beslenme ile İlgili Farkındalık Çalışması Beslenme ve Diyetetik Topluluğu 14

26.12.2017 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi”nde Yatan Çocuklar ile Yılbaşı Eğlencesi Hemşirelik Topluluğu 20

28.12.2017 Başkent Ankara Hastanesi Hasta Çocuklar ile Yılbaşı Eğlencesi Gezi Topluluğu 50

05.01.2018 Doğru Beslenme ile İlgili Farkındalık Çalışması Beslenme ve Diyetetik Topluluğu 30

19.02.2018 Alzheimer Konusunda Farkındalık Çalışması – Kızılay Türk MSIC Topluluğu 30

26.02.2018 Sigarayı Bırakma Günü, Tütün Bağımlılığı Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Türk MSIC Topluluğu 30

08.03.2018 Kadınlar Gününde Farkındalık Yaratmak Amacıyla Mor Kurdele Dağıtıldı Sosyoloji Topluluğu 20

10.03.2018 Ankapati Barınağına Yardım Malzemesi Bağış Kampanyası Duyarlı Başkent Topluluğu 12

12.04.2018 Kalecik Karahöyük Okulu ve Yukarı Samanlık Köyü İlkokullarına Yardım Kampanyası Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu 12

16-19.04.2018 Diyarbakır Sevindik Ortaokulu’na Kitap Yardım Kampanyası Psikoloji Topluluğu 22

20.04.2018 Ağaç Dikme Şenliği Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Topluluğu 20

21.04.2018 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği – Sincan Yenikent İlköğretim Okulu Atatürkçü Düşünce Topluluğu 100

03.05.2018 2. El Eşya Pazarı Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu 40

08-09.05.2018 Kermes – Sağır Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Yararına Odyoloji Topluluğu ve Engelim Olma Topluluğu 25

27.05.2018 Kızılcahamam’ın Pazar ve Kınık Köylerinde Sağlık Taraması Çalışması Türk MSIC Topluluğu 40

Tarih Etkinlik Türü Düşünceler (katılım, alınan 
derece, başarı v.b.)

25.09.2017
25.05.2018

Kurslar 
(Step-Aerobik, Pilates&Yoga, Satranç, Wing Tsun, Tenis)

444 kişi katılmıştır. 
Kurslar belirtilen branşlarda güz ve 
bahar dönemi ayrı olmak üzere  6 
haftalık periyodlarda  2' şer kez 
düzenlenmiştir.

06.11.2017 Masa Tenisi Turnuvası   17 Kişi

13.11.2017 Bilardo Turnuvası   12 Kişi

22.11.2017
24.05.2018

Fakültelerarası 5X5 Basketbol Turnuvası 100 Kişi

23.11.2017 Yıldırım Satranç Turnuvası   32 Kişi

17.12.2017 VII. Özel Başkent Yıldırım Satranç Kupası   74 Kişi

05.03.2018 Masa Tenisi Turnuvası   20 Kişi

08.03.2018 Dünya Kadınlar Günü Etkinliği (Zumba Masterclass)   20 Kişi

09.03.2018 Söyleşi (Kadın ve Spor) 125 Kişi

29.03.2018 Yıldırım Satranç Turnuvası   14 Kişi

29.03.2018 Aikido Tanıtım Dersi   20 Kişi

29.03.2018 Langırt Turnuvası   15 Kişi

11.04.21
05.2018

XIII. Fakülteler Arası Salon Futbol Turnuvası 120 Kişi

25-26.04.2018 I. Başkent Kardiyo Günleri  50 Kişi 

11-13.05.2018 X. Başkent Üniversitesi Takımlar Satranç Kupası  36 Kişi

07.07.2018 Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası ANKARA MTB CUP 9 kategoride, 
6 ülkeden toplam 40 takım, 
205 sporcu katılmıştır.

03.12.2017
03.02.2017

Deplasmanlı Korumalı Futbol Ünilig (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

27.11.2017
04.12.2017

Salon Futbolu 2. Lig (Erkek) İkincilik

11-15.12.2017 Voleybol 2.Lig (Kadın) Birincilik

18-22.12.2017 Voleybol 2.Lig (Erkek) Birincilik

15-17.12.2017 13. Ayva Kupası Üniversitelerarası Basketbol Turnuvası 
(Kadın-Erkek)

Üçüncülük

26.02-02.03.2018 Ünilig Voleybol (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

26-28.02.2018 Bilardo Türkiye Şampiyonası (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

05-09.03.2018 Ünilig Voleybol (Kadın) Derece kazanılamamıştır.

06-10.03.2018 Salon Futbolu 2.Lig (Erkek) İkincilik

07-11.03.2018 Kick Boks Türkiye Şampiyonası (Kadın) İkincilik

08-11.03.2018 Tenis 2.Lig (Kadın) Birincilik

14-16.03.2018 Eskrim Türkiye Şampiyonası (Erkek) Şampiyon

15-17.03.2018 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası (Kadın-Erkek) Derece kazanılamamıştır.

19-23.03.2018 Futbol 1.Lig (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

20-22.03.2018 Bowling Türkiye Şampiyonası (Erkek) Şampiyon

15-19.04.2018 Satranç Türkiye Şampiyonası (Erkek) Bireyselde Üçüncülük

16-18.04.2018 Okçuluk Türkiye Şampiyonası (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

22-27.04.2018 Voleybol Ünilig (Kadın-Erkek) Derece kazanılamamıştır.

24-28.04.2018 Basketbol 1.Lig (Kadın-Erkek) Derece kazanılamamıştır.

26-27.04.2018 Oryantiring Türkiye Şampiyonası (Kadın) Derece kazanılamamıştır.

06-08.05.2018 Yüzme Türkiye Şampiyonası (Kadın) 100 Metre Kelebekte Üçüncülük

07-08.05.2018 Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası (Kadın-Erkek) Derece kazanılamamıştır.

07-08.05.2018 Güreş Türkiye Şampiyonası (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

08-13.05.2018 Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası (Erkek) Derece kazanılamamıştır.

13-15.04.2018 15.Angora Kupası Üniversitelerarası Spor Şenliği (Futbol) Şampiyon

2017-2018 Eğitim – Öğretim Yilinda Yapilan Sportif Etkinlikler ( Üniversite İçi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu 

Öğrenci Topluluk Etkinlikleri ve Şenlikler
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Oryantasyon 2017-2018

Başkent Üniversitesi tarafından 2013-2014 öğretim yılından 

itibaren öğrencilerin üniversite hayatına uyumlarını ko-

laylaştırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon programı, 

2017-2018 Akademik yılında değiştirilerek öğrenci takip 

sistemli ve geniş içerikli bir ders haline dönüştürülmüştür. 

Yeni kayıt olan öğrenciler için ORY 100 Üniversite Hayatı-

na Giriş dersi 18-27 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenmiştir. 

ORY 100 kodlu üniversite hayatına giriş dersi tüm öğrenci-

lerin alması gereken 1 kredilik bir ders olup BUOBS’DA ders 

seçimi sırasında kayıt yapılmıştır. Etkinliklerin katılım takibi 

için başkentliyiz.biz web sayfasından giriş yapılarak şube 

seçimi sonucu öğrencinin ekranında ders programı  görün-

tüsü ile programa erişim tasarlanmıştır. 

Dersten başarılı olabilmek için etkinlik takibi, sistemde 

kayıtlı 26 şube olarak oluşturulan her şube kapsamında 

belirlenen 10 adet seminere katılımla değerlendirilmiştir. 

Notlandırma etkinlik katılım sayısına göre puanlama ile ya-

pılmıştır. Her etkinlik 2 puandır. Öğrencilerin seminer ta-

kipleri seminer veren eğitmen tarafından belirlenen sürede 

seminer şifresi girilmesi ve hazırlanan şube sınıf listelerine 

seminer kodu belirtilerek atılan imza ile yapılmıştır. Siste-

me kayıtlı 3577 öğrencinin etkinliklerden aldıkları puana 

göre A ile F arası bir harf notu ile değerlendirilip, ilk yarıyıl 

transkripte yazılmıştır. 

Üniversite Hayatına Giriş

Başkent'li Olmak 

Öğrencinin İşleri

Genç Sağlığı

Kütüphanem-Kitaplarım

Bilişim Hizmetleri

Kampüste Spor

Derslere Biraz Mola !

İnsan ve Müzik

Seminer: Robotlar ve Yapay Zekâ

Fikirlerimizi Büyütürken…

Seminer: Bağımlılık Uzak mı? Yakın mı?

Güvenli Kampüs

Seminer: İletişim ve Mizah

Öne Çıkan Değerlerimiz: Atatürk'ün Yolunda

Öne Çıkan Değerlerimiz: Toplumsal Cinsiyet

Öne Çıkan Değerlerimiz: Engelsiz Yaşam

Seminer: Takibe Takip

Seminer: Boş CV

Seminer: Üniversite Yaşamına Uyum

Seminer: Popüler Kültür ve Üniversite

Konser: Orkestra Akademik Başkent

Konser 

Oryantiring

Action Painting
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Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni
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VII. Yan Kuruluşların Faaliyetleri 
• İlk ve Ortaöğretim Okulları
• Uygulama Otelleri
• Başkent Medya Grubu
• Diğer Kuruluşlar
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Özel Başkent İlk ve Ortaöğretim Okulları (ADANA)

Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Okulumuzda, öğrencilerimizin bilimin temel kavramlarını ve 
yöntemlerini gündelik hayatta ve bireysel karar süreçlerinde 
kullanabilecek kadar özümsemelerini, bilimsel verileri anla-
yıp kullanabilmelerini amaçlayan çeşitli faaliyetler düzen-
lenmiştir. Bu faaliyetler öğrencilerimizin sınıf düzeyine göre 
edinmeleri gereken kazanımlar göz önünde bulundurularak 
planlanmıştır. İlkokul 4. sınıf öğrencilerimize, fen bilimleri 
dersi kapsamında laboratuvar ortamında rutin bilimsel deney 
çalışmaları yaptırılmıştır. Bu çalışmalar ‘Bilim Şenliği’ etkin-
liğinde öğrenciler tarafından sunulmuştur. Anasınıfı öğren-

cilerinin bilimle erken yaşta tanışmaları amacı ile planlanan 
bilime giriş, deney ve araştırma proje çalışmaları ‘Anasınıfları 
Bilim Şenliği ve Geri Dönüşüm Defilesi’ etkinliğinde sergi-
lenmiştir. Algoritma öğrenen Robotik Kulübü öğrencilerimiz 
hazırladıkları projelerini ‘Bilim Fuarı’ etkinliğinde sunmuşlar-
dır. 3. sınıf öğrencilerimiz için ‘Çukurova Üniversitesi, Canlılar 
Dünyasını Tanıyorum’ ve 4.sınıf öğrencilerimiz için ise ‘Adana 
Meteoroloji Müdürlüğü’ gezileri düzenlenmiştir. Okulumuzda 
düzenlenen, Adana Çukurova İlçe Geneli 2. Klasik Batı Müziği 
ve Halk Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması kap-
samında öğrencilerimiz çeşitli dallarda ödüllere layık görül-

müşlerdir. Ortaokul öğrencilerimizin Nesin Matematik Köyü 
(Şirince) Programı'na katılımları sağlanmıştır. Ortaokul 5 ve 
6. sınıf öğrencilerimizin Fen Kulübü kapsamındaki ‘Robotik 
Bilim Atölyesi’ çalışmaları devam etmiştir. Matematikte Akıl 
Oyunları Kulübü, öğrencilerimizde strateji geliştirme, plan 
yapma, mantıksal düşünme, hafıza geliştirmeyi sağlama et-
kinlikleri gerçekleştirmiştir. Kulüp etkinlikleri kapsamında 
‘Dünya Pi Günü’ kutlamaları yapılmıştır. Matematik dersine 
karşı ön yargıları önlemek amacıyla ‘Kim Korkar Matematik-
ten’ yarışması yapılmıştır. Lisede öğrencilerimizin yaptıkları 
bilimsel proje çalışmalarından biyoloji ve kimya dallarında iki 

proje MEF Okulları Ulusal ve Uluslararası Proje Yarışması'na 
davet edilmiştir. Fen Lisesi’nden bir öğrencimiz, Uluslarara-
sı Coğrafya Olimpiyatları Türkiye takımını oluşturmak için 
yapılan sınavlarda Türkiye 1. si olmuştur. Okulumuzun Lise 
Fen Bilimleri Bölümü tarafından Adana Su Arıtma Tesisleri’ne 
teknik saha gezisi düzenlenmiştir. Bu kapsamda öğrencileri-
mizin Konya Bilim Merkezi ve Kelebekler Vadisi gezilerine ka-
tılımı sağlanmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları akademik pro-
jelerin ve performans ödevlerinin sunulduğu, ‘Bilim ve Kültür 
Şenliği’ ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenmiştir. 
Öğrencilerimizle İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştır-

ma Merkezi’ne (CERN) inceleme gezisi yapılmıştır.

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Öğrencilerimizin, eğitim-öğretim faaliyetlerini okul dışında 
da sürdürürken destek alabilmeleri amacıyla ders anlatım-
lı video çekimleri gerçekleştirilmiş ve kamuya açık şekilde 
internet ortamında yayınlanmasına başlanmıştır. Başkent 
Üniversitesi akademisyenleri tarafından ‘Matematik Öğreti-
minde Yeni Yaklaşımlar’, ‘Etkili ve Doğru Sınıf Yönetimi’ ve 
‘Sınıfta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları’ öğretmen 
eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ‘Kızılay’, ‘Organ Nakli’, ‘Çocuk 
Hakları ve Önemi’, ‘Adana Tarihi ve Çukurova’, ‘Enerji Ve-
rimliliği’ konularında öğrenci söyleşileri, satranç turnuvaları 
düzenlenmiştir. İlkokulda öğrencilerimiz artistik jimnastik ve 
yüzme spor dallarında il bazında çeşitli dereceler elde etmiş-
lerdir. Ortaokul öğrencilerimiz, okudukları kitapların yazarları 
ile söyleşi gerçekleştirmiştir. 5. sınıf öğrencilerimiz, Karikatür 
Festivali'ne katılmış ve ünlü karikatüristleri okulumuza davet 
ederek söyleşi gerçekleştirmişlerdir. Spor dalında, Yüzme-
de Yıldız Erkekler Takımımız Adana dördüncüsü, Yıldız Kız-
lar Takımımız Adana üçüncüsü, Küçük Erkek Takımımız ise 
Adana ikincisi olmuştur. Basketbolda, Yıldız ve Küçük Erkek 
Takımlarımız Adana Şampiyonu olmuştur. Teniste, Küçük Kız 
Takımımız Adana üçüncüsü, masa tenisinde Küçük Kız Ta-
kımımız Adana ikincisi, step aerobikte Küçük Kız Takımımız 
Adana birincisi, Yıldız Kız Takımımız Adana birincisi olmuş-
tur. Artistik jimnastikte Küçük Erkek Takımımız Adana ikincisi 
olmuştur. Akademik başarıyı artırıcı ve destekleyici faaliyet-
lerimiz kapsamında; Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut 
Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Başkent 
Hastanesi Ziyareti, Kariyer Günleri Meslek Tanıtım Etkinliği, 
İngiltere Yaz Okulu, MUN Çalışmaları, Adana Arkeoloji Mü-
zesi, Sinema Müzesi, Adana Kültür ve Tarih Gezisi, Lise Bilim, 
Sanat, Kültür Haftası ile Başkent Üniversitesi ve Meslek Tanı-
tım Günleri gerçekleştirilmiştir. Fen Bilimleri, Matematik, Türk 
Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Bölümleri tarafından Pay-

laşmaya Değer Fikirler (PDF) etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 
Pazartesi sabah törenlerinde öğretmenler tarafından hayata 
dair deneyimleri içeren ‘Pazartesi Sohbetleri’ gerçekleştiril-
miştir. Çukurova Senfoni Orkestrası Eğitim Konserleri, kültür 
gezileri gibi aktivitelerin yanı sıra öğrencilerimiz tarafından 
Pop Orkestrası Konseri ve Şiir Dinletileri gerçekleştirilmiştir.

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Toplumun gelişimi ve nitelikli insanlardan oluşması için ihti-
yaçlarının karşılanması gerektiği ilkesinden yola çıkarak, öğ-
rencilerimizin de aktif olarak katılımının sağlandığı çeşitli fa-
aliyetler düzenlenmiştir. Tüm okul düzeylerindeki velilerimiz 
için belirlenen konularda aile seminerleri gerçekleştirilmiştir. 
Sivil savunma bilincinin oluşturulması amacıyla tatbikat ger-
çekleştirilip öğrenci eğitimi verilmiştir. ‘Bilim ve Kültür Şenli-
ği’ kapsamında geliri ihtiyaç sahibi insanlara verilmek üzere 
lise bahçesinde düzenlenen; lise, ilkokul, ortaokul öğrenci-
lerimizin ve velilerimizin ziyaretlerine açık kermes etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin çevre bilincinin arttırıl-
ması amacıyla, ‘Trafik Kuralları, İlk Yardım ve İlkyardım Araç-
larını Tanıma’ eğitimleri düzenlenmiştir. ‘Sorumluluk Bilinci’, 
‘Çocuk Sorumluluktan Neden Kaçar?’, ‘Kişiler Arası İlişkiler’, 
‘Bana Bir Kelime Öğret’, ‘İletişim’ konularında veli eğitimleri 
verilmiştir. ‘Oyuncaklarımı Paylaşıyorum’, ‘Gelin Birlik Olalım 
Bir Kütüphane de Biz Kuralım’, ‘Ülkemi Seviyorum, Organik 
Besleniyorum’, ‘Küçüklerimizi Eğitiyoruz’ sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler tarafından ‘Bir Kap 
Sevgi Projesi’ kapsamında sokak hayvanlarına yönelik yi-
yecek toplama kampanyası düzenlenmiştir. Toplanan yiye-
ceklerle Çukurova Belediyesi Hayvan Barınağı ziyaret edil-
miştir. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Kermes 
Aktivitesi’nden elde edilen gelirle Başkent Hastanesi Onko-
loji Bölümü’nde yatan hastalara yardım desteği sağlanmıştır. 
Öğrencilerimizin kendi aralarında organize olarak toplamış 
oldukları kırtasiye malzemeleri ile Kuyumcular Köyü Okulu 
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
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Bilimsel/Sanatsal üretime ilişkin faaliyetler
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda öğrencileri-
mize; 21. yüzyıl becerileri kazandırmak ve onları dünya vatan-
daşı olarak yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası prog-
ramlar uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel ve 
sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla akademisyenle-
rinden oluşan ‘Bilim ve Danışma Kurulu’muz, akademik ça-
lışma ve projelerde bize katkı sağlamaktadır. Anaokulundan 
liseye kadar öğrencilerimize vermekte olduğumuz bilim, sa-
nat ve hareket eğitimi ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri 
geliştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; Anaokulu veli-

lerinin katılımı ile ‘Bahar Şenliği’ ve ‘Masal Anlatma Günü’ dü-
zenlenmiştir. İlkokulumuzun her sınıf düzeyinde bilim, kültür, 
sanat ve yabancı dil şenlikleri gerçekleştirilmiştir. ‘Polifonik 
Korolar Derneği’ tarafından düzenlenen 23. Türkiye Korolar 
Şenliği’nde Show Koromuz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası’nda yapılan ödül töreninde ‘Sahne Hakimiyeti, Koro 
Disiplini ve Estetik Görünümde Başarı’ ödülü almıştır. Farklı 
yaş gruplarını kapsayan Ayşeabla Garaj Maker robotik kodla-
ma eğitimleri devam etmiş, Ankara çapında düzenlenen tüm 
MAKER aktivitelerine proje geliştiren öğrencilerimiz katıl-
mışlardır. ‘Çankaya Okullar Arası Tiyatro Şenliği’nde Başkent 

Üniversitesi Özel Ayşeabla Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğren-
cileri ‘Ah Şu Gençler’, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri 
ise ‘Artiz Mektebi’ adlı oyunu sergilemişlerdir. ‘Destination 
Imagination’ın Türkiye Finalleri’ne 19 öğrenci ile katılım sağ-
lanmış, yarışmada; Teknik-Ortaokul takımı Türkiye 6.sı, Bi-
lim-Ortaokul takımı ise Türkiye 2. olarak Amerika-Tennessee 
Üniversitesi'nde düzenlenen Global Finallere katılmaya hak 
kazanmıştır. Başkent Üniversitesi ve okullarımız iş birliği ile 
‘Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı’ düzenlenmiştir. Resim 
çalışmalarımızdan oluşan karma resim sergisi Üniversitemiz 
‘Galeri Başkent’ fuaye alanında açılmıştır. Ortaokulumuz 

Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar Zümrelerinin iş birliği ile 
‘Çizgilerle Osmanlı İmparatorluğu’ konulu sergi gerçekleşti-
rilmiştir. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimiz, Ankara 
ve İstanbul’da gerçekleşen Model United Nations (Model Bir-
leşmiş Milletler) etkinliklerinde okulumuzu başarıyla temsil 
etmişlerdir. Okulumuz JMUN Kulübü öğrencileri Mart ayında 
İstanbul ENKA Okulları’nda gerçekleşen ENKA FORUM etkin-
liğinde okulumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. Anaokulumuz 
öğretmenlerine ve misafir öğretmenlere ‘Lıons Quest: Yaşam 
Becerileri Eğitimi’ verilmiştir. Matematik zümresi ve ortaokul 
öğrencilerimizle ‘8. Akıl Oyunları Yarışmaları’ gerçekleştiril-
miştir. 

Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
Anaokulumuzda, ‘Sevgi Temelli Erken Çocukluk Eğitimi’ 
programı ile; öğrencilerimizin keşfederek-yaparak-yaşayarak 
öğrenmesi, yaratıcılıklarının geliştirilmesi, evrensel değerle-
rin benimsetilmesi hedeflenmektedir. Tüm etkinlikler ‘oyun 
temelli’ sunulmaktadır. Zümreler arası işbirliğiyle etkinlik-
ler planlanmış ve disiplinlerarası çalışmalar sürdürülmüştür. 
Dersler, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, deney ve videolarla 
desteklenmiştir. Yıl boyunca bilim merkezlerine, müzelere, 
sosyal ve kültürel merkezlere geziler düzenlenerek gezi-göz-
lem raporları oluşturulmuştur. KALDER tarafından verilen 
‘2017 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Kapsamı’nda okulumuz 
‘Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız’ ödülü almıştır. Okulumuz 
velilerine yönelik olarak ‘Öteki Yaratarak Kimlik Oluşturma-
nın Yıkıcılığı’, ‘Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağım-
lılığı’, ‘Çocuklarımız Büyürken’, ‘Çocuğumuza Sınır Koyma’ 
ve ‘Ergen Olmak/Ergenle Olmak’ konulu seminerler düzen-
lenmiştir. Öğrenci değişimi ve öğretmen eğitimi konularında 
Kanada Eğitim Bakanlığı ile protokol hazırlık çalışmalarına 
başlanmıştır. Anaokulu öğretmenleri, personeli ve sağlık biri-
mimiz ‘Temel Yaşam Desteği ve Pediatrik İlk Yardım’ eğitimi 
almışlardır. Almanca dil becerilerini değerlendiren TELC JU-
NIOR Sınavı, 7. sınıf öğrencilerimize uygulanmış ve başarılı 

olan öğrenciler sertifika ile belgelendirilmiştir. ODTÜ ve Av-
rupa Birliği projesi olarak hayata geçen Bilge-İş Platformu 
üzerinden tüm Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerimizin 3 boyutlu 
Modelleme Uzaktan Eğitimleri alması sağlanmış ve başarılı 
olan öğrencilerimize sertifika verilmiştir. PDR Birimimiz ta-
rafından anaokulundan liseye kadar tüm düzeylerde önleyici 
rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmiştir. Okulumuzda Ana-
okulundan Liseye kadar algoritma, programlama ve STEM 
Eğitimi verilmektedir. Algoritma ve programlama ile öğren-
cilerimize; sonuç ve süreç odaklı düşünme, hayal gücünü kul-
lanma, teknik kavramlarla tanışma, esnek düşünme, sosyal 
gelişim, yaratıcı düşünme, problem çözme, analitik düşünme, 
konsantrasyon, analiz ve sentez gibi beceriler kazandırmak 
hedeflenmektedir. Anaokulu öğrencilerimizin algoritmik dü-
şünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla 
BEEBOT adlı robotlar ile kodlama dersleri yapılmıştır. Orta-
okul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz için ‘Almanya Masal Yolu 
ve Mathematicum’a bilim ve sanat gezisi düzenlenmiştir. 
Anaokulu öğretmenlerimiz, Başkent Üniversitesi Okul Öncesi 
Bölümü ile birlikte yürütülen ‘Lets Father Come To Prescholl’ 
AB Projesi kapsamında, İsveç Götheborg Üniversitesi’nde 
eğitim almıştır. 

Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik faaliyetler
Okulumuzda; öğrencilerin kendilerine, çevrelerine ve top-
luma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen, 
çözüm üreten bireyler olarak yetişmeleri amacıyla çalışmalar 
yürütülmüştür. ASP Net UNESCO Projesi kapsamında, Lise-
ler Yabancı Diller Zümresi olarak 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılında Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma He-
deflerinden biri olan ‘insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri 
ve herkesin her yaşta refahını sağlamak’ hedefi seçilmiş, ‘He-
alth is the Real Wealth’ sloganıyla 20 Nisan 2018 Cuma günü 
Lise UNESCO Günü kutlanmıştır. Başkent Üniversitesi Özel 
Ayşeabla ortaokul seçmeli drama dersi öğrencileri, UNESCO 
çalışmalarımız ‘Kültürel Değerleri Tanıma’ proje başlığı ile 

ilişkilendirdikleri sevgi, saygı, hoşgörü, empati gibi değerleri 
Turgut Özakman’ın ‘Ah şu gençler’ adlı oyunu ile ele almış, ti-
yatro çalışmalarımız UNESCO kapsamında bir toplum hizmeti 
ile taçlandırılmış, Haymana Atatürk Ortaokulu’nda 525 kitap-
la bir kütüphane oluşturulmuştur. Anaokulu öğrencilerimizin 
toplum ihtiyaçlarına duyarlı olması ve bu deneyimi edinmesi 
amacıyla Adıyaman’daki iki okula oyuncak ve kırtasiye mal-
zemesi yardımı yapılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 
toplum hizmeti çalışmaları doğrultusunda; Çanakkale Ayva-
cık Atatürk Ortaokulu’na masa tenisi masası da dahil olmak 
üzere 50 adet spor malzemesi yardımı yapılmıştır. Ortaokul 
öğrencilerimizle, Ankara 75. Yıl Huzurevi’ne gidilerek müzik 
dinletisi yapılmış, 70 adet roman ve boyama malzemeleri 
hediye edilmiştir. ‘Engeline Desteğim’ projesi kapsamında 
sınıflardan toplanan mavi kapak ve soda şişeleri ile Ulusla-
rarası Omurilik Felçlileri Derneği’ne tekerlekli sandalye alımı 
sağlanmıştır. Okul Aile Birliği ile okul yönetimlerinin birlikte 
düzenlediği kampanyada Başkent Üniversitesi Yerleşkesi’ne 
280 fidan dikilmiştir. Ortaokul öğrencilerimiz tarafından 
‘Mutluluk Giysin Çocuklar’ platformunda Şanlıurfa Viran-
şehir Atatürk Ortaokul’ndan 12 öğrenciye kıyafet, ayakkabı 
ve mont yardımı yapılmıştır. Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü olarak öğrenci ve veli-
lerimizin katkılarıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir 
ile ‘Kıymet Necip Tesal İlkokulu’nda okuyan tüm öğrencilere 
bot, palto, eşofman, boyama kitabı, boya, eldiven ve kaşkol 
hediye edilmiştir. Lise öğrencilerimiz tarafından ‘Artiz Mek-
tebi’ adlı tiyatro oyunu, Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 
gazilerimize sergilenmiştir. 
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Uygulama Otelleri (Kızılcahamam Termal Resort / Gölbaşı Lakeside Resort Hotel)

Başkent Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında kurulan Patalya 
Thermal Resort,  kuruluşundan bu yana turizm sektöründe hiz-
met vermektedir. 156 oda ve 312 yatak kapasitesi ile 4 yıldızlı 
otelimiz bölgesinin lider tesisi konumunda olan Patalya Thermal 
Resort, 42 oda ve 84 yatak kapasitesi ile tamamen yenilenen 
Gölbaşı Lakeside Resort, Türk ve yabancı misafirlere üst düzey 
hizmet vermektedir. Gölbaşı ve Kızılcahamam ilçelerinde ko-
numlanan otellerimiz ayrı sahalarda faaliyetlerini genç ve geniş 
bir kadroyla başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. 

Yenilenen otel odalarımız ve kaliteli hizmet anlayışımız 2018 yılı 
içerisinde konaklama, organizasyon, sağlıklı yaşam merkezi hiz-

metleri ile bir kez daha ön plana çıkmış ve konuklar tarafından 
beğeni görmüştür.

Soğuksu Milli Park içerisinde yer alan kuruluş yeşilliklerin etra-
fını süslediği, dört mevsim doğa güzelliklerini içinde barındıran, 
temiz havası ile gelen konuklara nefes aldıran muhteşem bir 
tatil cennetidir. Turizmde önde gelen isimlerden olan Patalya 
Otelleri, tatil, toplantı, eğitim, kongre vs. gibi alanlarda verdiği 
hizmet ile 22 yıldır artan bir ivme ile büyüme ve gelişmeye de-
vam etmektedir.Turizm sektöründe hizmet veren işletmelerimiz, 
Başkent Üniversitesi kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı 
Prof. Dr. Sayın Mehmet HABERAL’ın kurumlarında aradığı en 

büyük özellik olan kaliteli hizmet prensibini kendisine hedef ola-
rak belirlemiştir. Otellerimizin en önemli hedeflerinden birisi de 
misafirlere yüksek memnuniyet sağlamaktır. Ayrıca misafirlerin 
ihtiyaç ve beklentilerine önem vermek, ticari ahlakın en önemli 
değere sahip olduğuna inanmak, topluma ve insanlığa katkıda 
bulunmak için çabalamak, sektörde örnek oluşturacak hizmet 
anlayışını benimsemek gibi vazgeçilmez değerlere sahiptir.

Patalya Oteller; bünyesinde barındırdığı kuruluşlara hizmet et-
mekle birlikte; acenteler, özel şirketler, kamu kurum ve kuruluş-
ları tarafından yapılacak toplantı, seminer, kongre ve davetler 
için eşsiz bir mekandır.

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde futbol takım-
larını ağırlayarak, misafirlerine gösterdiği üstün hizmet anlayışını 
takım sezonunda da kanıtlamıştır. Yemekleri, temizliği ve güler 
yüzlü personeli ile her kesime hitap eden ve tercih edilen bir yer 
olarak adından söz ettirmiştir.

Bilimsel ve Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Hemen her alanda olduğu gibi bilimsel ve sanatsal üretime yö-
nelik faaliyetlerde bulunulmuştur. Kuruluşumuzun düzenlediği 
bilimsel toplantılara katılım sağlayan misafirlerimizin konakla-
ma, yiyecek-içecek, toplantı gibi hizmetlerde, deneyimli ekibi 
ile teknik destek sağlamaktadır. Başkent Üniversitesi Ticari Bi-

limler Fakültesi, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 
BEDAM, BUZEM gibi bilimsel alanda toplantı yapan kurumların 
her türlü gereksinimleri otelimiz tarafından sağlanmıştır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Turizm sektörü ülke ekonomisi için çok önemli bir potan-
siyeldir. Toplumun yaşanan olumsuz gelişmelerden kendi-
ni biraz soyutlaması için turizm sektörüne ihtiyacı vardır. 
Bu özelliklerinin yanı sıra termal suyun insanlara sağladığı 
dinlendirici ve tedavi edici özelliği ile  sağlık turizmine de 
katkıda bulunmaktadır. Otelimiz bu konular için pek çok mi-
safire ev sahipliği yapmıştır.

Otelimiz tüm yıl boyunca; kamu kurumları, bakanlıklar, fe-
derasyonlar, STK’lar, uluslararası organizasyonlar ve özel 
şirketler tarafından düzenlenen bir çok etkinliğe ev sahip-
liği yapmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Başkent üniversitesi ve diğer kurumlarda öğrenim gören öğren-
ciler için staj imkanı sağlayarak, öğrencilerin gelecekleri için uy-
gulamalı eğitim almalarında önemli rol oynamıştır.
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Kanal B Televizyonu

Başkent Üniversitesi Kurucusu,Yönetim Üst Kurulu Başkanı ve 
Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet HABERAL 
tarafından kurulan KANAL B Televizyonu ; yayın hayatına baş-
ladığı 19 Mayıs 2014 tarihinden bu güne kadar  Atatürk ilke ve  
devrimlerinden  hiç ödün vermemiş ve bu anlayışı kendisi için 
varlık nedeni olarak kabul etmiştir. Bir medya kuruluşunun asli 
görevinin ; toplumu, haber  ve bilgi alma hakkında çabuk ve 
eksiksiz bir biçimde yerine  getirmesi olduğuna inanan Kanal B 
Televizyonu , bunu yaparken her zaman doğruyu ve gerçekleri 
yansıtmaya büyük özen göstermiştir. Geniş bir seyirci kitlesine 
yayın yapan Kanal B Televizyonu, günün 24 saati kesintisiz ya-
yını ile her türlü teknik alt yapısıyla , yurdumuzun tamamından 
ve dünyanın birçok ülkesinde de  izlenebilmektedir.

KANALB Televizyonu yönetim ve idari şeması;
• Genel Müdürlük
• Haber Merkezi,
• Program Müdürlüğü
• Teknik Müdürlük

Kanal B Haber Merkezince gerçekleştirilen yayınların günlük dökümü:

Gün Yayın Periodu Süre Yapılan Yayınlar

Pazartesi 24 Saat 665 dak. Gece Haberleri (30’) – Güne Bakış (200’) – Ara Haber (25’)-Söz İstanbul’da (25’) –Ara Haber (25’) – Spor Haberleri (20’) – Ara Haber (15’) –Gündemin İçinden (35’) –Ara Haber(25’)-Dünyadan Haberler 
(25’) – Güncel (55’) – Ara Haber (25’) –Spor Haberleri (25’) – Ekonomi Haberleri (15’) –Kültür Sanat Haberleri (10’) –Ana Haber Bülteni ( 55’) - Sportmence ( 55’)

Salı 24 Saat 690 dak. Gece Haberleri (25’) – Güne Bakış (200’) – Ara Haber (25’)-Söz İstanbul’da (25’) –Ara Haber (25’) – Spor Haberleri (20’) – Ara Haber (15’) –Gündemin İçinden (35’) –Ara Haber (25’)-Dünyadan Haberler 
(25’) – Güncel (55’) – Ara Haber (25’) –Spor Haberleri (25’) – Ekonomi Haberleri (15’) –Kültür Sanat Haberleri (10’) – Ana Haber ( 55’) - Gündem Özel ( 85’)

Çarşamba 24 Saat 605 dak. Gece Haberleri (25’) – Güne Bakış (200’) – Ara Haber(25’)-Söz İstanbul’da (25’) –Ara Haber (25’) – Spor Haberleri (20’) – Ara Haber (15’) –Gündemin İçinden (35’) –Ara Haber (25’)-Dünyadan Haberler 
(25’) – Güncel (55’) – Ara Haber (25’) –Spor Haberleri (25’) – Ekonomi Haberleri (15’) –Kültür Sanat Haberleri (10’) –Ana Haberler Bülteni ( 55’)

Perşembe 24 Saat 605 dak. Gece Haberleri (25’) – Güne Bakış (200’) – Ara Haber - (25’)-Söz İstanbul’da (25’) –Ara Haber (25’) – Spor Haberleri (20’) – Ara Haber (15’) –Gündemin İçinden (35’) –Ara Haber(25’)-Dünyadan Haberl-
er(25’) – Güncel (55’) – Ara Haber (25’) –Spor Haberleri (25’) – Ekonomi Haberleri (15’) –Kültür Sanat Haberleri (10’) –Ana Haber Bülteni ( 55’)

Cuma 24 Saat 605 dak. Gece Haberleri (25’) – Güne Bakış (200’) – Ara Haber(25’)-Söz İstanbul’da (25’) –Ara Haber (25’) – Spor Haberleri (20’) – Ara Haber (15’) –Gündemin İçinden (35’) –Ara Haber (25’)-Dünyadan Haberler 
(25’) – Güncel (55’) – Ara Haber (25’) –Spor Haberleri (25’) – Ekonomi Haberleri (15’) –Kültür Sanat Haberleri (10’) –Ana Haber Bülteni ( 55’)

Cumartesi 24 Saat 340 dak. Gece Haberleri (25’)- Hafta Sonu (110’) –Ara Haber (25’)- Ara Haber (25’) - Ara Haber - (15’)-Ana Haber Bülteni (55’) – Tarihin Bilinme Yüzü ( 85’)

Pazar 24 Saat 270 dak. Gece Haberleri (30’) - Hafta Sonu (110’) –Ara Haber (25’)-Ara Haber (25’) – Ara Haber (25’) - Ana Haberler Bülteni (55’) 
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Program Katagorileri Periodu Süresi Toplam Süre

SAĞLIK PROGRAMLARI
Başkent’te Sağlık Salı 30’ -

Başkent’te Sağlık Cumartesi 60’ 90’

Yeniden Yaşama Yolculuk Ayda 1 Gün 30’ 30’

Sağlıklı Ve  Formda Sohbetler Haftada 1 60’ 60’

GÜNCEL PROGRAMLAR
Biz Bize Hafta İçi Her Gün 90’ 450’

Günce Hafta İçi Her Gün 90’ 450’

Bu Gün Neredeyiz Haftada 1 Gün 30’ 30’

TARTIŞMA PROGRAMLARI 
Bekleme Odası Haftada 1 Gün 90’ 90’

Genç Düşünce Haftada 1 Gün 60’ 60’

EĞİTİM, KÜLTÜR ve SANAT PROGRAMLARI
Doğru Seçim Her Gün 30’ 210’

Başkent'te Kariyer Her Gün 30’ 210’

Eğitime Yolculuk Haftada 1 Gün 30’ 30’

Kitap Dünyası Haftada 1 Gün 30’ 30’

Sanatın Adımları Haftada 1 Gün 60’ 60’

Nereden Nereye Haftada 1 Gün 30’ 30’

BELGESEL PROGRAMLAR
Tarihe İmza  Atanlar Haftada 1 Gün 30’ 30’

Durgun Sular Haftada 1 Gün 30’ 30’

Tarih Bahçesi Haftada 1 Gün 30’ 30’

Kaybolan Çocuk Oyunları Haftada 1 Gün 30’ 30’

Yaşayan Tarih Haftada 1 Gün 30’ 30’

ÇOCUK PROGRAMLARI 
Çocukça Haftada 1 Gün 60’ 60’

Videokolik Haftada 1 Gün 30’ 30’

DİNİ PROGRAMLAR
İslam ve İnsan Haftada 1 Gün 30’ 30’

Manevi ve Kültürel Değerlerimiz Haftada 1 Gün 30’ 30’

MÜZİK PROGRAMLARI
Yurdun Sesi Haftada 1 Gün 90’ 90’

Bizim Türküler Haftada 1 Gün 60’ 60’

Anka Haftada 1 Gün 30’ 30’

Gönül Seslerimiz Haftada 1 Gün 30’ 30’

Başkent Konserlerinden
(Orkestra Akademik Başkent Konserleri)

Haftada 1 Gün 60’ 60’

TARIM PROGRAMLARI
Bizim Topraklar Haftada 1 Gün 30’ 30’

DIŞ YAPIMLAR
Sinema Kuşağı Haftada 1 Gün 120’ 120’

Belgeseller Haftada 1 Gün 120’ 120’

Program Müdürlüğü 

Program Müdürlüğümüz ; bilgi ,sağlık, eğitim, çocuk, tarih, teknoloji, çevre , kültür-sanat, müzik, belgesel ve yaşama dair yapımlarla her hafta tamamı iç yapım olan programlar hazırlamaktadır. Prog-
ramların; kategorileri, isim ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Teknik Müdürlük   
Kanalımızın ana damarlarından birisidir. Müdürlüğümüz; teknik yönetim, ışık, vtr, ses, promter, 
alt yazı, uplink, bilgi işlem, arşiv sistemi, naklen yayın aracı ile canlı ve bant program çekimleri, 
stüdyo ve aktüel kameraların bakım ve onarımı ile 24 saat kesintisiz yayın yapabilmemiz için 
gerekli hizmet vermektedir.

Arşiv Servisi
Kanalımız kurulduğunda bu güne kadar ki tüm haberler ve  programların tamamı kaset ve digital 
ortamda arşivlenmektedir.

Artistik Hizmetler 
Kanalımızda yayınlanan haber – haber programlar ile tüm stüdyo programlarının dekor, makyaj 
ve kuaför hizmetlerini yerine getirmektedir.
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Başkent Haber Ajansı / 104.2 Radyo Başkent

Birincil hedef kitlesi öğrenciler olan Radyo Başkent’in nitelik-
li, tarafsız ve doğru yayıncılık ilkesiyle sürdürdüğü yayınlarında 
eğitim, sağlık, teknoloji, kültür, sanat gibi çeşitli konulara, haber 
bültenlerine, söyleşilere, üniversitedeki bilim ve sanat etkinlik-
lerine Türk ve dünya müziğinin seçkin örnekleriyle hazırlanmış 
çeşitli müzik programlarına yer verilmektedir. Eğitim çalışmala-
rına büyük bir önem verilen Radyo Başkent’te öğrencilere radyo 
için metin yazma, yayın ve anons kuralları, program yapımı, rad-
yo tekniği, Türkçe’mizi doğru kullanma, ses kurgusu gibi çeşitli 
konularda eğitim amaçlı kurslar düzenlenmektedir.    Örneğin ” 
Radyo Topluluğu” üyelerine konu uzmanı ve eğitmen yürütücü-
lüğünde “ses-nefes”, “artikülasyon”, “fonetik”, “diksiyon”,  “spi-

kerlik-sunuculuk” gibi çeşitli konularda her hafta düzenli olarak 
dersler verilmiştir. Düzenlenen eğitim çalışmaları öğrencilerimizi 
daha deneyimli hale getirirken Radyo Başkent yayınlarının niteli-
ğini de arttırmaktadır.

Radyo Başkent gerek teknik alt yapı ve fiziki koşullar gerekse 
radyo programcılığı açılarından sürekli olarak kendini yenileme  
çabası içindedir. Radyo Başkent nitelikli yayın yapmayı hedef 
edinmiş bir üniversite radyosu olarak  üzerine düşen görevi ve 
sorumluluğu yerine getirme bilinci ile yayınlarını sürdürmektedir.  

Radyo Başkent ve Başkent Haber Ajansı Üniversitemiz’ in Ku-
rucusu ve  Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ ın eğitim 
anlayışının bir uygulaması olarak doğmuştur. Eğitimin örgün eği-
timle sınırlı kalmaması düşüncesiyle ve iletişim Fakültesi Öğren-
cilerine uygulama imkanı sunmak amacıyla Üniversitemiz bünye-
sinde medya kurumları faaliyete geçmiştir.

Başkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve yayın ha-
yatına 11/06/2004 tarihinde başlayan Radyo Başkent 104.2 fre-
kansından yayın yapan bir eğitim ve kültür radyosudur. 1kw gü-
cündeki radyomuz yayınlarını canlı ve bant yayınlarla 7 gün 24 
saat tüm Ankara’ya ulaştırmaktadır.  Ayrıca Radyo Başkent’in ya-
yınları  www.104.2@baskent.edu.tr, Power App uygulamasından 
mobil olarak veya http://radyo.baskent.edu.tr/ adresiyle internet 
üzerinden tüm dünyaya ulaşmaktadır.

Öncelik bir üniversite radyosu olan Radyo Başkent’in temel ama-
cı, geleceğin radyocularını yetiştirmek ve topluma nitelikli bir hiz-
met sunmak üzere eğitim, kültür ve sanata katkıda bulunmaktır.

Radyo Başkent bir yandan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğrencilerine uygulama yapma olanağı sağlarken diğer yandan 
da Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ve farklı bölümlerden, 
programlardan gelen öğrencilerin oluşturduğu “Radyo Toplulu-
ğu” üyelerinin özgün radyo programları üretmelerine de olanak 
sağlamaktadır. Bugün Radyo Başkent’te resmi olarak kayıtlı Rad-
yo Topluluk üye sayısı 380’dir.

Bütün Dünya

VII. YAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ 424 425

2000 yılında yayın hayatına başlayan ve Başkent Üniversitesi’nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya, aylık olarak yayınlanan bir kültür dergisidir. 

PROGRAM ADI HAZIRLAYAN VE SUNAN 

Ren Geyikleri Mornıng Show Barkın Can Deniz

Kulaklık Cemal Kanca

A Sosyal Aytek Kağan Dinçer

Ay’a Yolculuk Alkım Yalın

Rasgele Mornıng Show Mert Parlak

Arta Kalankar  Öğr. Üyesi Zeynep Işıl Işık Dursun

Alternatif Durak Çilenay Tatlı – Zeynep Ece Sungur

2v2 Arda Soykarafakılı – Emre Karamullaoğlu

Çıkmaz Sokak Göksu Sözen

Uzay Çöplüğü Berkay Yazar – Tolunay Keskin

Kayıp Defter Melike Ergül

Akustik Zone Berkay Ülger – Ege Birol

Patlak Mısır Ezgi Çamalan

Edebiyat Ve Müzik Ceyda Demirel

Kültür Endistürisi Veli Can Çınar 

Filtresiz Emre Kul – Yiğit Can Yılmaz

Barış İle Laf Salatası Şefik Barış Tan

Farklı Tınılar Can Zemheri

Yabandan Gelen Adam Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan

Engelsiz Başkent Öğr. Üyesi Zeynep Işıl Işık Dursun

Kadınlar Konuşuyor Öğr. Üyesi Zeynep Işıl Işık Dursun

Dünya Radyo Günü Öğr. Üyesi Zeynep Işıl Işık Dursun

Başkentte Sağlık Özgün Özcan Cemali (Kanal B Tv. Ortak Yayını)

Söz İstanbulda Sezin San Sungunay (Kanal B Tv. Ortak Yayını)

Dönence Barış Cem Acar – Aylin Tarlacı
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Diğer Kuruluşlar

Açkar Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.
Başkent Üniversitesi, Transplantasyon ve Gen Bilimleri En-
tegre Tesisleri bünyesinde, kaliteli hammadde kullanılarak 
kaliteli ürün elde etmek prensibi ile 30 ton/gün kapasite ile 
kurulmuş olan ve Kahramankazan’da faaliyet gösteren Açkar 
Süt Ürünleri Fabrikası, 4208 m2 arazi içinde inşa edilmiş ve 
1907 m2 kapalı alana sahiptir.  Bugün tek vardiyada 48 ton/
gün, çift vardiyada 80 ton/gün üretim kapasitesine ulaşan fab-
rikamızda son teknolojiye sahip makineler ile alanında uzman 
mühendisler kontrolünde, tamamen kapalı hatta ve otomas-
yona bağlı olarak ürün gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda 

çoğunluğu yöre halkından oluşan istihdam olanakları ile ilçe 
ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Ankara İl Gıda Kontrol Müdürlüğünce verilen 
Onaylı İşletme belgesine, TSE tarafından alınmaya hak kazanı-
lan TSE  ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi ve HELAL belgelerine sahiptir. Bu sistemler 
çerçevesinde belirlenen tüm kalite ve hijyen şartları tesisimiz-
de eksiksiz uygulanmaktadır. Ürün öncesinde hammaddede, 
üretim süreci boyunca ve son üründe gerçekleştirilen tüm 
kontroller ve deneyler güvenilir sonuçların alınabileceği tam 
donanımlı laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisin-

de belirli periyotlarda, işletmede kullanılan çiğ süt ve tesiste 
üretilen tüm ürünler akredite bir dış laboratuarda analiz et-
tirilerek kalite güvencemizi bir üst noktaya taşımayı ve dört 
fabrika satış mağazası ve farklı bölgelerdeki satış noktaları ile 
Açkar Süt Ürünlerini kalite arayışında olan tüketicilerimizle bu-
luşturmayı hedeflemekteyiz. 2018 yılı fabrikamızda şartlarımızı 
olumlu yönde iyileştiren birçok altyapı faaliyeti gerçekleşti-
rilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kefir, köy peyniri ve 
kekikli kaşar peyniri ürünleri deneme üretimleri ve laboratu-
ar analizleri tamamlanarak ürün yelpazemize dahil edilmiştir. 
2018 yılında Aralık ayı ortasına kadar toplam 1.487.510 litre 

süt ürüne dönüştürülerek geçen yıla oranla yükselen bir grafik 
kaydedilmiştir.

Sağlıklı ve güvenilir gıdayı tüketici ile buluşturmak amacı ile 
modern bir tesis olarak kurulan Açkar Süt Ürünleri fabrikasın-
da inek sütünden pastörize süt ürünleri üretilmektedir. Çeşit-
li boyutlarda ambalajlanan 34 çeşit ürünü ile geniş bir ürün 
gamına sahiptir. Bu ürünleri, yoğurt, beyaz peynir, olgunlaş-
tırılmış peynir, kaşar peyniri, tereyağı, süzme yoğurt, örgü&dil 
peynirleri, minci peyniri, lor peyniri, çömlek yoğurt, kaymak, 
kefir, ayran ve pastörize süt olarak sıralayabiliriz. Ürünlerimize 

ait yıllık (1 Ocak-14 Aralık) üretim miktarları aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.

2018 Yılı Üretim Miktarları  

Yoğurt 362.558 KG

Ayran 127.926 L

Taze Beyaz Peynir 45.655 KG

Kaşar Peyniri 43.241 KG

Pastörize Süt 24.970 L

Tereyağı 6820 KG

Süzme Yoğurt 6470 KG

Olgunlaştırılmış Peynir 6069 KG

Örgü Ve Dil Peyniri 4007 KG

Minci 2735 KG

Kefir 2000 KG

Çömlek Yoğurt 1980 KG

Köy Peyniri 1096 KG

Kaymak 677 KG

Kekikli Kaşar 623 KG

Lor Peyniri 573 KG

BUTO Turizm ve Organizasyon
Başkent Holding şirketleri bünyesinde kurulan ve TÜRSAB 
üyesi (A) grubu seyahat Acentası olan BUTO, organizasyon-
larında Tasarım, Planlama, konularında akılcı, hızlı, güvenilir, 
etkili ve yaratıcı uygulamalarla çözümler üretmekte, yurt için-
de olduğu gibi, dünyanın her yerinde  hizmet vermekte olup, 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Turizmi Aracı Kurum 
Yetki Belgesine sahiptir. 

Aküm Reklamcılık Danışmanlık ve Yayıncılık Ajansı San. 
ve Tic. A.Ş. 
2 Eylül 1996 yılında kurulan Aküm A.Ş. Başkent Üniversitesi 
‘nin bir kültür yayını olan “Bütün Dünya“ adlı aylık derginin ya-
yım imtiyaz belgesi sahibidir. Aylık 30.000 adet dergi basılıp 
% 70’i Başkent Üniversitesi bünyesinde dağıtılmakta, diğer % 
30 ‘u ise yayınevleri aracılığı ile Türkiye genelinde satışa su-
nulmaktadır.

Alaf  Konfeksiyon, Tasarım, Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alaf Konfeksiyon Tasarım Mobilya San. Ltd. Şti. Başkent Üniversi-
tesi ‘nin Bağlı ortaklığı olup, 3 Ağustos 2004 tarihinde Ankara’da 
1500 m2 kapalı alanda üretim faaliyetine başlamıştır. Şirketin Ku-
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rulma Amacı;  sağlık kuruluşlarında ihtiyaç olan medikal tekstil 
ürünlerini; çarşaf, yastık, nevresim, yatak örtüleri, perdeler, ame-
liyathane ve diğer ünitelerde çalışan sağlık personeli kıyafetleri, 
donanım malzemeleri, doktor, hemşire, sağlık teknisyenleri, te-
mizlik personelleri, teknik bakım onarım personel kıyafetleri, ame-
liyathane kıyafetleri, steril ve tek kullanımlık (disposible), ameli-
yathane örtüleri ve sekreterya, ofis ve diğer personellerin giysileri, 
otel mefruşatları, ayrıca; bağlı ortaklığı olan Başkent Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Başkent Üniversitesi Özel İlk ve Ortaöğretim 
Kurumları Ticaret Ve Sanayi A.Ş Merkez ve Adana Şubesi öğren-
ci kıyafetlerini de, üreterek bu alanda ülkemizdeki seri, modern 

tasarım, kaliteli üretimin en güzel örneğiyle hizmet vermektedir. 
Ankara ve Adana ‘da bulunan satış mağazalarında tüm çalışan 
personellerimize, öğrenci ve velilerine hizmet vermektedir. Kendi 
öz kaynaklarıyla imalat yapan Alaf Konfeksiyon Ltd.Şti. Üretim 
Tesislerinde CE ve ISO Standartlarına uygun üretim yapılmakta 
olup kullanılan tüm hammadde, tekstil alanında kendini kanıtla-
mış sertifikalı firmalardan temin edilmektedir. Sağlık kuruluşla-
rı, eğitim kurumları, oteller ve bağlı ortaklığı olan şirketler için 
üretilen tüm konfeksiyon ürünleri insan, hayvan ve çevre sağlığı 
konusunda Avrupa Birliği Standartlarının gereklerini de yerine 
getirmektedir.

Mol Petrol Akaryakıt/ Dinlenme Tesisleri Tic. ve San. A.Ş.
Mol Petrol Akaryakıt ve Dinlenme Tes. Tic. San. A.Ş 2002 yılın-
da Eskişehir yolu 20.km Başkent Üniversitesi Kampüs girişinde 
her türlü petrol ürünleri L.P.G ve Otogaz satışı Market ve Oto 
Yıkama iştigal konusu ile faaliyete başlamıştır. 

Kalif Pazarlama İnşaat Taahhüt Ticaret Nakliye Turizm 
Ltd. Şti.
5 Ocak 1995 tarihinde kurulan şirketimiz, bünyesinde bulun-
durduğu mühendis, mimar, teknisyen, tekniker, diğer çalışanlar 
ve makine parkı ile Başkent Üniversitesi ve Hastanelerinin in-

şaat ve nakliyat işlerini yapmaktadır. Mühendis ve diğer perso-
nel olmak üzere Kasım ayı  sonu itibariyle 13 kişi çalışmaktadır. 
Mühendislik Fakültesi, Onkoloji, Radyoterapi Hastanesi inşaatı 
devam etmektedir.

Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmeleri
Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsü ve sağlık kuruluşlarında fa-
aliyet göstermektedir.
Kampüs Bünyesi
• Hazırlık Binasında;  1400 kişilik Kafeterya & Restoran, Market ve 

Fotokopi Merkezi,

• Tıp Fakültesi Binasında; 200 kişilik Tabldot yemek ve 300 kişilik 
FastFood bölümünün bulunduğu kafeterya hizmeti,

• Diş Hekimliği Fakültesi Binasında; market ve fotokopi hizmeti,
• Kütüphane Binasında; 80 kişilik kafeterya ve market hizmeti, 
• Hukuk Fakültesi Binasında; 350 kişilik Öğretim Üyeleri Resto-

ranı ve 800 kişilik 2 katlı Hukuk Kafeterya (1. katta; fast food 
bölümü, 2. katta; alakart yemek ve pide-ızgara bölümü) market 
ile fotokopi-çıktı merkezi hizmeti,

• Çalışanlar için 600 kişilik personel yemekhane hizmeti, 
• Yurtlar-Sosyal Tesislerinde; 400 kişilik alakart ve öğrenci tabl-

dot kafeteryası, market ve fotokopi hizmetleri
• İletişim Fakültesi Binasında; 200 kişilik kafeterya hizmeti,
• Kampüs alanı içinde Kitap Satış Noktası hizmeti,
• Eğitim Fakültesinde; 100 kişilik kafeterya hizmeti,
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Binasında; 100 ki-

şilik kafeterya ile bahçe alanında 200 kişilik barbekü hizmeti ve 
kırtasiye-çıktı merkezi hizmetleri vermektedir.

Vaksan A.Ş. (İthalat, Pazarlama ve Satış)
1982 yılında faaliyete geçen Vaksan A.Ş.’nin yurtdışı temsilcilikleri 
ve faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır.
• Allmed GmbH – Almanya: Diyalizör, fistül iğnesi ve arter/ven 

kan setleri
• Nikkiso GmbH – Almanya : Diyaliz makineleri
• Medica S.r.l. – İtalya : Hemofiltrasyon cihazı ve sarf malzemeleri
• Organ Recovery Systems – USA : SPS-1 Organ muhafaza so-

lüsyonu
T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Satış Merkezi 
Yetki Belgesine sahiptir.

Anıt Sağlık Tesisleri Laboratuvar Sağlık Merkezleri 
İşletme Tic.Ltd.Şti. (İthalat, Pazarlama ve Satış)
1985 yılında faaliyete geçen Anıt Ltd.Şti.’nin yurtdışı temsilci-
likleri ve faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır. 
• Orfit Industries n.v. – Belçika : Ortopedik termoplastik splint 

malzemeleri

• Köhler Chemie GmbH – Almanya : Custodiol organ muhafa-
za solüsyonu

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Satış Mer-
kezi Yetki Belgesine sahiptir.

Oditaş A.Ş. (1988 - İthalat, Pazarlama ve Satış)
• Lawrence Laboratories – İrlanda : Belzer – UW organ muha-

faza solüsyonu

Pag Ltd. Şti. (1991 -  İthalat, Pazarlama ve Satış)
1991 yılında faaliyete geçen Pag Ltd.Şti.’nin yurtdışı temsilcilikleri 
ve faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır.
• Takasago Medical Co. Ltd. – Japonya: Cerrahi ekartör
• Köhler Chemie GmbH – Almanya: Custodiol organ muhafaza 

solüsyonu

Vakur Ltd. Şti. (1987 – Teknik Bakım Hizmeti)
Yukarıda adı geçen şirketlerin temsilciliğini yaptığı tıbbi cihaz-
ların montaj, eğitim, satış sonrası teknik bakım hizmetlerini yü-
rütmek amacıyla 1987 yılında faaliyete geçen Vakur Ltd. Şti., 
bu hizmetleri yurt dışında eğitim görmüş mühendis ve tekni-
kerleri ile Türk Standardları Enstitüsü şartlarına uygun olarak 
en süratli ve güvenilir bir şekilde yerine getirmektedir. Türk 
Standardları Enstitüsü Yeterlilik Belgesine sahiptir

Per Tarım Hayvancılık Ürünleri Ltd. Şti.
2008 yılında faaliyete geçen PER Tarım Hayvancılık Süt Ür. 
Ltd. Şti. çiftliği Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 72 dönüm 
arazi üzerinde konuşlandırılmıştır. Şu an çiftlikte 140 büyükbaş 
ve 118 küçükbaş hayvan ile Başkent Üniversitesi ve  Patalya 
Otellerinin  et ihtiyacı ile;  Açkar Süt Ürünleri Ltd. Şti.’nin süt 
ihtiyacının üretimi sağlanmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş ol-
mak üzere 700 hayvan kapasitesine sahip çiftliğimizde hayvan  
sayısını arttırarak önümüzdeki dönemlerde daha çok süt ve et 
üretimini hedeflemekteyiz. 
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