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A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1.Liderlik ve Kalite 

A.1.1.Yönetim Modeli ve İdari Yapı:  

Turizm İşletmeciliği Bölümü, Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde yer almaktadır. 
Bölümde 2022 yılı itibariyle 2 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma 
görevlisi görev almaktadır. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim elemanları da 
görevlendirilmektedir. Fakültemize ve bölümümüze ait örgüt şeması fakültemizin web 
adresinde kalite sekmesi altında mevcuttur.  

A.1.1.KANIT TİCARİ_BİLİMLER_FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

 
A.1.2.Liderlik: 

Stratejik Yönetim Modelini esas alan Ticari Bilimler Fakültesi ve onunla uyumlu olarak 
Turizm İşletmeciliği bölümü eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı 
yaratılmasına yönelik tüm faaliyetlerini organizasyon şeması çerçevesinde yöneticileri 
ile gerçekleştirmektedir. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü ve yönetim kadrosunun 
yapıcı liderlik özellikleri ile; gelecek senaryoları hazırlanmakta, ihtiyaçlara yönelik 
analizler yapılmakta, liderlik vizyonu ile temel değerlerin korunması ve 
yaygınlaştırılması sağlanmakta, bilgi yönetim sistemi güncel tutulmakta ve motivasyon 
sağlayıcı faaliyetlerle kalite güvence sistemi anlayışının uygulanmasında önemli rol 
oynamaktadır. 

 
A.1.3.Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi: 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi ekosistemi içerisindeki değişimleri, 

küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak kurumun 

geleceğe hazır olmasını sağlayan çevik yönetim yetkinliğini sağlamaya çalışmaktadır. 

Buna en güzel örnek öğretim sisteminin Covid19 Pandemisine en hızlı bir biçimde 

uyarlanmasıdır. SEZMAHEM’e (Seyreltilmiş ve Zaman-Mekân Dönüşümlü Hibrit Eğitim 

Modeli) göre yapılan planlamada teorik derslerin uzaktan, içinde uygulama olan 

derslerin ise hibrit olarak yapılması öngörülmüştür. Pandeminin yarattığı olumsuz 

koşullar ve 2020 Güz dönemi başında YÖK’ün almış olduğu Güz dönemindeki tüm teorik 

derslerin uzaktan yürütülmesi kararı nedeni ile tüm dersler çevrimiçi olarak yapılmıştır. 

Bahar döneminde de aynı plan doğrultusunda dersler ve sınavlar yürütülmüştür. 

 

A.1.4.İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları: 

Üniversitede iç kalite güvencesi Kalite Komisyonu faaliyetleri ile yürütülmektedir. 
Komisyonunun organizasyon yapısı, yetki ve görevleri Başkent Üniversitesi Kalite 
Güvencesi Yönergesi ile düzenlenmiştir. Kalite Komisyonu çalışmaları ve bu 
çalışmaların çıktılarına yönelik bilgilendirme toplantıları iç ve dış paydaşlarla ihtiyaca 
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yönelik olarak yapılmaktadır. Bölümümüzde de söz konusu süreçler bölüm başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. 
 
İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) üst 
yönetim, kalite komisyonu, akademik birimler ve kalite yönetim temsilciliği tarafından 
Stratejik Plan, Kalite El Kitabı, 
Faaliyet Raporu ve paydaş anketleri kapsamında planlanan kalite güvence sistemine 
yönelik faaliyetler, Kalite Güvence Yönergesi çerçevesinde tüm birimlerde 
uygulanmakta, bu faaliyetler STRASİS (stratejik plan eylemlerinin web tabanlı 
izlenebilmesi için kullanılan modül), FARSİS ve birim öz değerlendirme raporları ile 
KONTROL edilerek ilgili süreçlere yönelik önlemler alınarak iyileştirme faaliyetleri 
gerçekleştirilmekte ve Kalite Güvence Sistemi PUKO döngüsü kapatılmaktadır. 

 

A.1.5.Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik: 

Başkent Üniversitesinin amaçlarından ilki, üniversitemiz mensupları ve birimleri 

arasında etkili iletişimi sağlamak; ikinci olarak, Üniversitemizin iletişim hedeflerini 

belirlemek ve bu hedefleri hayata geçirecek uygulamaları planlayıp uygulamak ve 

üçüncü olarak da üniversitemizin kurumsal kimliğini ulusal ve uluslararası alanda 

tanıtmak ve üniversitemizin itibarına etki edecek çalışmalar yapmaktır. Bu amaçlar 

doğrultusunda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz 

birimlerinin düzenlediği etkinliklerin hayata geçirilmesinde, protokol düzenlemesinde 

ve etkinliklerin duyurulmasında aktif olarak çalışmalar yürütülmektedir 

Üniversitemiz topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel duyurular, 
haberler ve etkinlikler Başkent Üniversitesi Web Sitesi üzerinden kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. Bölümümüzle ilgili tüm haberler, duyurular ve etkinlikler 
bölümümüzün sosyal medya hesaplarından (Instagram) paylaşımı söz konusudur. 
Kalite Güvence Sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak benimsenen hesap verebilirlik ve 
şeffaflık ilkesi çerçevesinde 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa dayanarak, 
Üniversiteden belge ve bilgi talepleri internet sayfasından yapılabilmektedir. 
 
A.1.5.KANIT_BAŞKENT_ÜNİVERSİTESİ_DUYURULAR 
A.1.5.KANIT_BAŞKENT_ÜNİVERSİTESİ_İNSTAGRAMSAYFASI 
 

A.2.Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.2.1.Misyon, Vizyon ve Politikalar: 

Başkent Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna paralel olarak Turizm İşletmeciliği 

bölümünün misyonu da kurumsal değerleri sahiplenen, doğaya, insana ve etik 

değerlere saygılı, sorgulayan, üreten, akla ve bilimsel düşünceye dayalı çözümler 

üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, evrenseli hedefleyen 

https://www.baskent.edu.tr/tr/haberler
https://www.instagram.com/baskentunv/
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bireyler yetiştirmektir. Bunların yanında Atatürk ilkelerine bağlı, sosyal ve kültürel 

donanımı ile özgüveni yerinde ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek nesillerin 

yetişmesine katkı sağlamaktır. 

Turizm işletmeciliği bölümünün vizyonu, hem verdiği turizm eğitimi ile hem de 

öğrencilerin sosyal ve kültürel donanımlarını arttırmaya yönelik eğitim anlayışıyla, 

turizm eğitiminde geleceğe yön veren bir birim olmaktır. 

 Yenilikçi ve yaratıcı bir eğitim anlayışıyla devam etmek 

 Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle daha iyi bir gelecek için çalışmak 

 Bilime dayalı, araştırmacı, sorgulayabilen, yaratıcılığı ön planda tutan eğitim anlayışı 

ile dünyanın turizm eğitiminde lider kurumlarından biri olmak 

Vizyonumuzun ana unsurlarıdır. 

A.2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler: 

Öncelikli hedefimiz Başkent Üniversitesi kültür ve değerlerinin öğrenci ve öğretim 

üyelerine aktarılmasını sağlamaktır. Bu süreçte bölümümüze yeni katılan öğrencilere 

ORY100 Üniversite Hayatına Giriş dersi kapsamında üniversite hayatı ve kurum kültürü 

hakkında bilgi verilmektedir. Yeni başlayan öğretim üyelerine eğitici eğitimi 

modülleriyle bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumumuzun ve bölümümüzün ana amaç 

ve hedefleri; bilimsel üretim, yenilikçi ve yaratıcı eğitim anlayışı ve toplumun 

gereksinimlerine yanıt vermektir. Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda oluşturulan 

stratejik hedefler aşağıdaki gibidir;  

 Amaçlara ulaşmayı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim 

geliştirme ve 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 açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak. 

 Akademik-yönetsel insan kaynağının desteği ve öğrencilerin öğrenme bilinciyle 

seçkin üniversite kavramını geliştirmek. 

 Çalışanları ve öğrencileri özendirecek ve üretkenliğini artıracak fiziksel ortamlar 

yaratmak. 

 Çalışanlar ve öğrencilerle birlikte uluslararası düzeyde tanınır üniversite oluşumuna 

ve sürdürülmesine katkı vermek. 

 Toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, sorunların çözümünde 

bilimsel yaklaşımı benimsemek. 
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Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanılmakta ve bölümün kurumsal kimliği etkili bir 

biçimde paylaşılmaktadır (Instagram: @trz.baskentuni). Sosyal medya hesabımız 

sayesinde hem üniversite tercih dönemlerinde adaylarla iletişim kurulabilmekte hem 

de öğrencilerimiz, mezunlarımız ve aday öğrencilerimiz yapılan etkinlik ve 

faaliyetlerden haberdar olabilmektedir. 

A.2.2.KANIT_TURİZM_İŞLETMECİLİĞİ_İNSTAGRAMSAYFASI 

A.2.2.KANIT_MESLEK_SOHBET_ETKİNLİĞİ_AFİŞLERİ 

A.2.3.Performans Yönetimi: 

Bölümde yürütülen tüm stratejik faaliyetler Başkent Üniversitesi genelinde olduğu gibi 

performans ölçüm sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sayede tüm faaliyetlerin hangi 

seviyede gerçekleştirildiği takip edilebilmektedir.  

A.2.3.KANIT_BAŞKENT_PERFORMANS_DEĞERLENDİRME 

A.3.Yönetim Sistemleri 

A.3.1.Bilgi Yönetim Sistemi: 

Bölümümüzde bilgi yönetim sistemine dair her türlü akademik, araştırma ve idari 

birimlerine yüksek teknolojide bilişim hizmeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

sunulmaktadır. Bölümümüzün de içinde bulunduğu Bağlıca kampüsümüzde gigabit 

ethernet teknolojisini içeren, yüksek hızlı bir ana omurga ağ altyapısı bulunmaktadır. 

Üniversite bünyesindeki sunucu bilgisayarlar sistem grubu tarafından internet, e-

posta, araştırma, eğitim ve öğretim süreçlerinde güvenlikli olarak sürekli hizmette 

tutulmaktadır. Kütüphane elektronik kaynaklarına (veritabanları, süreli yayınlar, e-

kitaplar ve slaytlar vb.) kampus dışından erişimini sağlayan vekil (Proxy) imkanı 

bulunmaktadır. 

Başkent Üniversitesi genelinde öğrencilere yönelik sosyal etkinliklere büyük önem 

verildiğinden çok sayıda öğrenci topluluğuna internet ortamında kendi sitelerini kurma 

ve yayınlama olanağını vermiştir. Üniversitemiz ana sayfası www.baskent.edu.tr 

adresinden öğrenci topluluklarının kendi faaliyetlerini bütün dünyaya tanıttıkları web 

sitelerine ulaşabilirsiniz.  

Öğrencilerimize kayıt yaptırdıkları andan itibaren e-posta ve kişisel web sayfalarını 

internet üzerinden yayınlama hizmeti verilmekte ve e-posta adresleri 

mezuniyetlerinden sonrada aktif tutularak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası 

kariyerleri için bağlantılarının sürmesi sağlanmaktadır. 

En sık kullanılan uygulamalar: 

 BUOBS-Öğrenci Bilgi Sistemi 

 YBS-Yönetim Bilgi Sistemi 

 ÖYS-Öğretim Yönetim Sistemi 

https://www.instagram.com/trz.baskentuni/
file:///C:/Users/icirg/Downloads/ETKİNLİKEFİŞLERİ.docx
http://performans.baskent.edu.tr/
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Üniversite Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası ile öğrenci ve çalışanların kullanımına 
sunulan bilgi varlıklarına yönelik riskleri en aza indirmek hedeflenmektedir. Bilgi 
güvenliği ve güvenilirliği adına Başkent Üniversitesi, “Üniversite” ile ilişkili tüm 
şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVK Kanunu)’na uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve 
kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla, güvenlik tedbirlerini almaktadır.  
 
A.3.1.KANIT BAŞKENT_BİLGİYÖNETİMSİSTEMİ 

A.3.2.İnsan Kaynakları Yönetimi: 

Turizm İşletmeciliği bölümü olarak insan kaynakları yönetimi üniversitemizin stratejik 

hedeflerine uyumlu olacak şekilde planlanmaktadır. Üniversitemizin amaç, hedef ve 

beklentilerini karşılamaya yönelik ve üniversitemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu 

olacak şekilde en verimli ve etkili insan kaynakları yönetimi uygulanmaktadır. Başkent 

Üniversitesi İK politikasının özünü “örgütsel vatandaşlık” kavramı beslemektedir. Buna 

göre vizyonumuzda ifade edildiği gibi Başkent Üniversitesinin İK hedefi “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 olmak” tır. 

Üniversitenin stratejik hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimi ile ilgili 

belirlenmiş Başkent Üniversitesi İnsan Kaynakları Genel Politika Dökümanında 

açıklanmıştır ve tüm insan kaynakları yönetim süreci bu dökümana göre 

uygulanmaktadır. 

A.3.2.KANIT_BÜ_GENEL_POLİTİKA_DÖKÜMÜ_İK 

A.3.3.Finansal Yönetim: 

Turizm İşletmeciliği Bölümünde, Başkent Üniversitesinin diğer bölümlerinde olduğu 

gibi finansal yönetim Üst Yönetim tarafından yürütülmektedir. Mal ve hizmet alımları,  

ihaleler, kiralamalar, taşınmaz alım ve satımı, ücret politikaları,  fon yönetimi kısaca 

tüm gelir gider işlemleri Üst Yönetimin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. 

A.3.4.Süreç Yönetimi: 

Kurumsal süreç yönetimi kapsamında, bölümümüzde Turizm İşletmeciliği Bölümü 

Akademik Ortak Akıl toplantıları düzenlenmektedir.  Yapılan toplantılarda dersler, 

gerçekleştirilecek faaliyetler ve akademik çalışmalar değerlendirilmektedir. Bu dönem 

içerisinde toplam üç kez bölüm içi akademik ortak akıl toplantısı düzenlenmiştir. 

Dönem sonunda planlanan faaliyetler ile uygulananlar arasındaki değerlendirme PUKO 

döngüsü ile yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gelecek döneme 

ilişkin planlamalar gerçekleştirilir. 

A.3.4.KANIT_ORTAK AKIL TOPLANTILARI TUTANAK FORMU 

https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/idari-birimler/bilgi-islem-daire-baskanligi/142
https://kgs.baskent.edu.tr/kw/upload/577/dosyalar/Insan_Kaynaklari_Genel_Politika_Dokumani.pdf
file:///C:/Users/icirg/Downloads/toplantıtutanak.pdf
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A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı: 

Turizm İşletmeciliği programında iç paydaşları akademik ve idari çalışanlar ile 

öğrencilerden oluşurken; dış paydaşlar ise işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri oluşmaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümünde 

yürütülen tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alınmakta 

ve iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 

Başkent Üniversitesi (Turizm İşletmeciliği Bölümü) ve Mövenpick Hotel Ankara 

arasında 10.12.2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Turizm İşletmeciliği 

Bölümü öğrencilerinin yaz stajları, işbaşında eğitim ve eğitim gelişim alanlarındaki iş 

birlikleri sağlanmıştır.  

“Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri” etkinliği ile öğrencilerimiz ve dış paydaşların 

etkileşimi arttırılmış, öğrencilerimiz sektör ve iş hayatına yönelik farkındalık yaratma 

amacı ile dış paydaşlar ile bir araya getirilmiştir. 

TBF413 Turizm Endüstrisinde Yönetsel Eğilimler dersinde her hafta davet edilen 

konuşmacılar ile sektörün sorunları öğrencilerimizle etkileşimli tartışılmaktadır. 

Bölümümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paydaş olarak davet ettiği tüm toplantılara 

ve Turizm Akademisyenleri Derneği’nin toplantılarına katılım sağlanmakta dış 

paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulmaktadır. 

A.4.1.KANIT_STAJ_PROTOKOLÜ 

A.4.1.KANIT_TURİZM_HAFTASI_GÖREVLENDİRME 

A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri: 

Öğrencilere her dönem sonunda eğitim ve öğretim yılına, öğretim elemanına ve 

üniversiteye ilişkin “BUOBS” üzerinden “Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme” 

anketi uygulanmakta ve değerlendirilmektedir. Döneme ilişkin yapılan 

değerlendirmeler ders sorumlularına gönderilerek derslerinde gereken iyileştirilmeleri 

yapmaları beklenmektedir. 

 

2020-2021 Uzaktan Eğitim Sürecine ilişkin öğrencilerin düşüncelerini alabilmek 

amacıyla “Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi” Başkent Üniversitesi Ticari 

Bilimler Fakültesi web sayfası üzerinden erişime açılmıştır. Anket değerlendirme 

raporu, yine web sayfası üzerinden erişime açılmıştır. 

 

A.4.2.KANIT_UZAKTAN_EĞİTİM_ÖĞRENCİ_DEĞERLENDİRME_ANKETİ_SONUÇLARI 

 

file:///C:/Users/icirg/Downloads/işbirliğiprotokolü.pdf
file:///C:/Users/icirg/Downloads/TURİZMHAFTASIGÖREVLENDİRME.pdf
https://tbf.baskent.edu.tr/kw/upload/220/dosyalar/tbfanket2019.pdf?birim=220&menu_id=30
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A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi: 

Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve mezun öğrencilere ilişkilerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması amacıyla Başkent Üniversitesi Mezun Veritabanı Sistemi bulunmaktadır. 

Mezunlarımızın Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği ‘ne (BAŞMED) üye olmaları 

sağlanarak kendileri ile iletişim ve haberleşme yolu açık tutulmaktadır. Yine, Başkent 

Üniversitesi web sayfası üzerinde “Başkentliyiz” isimli mezun dergisi erişime 

sunulmuştur. 

A.4.3.KANIT_BAŞKENT_ÜNİVERSİTESİ_MEZUN 

Mezunlarla iletişimin koparılmaması ve etkileşimin güçlendirilmesi için çalışmalar 

yürütülmektedir. Öncelikli olarak mezunlarımızın üniversitemiz ile bağlarını 

koparmamaları için henüz mezun olmadan ilgili bölüm tarafından mezun veri tabanına 

kayıt yaptırmaları sağlanmaktadır. Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin mezun 

takip sistemi ile mezunlarımızın güncel iletişim adreslerine erişim sağlanabilmektedir. 

Bunun yanında öğrencilerimiz ile mezunlarımız arasındaki etkileşimin artması için 

“Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri” etkinliği yürütülmektedir. Bu sayede hem 

öğrencilerimizin sektöre dair farkındalığını arttırmak hem de mezunlarımızın 

tecrübelerinden faydalanmaları amaçlanmaktadır. Bu dönem içinde üç kez meslek 

sohbet etkinliği düzenlenmiştir. 

A.5.Uluslararasılaşma 

A.5.1.Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi: 

Başkent Üniversitesi 2016-2023 stratejik planında üniversitemizin ilke sözü olan “Bilim 

Bizde Toplanır ve Bizden Yayılır” ilkesinden hareketle uluslararasılaşma stratejilerini 

ortaya koymuş ve uluslararasılaşmak için atılması gereken adımları ve hedefleri açıkça 

belirtmiştir. Üniversitenin bu stratejik hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Turizm 

İşletmeciliği bölümünün de yedi farklı üniversite ile ikili Erasmus+ Değişim Programı 

anlaşması bulunmaktadır. Hem öğrencilerin hem de akademik personelin uluslararası 

alanda akademik etkileşimde bulunmasının önünü açan Erasmus+ program süreci 

Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Ancak 2020 yılında başlayan ve 2021 yılında da devam 

eden küresel salgın nedeni ile öğrencilerimiz bu değişim programından 

faydalanamamıştır.  

A.5.1.KANIT_İKİLİ_ANLAŞMALAR 

A.5.1.KANIT_TİCARİBİLİMLERFAKÜLTESİ_İKİLİ_ANLAŞMALAR 

 

A.5.2.Uluslararasılaşma Kaynakları: 

https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/mezun/mezun/75
file:///C:/Users/icirg/Downloads/Ikili-Anlasmalar.xlsx
http://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=109&dil=TR
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Başkent Üniversitesi 2016-2023 stratejik planlarında ortaya koymuş olduğu 

uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda, tüm süreç Başkent Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü, Üst Yönetim ve Rektör 

Yardımcıları tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ programı doğrultusunda verilen 

hibeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilmektedir.  

A.5.3.Uluslararasılaşma Performansı: 

Bölüm öğrenci ve akademik personellerinin gerçekleştirdiği tüm uluslararası faaliyetler 

PUKO döngüsü ile değerlendirilmektedir. Bu sayede akademik performans 

değerlendirmesi yapılmakta ve iyileştirmelere gidilebilmektedir. 

 

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı: 

Program isminin 2020-2021 Güz yarıyılı YÖK onayı ile Turizm İşletmeciliği olarak 

değiştirilmesi ile birlikte Turizm İşletmeciliği programının güncel program tasarımı 

oluşturulmuştur. İlgili program tasarımının oluşturulması esnasında ulusal ve 

uluslararası diğer üniversitelerin Turizm İşletmeciliği programları incelenmiş, alanın 

öncü isimleri ile ortak akıl toplantıları gerçekleştirilmiş ve dış paydaşların geri 

bildirimleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda programın amaçları ve 

öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu belirtilmiştir. 

Güncellenen program tasarım ile birlikte öğrencilere matematik, ekonomi, işletmecilik, 

muhasebe ile ilgili temel derslerin yanında beşinci yarıyıldan itibaren öğrencilerin 

seçeceği mesleki seçimlik dersler ile konaklama işletmeciliği, gastronomi ve makro 

işletmecilik alt alanlarından birinde uzmanlık sağlama imkanı verilmektedir.  

Öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri süresince, Başkent Üniversitesi'ne bağlı veya diğer yurt içi 

ya da dışı 5 yıldızlı otel veya benzer niteliğe sahip konaklama işletmelerinde 50 işgünü 

Yaz Stajı ve en az 400 saat süreli İşbaşında Eğitim yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçe’dir. 

Öğrencilere mesleki İngilizce derslerinin yanı sıra 4 yılık eğitimleri süresince zorunlu 

seçimlik ikinci yabancı dil (Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça) dersleri alma ve 

mezun olmadan önce kendilerini ikinci yabancı dilde geliştirme olanağı sağlanmaktadır. 

B.1.1.KANIT_YÖK_İSİM_DEĞİŞİKLİĞİ_KARARI 

B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi: 

Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 39 

Toplam Seçmeli Ders Sayısı: 12 

Toplam Ders Sayısı: 51 

file:///C:/Users/icirg/Downloads/İsim%20değişikliği%20Karar.docx
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Zorunlu Dersler Kredi Toplamı: 112 

Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 183 

Seçmeli Dersler Kredi Toplamı: 36 

Seçmeli Dersler AKTS Kredi Toplamı: 60 

Alan Bilgisi Dersler Toplam Kredisi: 108 

Alan Bilgisi Dersler Toplam AKTS Kredisi: 180 

Meslek Bilgisi Dersler Toplam Kredisi: 36 

Meslek Bilgisi Dersler Toplam AKTS Kredisi: 60 

Kültür Dersleri Toplam Kredisi: 2 

Kültür Dersleri Toplam AKTS Kredisi: 2 

B.1.2.KANIT_BİLGİ_PAKETİ 

B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu: 

Turizm İşletmeciliği bölümünde program çıktıları, program eğitim amaçları 

doğrultusunda öğrencilerin sahip olması gereken donanımın belirlenmesi 

doğrultusunda ortaya konmuştur. 

B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı: 

Programda tanımlanmış̧ olan öğrenci iş yükleri, paydaşlarla paylaşılmakta (program ve 

ders bilgi paketleri yoluyla) ve eğitim-öğretimle ilgili tüm uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu ders yükleri dağılımı ders bazında 

yapılmış olan öğrenci anketleri ile 2021-2022 Güz dönemi başında güncellenmiştir. 

AKTS kredilerinin değerlendirmeleri öğrencilerin her ders kapsamındaki iş yükünü 

belirtmektedir. 

B.1.4.KANIT_ÖĞRENCİ_ANKETİ 

B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi: 

Turizm İşletmeciliği programının amaç-öğrenme çıktıları uyumu her akademik dönem 

sonunda izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Söz konusu değerlendirme kapsamında 

öğrenci akademik başarı durumları, ders değerlendirme anketleri, paydaş görüşleri 

temel alınmaktadır. Öte yandan akademik dönem başlarında düzenli olarak öğrenci 

sayıları, açılması planlanan dersler sistematik biçimde izlenmektedir. Bölüm içerisinde 

periyodik olarak yapılan ortak akıl toplantıları program çıktılarının izlenmesi ve gerekli 

eylem planlarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. 

Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin dönem sonlarında staj ve işbaşı eğitimini yaptığı 

otellerden gönderilen değerlendirme raporları incelenerek gerekli iyileştirmelere 

ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

B.1.5.KANIT_ORTAK_AKIL_TOPLANTI_KARARLARI 

B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi: 

http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=598
file:///C:/Users/icirg/Downloads/AKTSANKETİ.pdf
file:///C:/Users/icirg/Downloads/ORTAKAKILTOPLANTITUTANAKLARI.docx
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Program öğrenme kazanımı, öğretim programı (müfredat), eğitim hizmetinin verilme 

biçimi (örgün, uzaktan, karma, açıktan), öğretim yöntemi ve ölçme-değerlendirme 

uyumu ve tüm bu süreçlerin koordinasyonu üst yönetim tarafından takip edilmektedir. 

Bu süreç, 2021 yılı müfredat güncelleme yöntemi ile detaylı olarak ele alınmıştır (B.1.1. 

maddesi). 

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme Ve Değerlendirme) 

B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Turizm İşletmeciliği bölümünde öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri boyunca aktif 
ve uygulamaya dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılmaktadır. 
Öğrencinin akademik gelişiminin izlenmesi amacıyla fakülte ve bölüm derslerinde 
yapılan ara sınav ve final sınavlarındaki başarı durumları takip edilmektedir. 
Bölümümüzde öğrencilerimizin beşinci yarıyıldan itibaren alacağı mesleki seçimlik 
dersler ile konaklama işletmeciliği, gastronomi ve makro işletmecilik alt alanlarından 
birinde uzmanlık sağlama imkanı verilmektedir. Söz konusu alt alanlara ilişkin teorik ve 
uygulamalı dersler ile öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve yetkinlik derecesinin 
artırımı amaçlanmaktadır. 

 
Öğrencilerin kariyer gelişimi için 3. Sınıfın yaz döneminde 6 hafta Zorunlu Yaz Stajı ve 
4. Sınıfın ikinci döneminde 14 hafta Zorunlu İş Başında Eğitim süreçleri takip edilmekte, 
söz konusu stajların sonrasında, öğrencini staj süresindeki sorumlularının görüşleri 
alınarak öğrencinin performansı izlenmektedir. Bununla birlikte, her staj sonunda 
öğrenciden istenen Staj Raporu kapsamında, öğrencinin uygulama bilgisine ilişkin 
edinimleri ve kazanımları gözlenmektedir. 

 
TRZ114 İstatistik dersinde öğrencilere SPSS paket programı öğretilmektedir. Bu yolla 
öğrencilerin istatistiki verileri analiz edebilmeleri sağlanmaktadır. 

 
Bölümümüz zorunlu derslerinden TRZ301 Turizm İşletmelerinde Otomasyon Sistemleri 
dersinde öğrencilerimize otel ve acentelerde kullanılan Opera ve Protel isimli 
programlar öğretilerek sektörde bilgisayar-paket program odaklı yetkinlik 
kazandırılmaktadır. 

 
TRZ213 Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde öğrencilerin sosyal sorumluluk 
farkındalığını arttırmak ve bu kapsamda bir proje planlama ve yönetiminin 
gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır.  

 
B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme: 

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun 

birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse 

bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili 

sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama 
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ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası 

içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından 

öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı 

düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf 

notlarından birisi ile belirlenir. 

Harf Notu Katsayı: Harf Not Aralığı (100 üzerinden) A 4 95-100 A- 3,7 90-94 B+ 3,3 85-

89 B 3 80-84 B- 2,7 75-79 C+ 2,3 70-74 C 2 65-69 C- 1,7 60-64 D+ 1,3 55-59 D 1 50-54 

F1 0 0-49 F2 0 – 

B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi: 

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır. Bu programda Zorunlu 

İngilizce Hazırlık uygulanmamaktadır. Başka bir kurumdan ya da yurt dışından ders 

alan öğrenciler kredi ve not transferi için başvurabilirler. İlgili programın yürütme 

kurulu, transfer isteği o akademik yılın ilk haftasında yapılması koşulu ile, öğrencinin 

akademik programını kapsayacak şekilde tek seferde transfer edilecek derslere karar 

verir. Transfer isteği tekrar edilemez. 

B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma: 

Üniversitemizde Bologna Süreci kapsamında, Diploma Eki çalışmaları tamamlanmış ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile 2005-2006 yılından itibaren tüm mezunlara 

Diploma Eki verilmeye başlanmıştır. 2012-2013 akademik yılından itibaren de 

mezunlara verilen Diploma Eklerinde “Europass” etiketi kullanımına başlanmıştır. Bu 

kapsamda tüm programların ders planı AKTS formatında hazırlanarak tamamlanmış, 

mezuniyet kredi toplamı %25 seçmeli ders kapsayacak şekilde düzenlenmiş, İngilizce 

ve Türkçe bilgi paketi web sayfasında yayımlanmıştır. Bölümümüzde de öğrencilere 

gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde eğitim gördükleri lisans programının yanı 

sıra ikinci bir lisans programından da ikinci bir diploma alma imkânı sunulmaktadır. 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları: 

Turizm İşletmeciliği Bölümü kullanımına açık, 13 sınıf, 4 laboratuvar, 1 mutfak 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrenciler uygulama derslerini Başkent Üniversitesi 

Patalya Otel’de yapabilme olanağına sahiptir. Lisans programında kullanılmak üzere 

tasarlanmış 13 dersliğin tamamında projeksiyon cihazı ve internet erişimi olan 1 adet 

hoca bilgisayarı bulunmaktadır. 

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri: 

İşletmeciliği bölümünde öğrencilere ders ve kariyer planlaması konularında onları 

yönlendiren ve öğrencinin gelişiminin izlenmesini sağlayan danışmanlık hizmetleri 

bulunmaktadır. Akademik danışmanlar öğrencilerin mezun oluncaya dek her dönem 
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alması gereken zorunlu/seçmeli ders dağılımlarını takip etmekte, öğrencilerin kariyer 

planlamalarına katkıda bulunabilecek yönlendirmelerde bulunmaktadır. Bunların yanı 

sıra bölümümüzde zorunlu yaz stajı ve iş başında eğitim stajları da akademik 

danışmanların takibinde sürdürülmektedir. 

Bölümümüzde danışmanlık hizmetleri; 

• Öğrencilerin mezun olmaları için her dönem almaları gereken zorunlu derslerin doğru 

bir şekilde 

alınmasını sağlamayı,  

• Öğrencilerin mezun olmaları için her dönem almaları gereken bölüm içi seçmeli 

derslerin doğru bir şekilde alınmasını sağlamayı, 

• Öğrencilerin kariyer planlamalarına katkıda bulunabilecek diğer bölümlerin derslerini 

seçmeli olarak alabilmelerine yardım etmeyi, 

• Öğrencilerin kariyer planlamalarına katkıda bulunabilecek dil derslerini seçmeli olarak 

alabilmelerine yardım etmeyi, 

• Öğrencilerin zorunlu Yaz Stajını ve zorunlu İş Başında Eğitim Stajını mezuniyetleri için 

uygun dönemlerde uygun şekillerde gerçekleştirmelerini sağlamayı kapsamaktadır. 

 

B.3.3. Tesis ve Altyapılar: 

Üniversitede 50.583,14 m2 eğitim, 3.306,05 m2 araştırma, 12.828,61 m2 kütüphane ve 

diğer alanlar ile toplam 136.521,23 m2 kapalı alan ve 3.878.278,80 m2 açık alanda; 

eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Tüm iç paydaşlara yönelik; açık-kapalı 

kafeteryalar, kantinler, marketler, yemekhaneler ayrıca, kırtasiye, fotokopi merkezleri, 

kadın ve erkek kuaförü ve bir banka şubesi bulunmaktadır. 

Turizm İşletmeciliği bölümü olarak uygulamalı derslerde üniversite tesis ve 

imkanlarından faydalanılmaktadır. Bölümümüz TOT 211- TOT 212 Yiyecek İçecek Üretim 

Servisi I-II dersleri uygulamaları üniversitemiz Thermapolium mutfağında 

gerçekleştirilmektedir. TOT 235 Kat Hizmetleri ve Odalar Yönetimi ve TOT223 Önbüro 

derslerinin uygulamaları Kızılcahamam Patalya Termal Otel’de gerçekleştirilmektedir. 

B.3.4. Dezavantajlı Gruplar: 

Üniversite yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları 

bulunmaktadır. Engelliler için yapılmış altyapı düzenlemelerine ilişkin veri Tablo ’de yer 

almaktadır.  

Tablo 1: Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Engelliler için Altyapı Olanakları 
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14.08.2010 tarihli Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereğince 
Üniversitemizde “Engelli Öğrenci Birimi” kurulmuş olup bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında rektör onayı 
ile atanmış birim üyeleri ve her Fakülte / Yüksekokul / MYO / Konservatuvar / Enstitü ve idari 
birimlerden birer temsilci ile Engelli öğrencilerin kendi aralarından seçtikleri bir engelli öğrenci ile 
çalışmalarını yapmaktadır. 
Engelli Öğrenci Birimi web sayfası bulunmakla birlikte üniversitemize yeni kayıt yaptıran engelli 
bireylere ulaşabilmek amacı ile üniversite kayıtları sırasında tanıtım masası, oryantasyon eğitimi 
sürecinde de tanıtım yapılmakta olup iletişime geçen öğrencilerin başvuruları alınmakta ve ihtiyaçlarına 
yönelik Akademik Uyarlama Mektubu hazırlandıktan sonra ilgili birimler ile diyalog süreci başlatılarak 
süreç yönetilmektedir. Her Fakülte / Yüksekokul / MYO / Konservatuvar binalarında herkesin 
görebileceği duvarda sabit şekilde Engelli öğrenci temsilcinin adı ve iletişim bilgisinin olduğu afiş sabit 
bulunmaktadır. 
Üniversitemizde bütün binaların girişlerinde ve içlerinde ihtiyaç olan yerlerde rampa mevcuttur. Her 
binanın yakınında engelli otoparkı bulunmaktadır. Bütün binalarımızda asansör ve kadın – erkek engelli 
bireyler için engelli WC’leri bulunmaktadır. Yurtlarımızda kadın ve erkek engelli bireyler için tek ve çift 
kişilik olmak üzere 4 adet odamız bulunmaktadır.  
Görme Engelli bireyler için kütüphanemizde okuyucu, yazıcı vb. bütün techizatların bulunduğu görme 
engelliler odası mevcut olup gerektiğinde eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından ders ve materyal 
temini için kullanılmaktadır. Sınavlarda öğrencinin ihtiyacına göre büyük puntolu yazılmış sınav kağıtları 
hazırlanmaktadır. Bütün bina merdivenlerinde hissedilebilir yüzey mevcuttur. Kütüphane, Sosyal 
Tesisler-Yurtlar, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi binasında dahili ortamda hissedilebilir 
yüzey, kılavuz/iz ve Braille baskılı olarak hazırlanmış bina bilgilendirme panosu / kat planı küpeşte üzeri 
yönlendirme levhaları, asansör kullanım talimatı, kapı isimlikleri bulunmaktadır.  
Ortopedik Engelli öğrencilerimiz için ihtiyaçları halinde özel masa, yurtlarımızda veya fakültelerinde 
dinlenme odası, kampüs içinde ulaşımlarında personel / araç desteği verilmektedir. Üniversiteye gelme 
ihtiyacı olup ulaşımda sorun yaşayan engelli öğrencilerimize ikametleri ile üniversitemiz arasında ulaşım 
imkânı sağlanmıştır.  
İşitme engelli öğrencilerimiz için ses kaydı alma imkânı sağlanmaktadır.  
Not tutamayan öğrencilerimiz için ders notları eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.  
Zihinsel engelli öğrencilere yönelik olarak sınavlarda soru tarzları ile ilgili değişiklikler yapılabilmektedir.  
Eğitimcilerimiz ihtiyaçları halinde bütün öğrencilerimize birebir derslerde vermektedir. 
Öğrencilerle ve velileri ile uzaktan eğitim süreci yürütülürken Temsilcilerimiz ve Öğretim Görevlilerimiz 
telefon ile birebir görüşmelerin yanında öğrencilere anket uygulanarak geri bildirimlere göre 
düzenlenme yapılması gereken durum olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler: 

Turizm İşletmeciliği bölümü tarafından 30 Nisan 2019 tarihinden itibaren turizm sektörü, 

mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasında etkileşimin arttırılması amacıyla bölümümüzde 

“Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri” düzenlenmektedir. Bu etkinlikler ile öğrencilerimiz 

ve dış paydaşların etkileşimi arttırılmış, öğrencilerimiz sektör ve iş hayatına yönelik farkındalık 

yaratma amacı ile dış paydaşlar ile bir araya getirilmiştir. 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri 

arasında bu kapsamda üç adet Meslek Sohbetleri etkinliği düzenlenmiştir. 

TRZ 421 Etkinlik Yönetimi dersi kapsamında öğrencilerimiz etkinlik organize etmiş; bölümümüz 

mezunu Aslı İrem Çelenk derse konuk olarak katılarak öğrencilerle kariyer yolculuğuna ilişkin 

deneyimlerini paylaşmıştır. 

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerimiz; 
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 Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri VI; Konuk: Prof. Dr. Mehmet ERGÜL (San 

Francisco State University), 24 Mart 2021 

 Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri VII; Konuk: Göksal İZCİ (Girişimci), 21 Nisan 

2021 

 Turizm Öğrencileri ile Meslek Sohbetleri VIII; Konuk: Mehmet Ali KILIÇKAYA (USHAŞ 

Genel Müdürü), 24 Kasım 2021 

 TRZ 421 Etkinlik Yönetimi dersi dönem sonu etkinliği; Konuk: Aslı İrem ÇELENK (JW 

Marriott Ankara Satış ve Pazarlama Direktörü), 17 Aralık 2021 

TBF413 Turizm Endüstrisinde Yönetsel Eğilimler Dersi kapsamında turizm sektörü temsilcileri 

ve öğrencilerin bir araya getirilmesi kapsamında derse konuklar davet edilmektedir. Bu 

kapsamda 2021-2022 Güz döneminde ders kapsamında ağırlanan konukların listesi şu 

şekildedir; 

 14.10.2021, Konuk: Turalp Sivri - Crown Plaza Genel Müdürü 

 21.10.2021, Konuklar:  Meltem Akalın - Mövenpick Hotel İnsan Kaynakları Müdürü; 

Rıza Toraman - Mövenpick Hotel Banket Satış Müdürü 

 11.11.2021, Konuk: Atilla Aytun - Radisson Blu Hotel Ankara Genel Müdürü  

 18.11.2021, Konuk: Savaş Çolakoğlu - Anadolu Hotel Downtown Genel Müdürü 

 25.11.2021, Konuk: Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan -  Başkent Üniversitesi BÜÇEM 

Müdürü 

 09.12.2021, Konuk: Mustafa Tekeli - Tokat Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis 

Üyesi 

 16.12.2021, Konuk: Cevat Engin Şahin - Akahan Turizm Sahibi, TURSAB Orta Anadolu 

BTK Başkanı 

 23.12.2021, Konuk: Muhammet Sarıtaş -  BG & Bosfor Grup Genel Müdürü 

B.3.5.KANIT_ETKİNLİK_AFİŞLERİ 

B.3.5.KANIT_ETKİNLİK_FOTOĞRAFLARI 

 

B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri: 

Öğretim elemanlarının atama ve yükseltmeleri Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 

24.01.2019 tarih ve 2019/860 sayılı kararı ile kabul edilen Başkent Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

Turizm İşletmeciliği bölümünde, ders sorumluları, ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık 

alanı dikkate alınarak belirlenmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin meslek derslerine 

ilişkin uygulama becerilerinin arttırılması amacıyla uygulama derslerinin öğretim 

elemanı ihtiyacı ilgili dış paydaşlar tarafından sağlanmaktadır. 

file:///C:/Users/icirg/Downloads/ETKİNLİKEFİŞLERİ.docx
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Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Anketi ile dönem içindeki derslerin etkililiği 

değerlendirilmekte ve anket sonuçlarına göre iyileştirme yapılmaktadır. 

B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi: 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi amacı 

ile bölüm öğretim üyeleri ile her akademik dönemde ortak akıl toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu toplantılarda öğrencilerin akademik başarılarının 

arttırılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunulmakta, bunun yanı sıra bölüm içi akademik 

personelin kendi akademik faaliyetlerine ilişkin planlamalar yapılmaktadır. 

B.4.2.KANIT_AKADEMİK_ORTAK_AKIL_TOPLANTI_KARAR_VE_İMZA 

B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme: 

Akademik Personel Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Usul ve Esasları çerçevesinde 

üniversite çapında performans değerlendirmesi ve sonuçları doğrultusunda teşvik 

uygulaması bulunmaktadır. 

C.     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

C.1.Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

C.1.1.Araştırma Süreçlerinin Yönetimi: 

Üniversite, araştırma-geliştirme süreçleri katma değerin teknoloji ve yenilik alanında 
toplumsal faydaya dönüştürülmesi önceliği ile yürütülmektedir. Üniversitede 
araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten tüm birimler tarafından yapılacak AR-GE 
faaliyetleri bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar çerçevesinde PLANLAnarak 
faaliyetler, tüm ilgili birimler tarafından UYGULAnmakta, KONTROLleri STRASİS, 
FARSİS, proje sonuç ̧ raporları, akademik personel performans değerlendirmek 
raporları, paydaş ̧anketleri, ulusal ve uluslararası sıralamalar ile yapılmakta ve gerekli 
görülen ÖNLEMler alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerin 
yönetimi birim yöneticileri ve BİTTO tarafından koordine edilmektedir. 
 
C.1.2.İç ve Dış Kaynaklar: 

Üniversitede gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri; Bilimsel araştırma projeleri (BAP), 
ulusal ve uluslararası proje kaynakları ve özel sektörün katkıları ile yürütülmektedir. 
Üniversite içi araştırma kaynaklarının tahsisine yönelik kriterler; Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. 
Bölüm öğrencilerinin uygulama otellerinde gerçekleştirdiği uygulamalı dersler ile 
araştırma ve geliştirme kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
derslere konuşmacı olarak 
katılan meslek uzmanlarıyla iletişim kurmaları için gerekli destekler sağlanmaktadır. 

C.1.3.Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar: 

file:///C:/Users/icirg/Downloads/ORTAKAKILTOPLANTITUTANAKLARI.docx
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Turizm İşletmeciliği bölümümüzde doktora programı bulunmamaktadır. 

C.2.Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler 

C.2.1.Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi: 

Kurum stratejik hedeflerine yönelik olarak belirlediği performans göstergelerinin 
ölçülmesi için yıllık bazda izlemelerle hedeflere ulaşılmasındaki yeterliliğini gözden 
geçirmekte ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma 
yetkinliği yıllık performans değerleme süreçleri ile takip edilmektedir. Geri bildirim 
süreçleri bölüm toplantıları ile gerçekleştirilmektedir. 
 
C.2.2.Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri: 

Bölümümüzde ulusal ve uluslararası ortak araştırma birimleri kapsamında ortak 

akademik akıl toplantıları düzenlenmektedir. Dönem içinde toplam üç adet akademik 

ortak akıl toplantısı düzenlenmiş olup dönem sonunda PUKO döngüsü ile 

değerlendirilmektedir.  Yapılan toplantılar doğrultusunda UNDP (Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Projeleri) projelerine katılım kararı alınmış ve çalışmalar devam etmektedir. 

C.2.2.KANIT_ORTAK_AKIL_TOPLANTI_TUTANAĞI 

C.3.Araştırma Performansı 

C.3.1.Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: 

Üniversitedeki araştırma performansı stratejik planda belirlenen hedeflerin 
çerçevesinde STRASIS sisteminde tanımlanmış performans göstergeleri ile 
değerlendirilmektedir. Öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesi için 
Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. 
Araştırma performansına yönelik faaliyetlerin tanımlandığı bu sistemde; akademik, 
idari ve diğer eğitsel faaliyetler değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler BİTTO 
tarafından izlenilen TTOBYS verileri ile karşılaştırılarak Üniversitenin ulusal ve 
uluslararası sıralamalardaki yeri ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. 
 
C.3.2.Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi: 

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmesi ve öğretim becerilerini 
iyileştirmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı araştırma, çalışma, görevlendirme istekleri, 
üniversite üst yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. Öğretim elemanlarının 
araştırma performansının izlenmesi için Akademik Personel Performans Ölçme ve 
Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır.  2014 yılı Ekim ayından itibaren Üniversitede 
görevli olan akademisyenlerin performansının ölçülmesine yönelik olarak 
gerçekleştirilen “Başkent Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme ve 
Değerlendirme Sisteminin” uygulamaları Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü 
denetiminde sürdürülmektedir. 

file:///C:/Users/icirg/Downloads/ORTAKAKILTOPLANTITUTANAKLARI.docx


 
 

2021 YILI 
PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Araştırma performansına yönelik faaliyetlerin tanımlandığı bu sistemde; akademik, 
idari ve diğer eğitsel faaliyetler değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler BİTTO 
tarafından izlenilen TTOBYS verileri ile karşılaştırılarak Üniversitenin ulusal ve 
uluslararası sıralamalardaki yeri ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Akademik 
Personel Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Usul ve Esasları çerçevesinde üniversite 
çapında performans değerlendirmesi ve sonuçları doğrultusunda teşvik uygulaması 
bulunmaktadır. 
 
C.3.2.KANIT_BÜ_AKADEMİK_PERSONEL_PERFORMANS_ÖLÇME_VE_DEĞERLENDİRM
E_SİSTEMİ 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi: 

Topluma karşı sorumlulukları çerçevesinde ürettiklerini toplumla paylaşma ve toplumsal 

sorunlara bilim aracılığıyla tanım ve çözüm getirme, Üniversitenin temel görevi olarak 

benimsemektedir. 

Toplumsal katkı süreçlerine yönelik olarak, Üniversitede gerçekleştirilen faaliyetler 

PLANLAnırken toplumsal katkı sü reçlerinin dahil edilerek UYGULAnması ve STRASİS, 

FARSİS ve diğer değerlendirme raporları kullanılarak KONTROLlerinin yapılması ve elde 

edilen sonuçların değerlendirilerek gerekli ÖNLEMlerin alınması ile PUKO döngüsü 

kapatılmaktadır. 

D.1.2. Kaynaklar: 

Üniversite bünyesinde bulunan tüm birimlerde topluma katkı sağlayacak faaliyetler 

teşvik edilmekte ve izlenmektedir. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: 

Bölümümüzde toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk farkındalığının oluşturulması 

amacıyla iki ders bulunmaktadır. Bunlar TRZ213 Topluma Hizmet Uygulamaları ve TBF 

417 Turizmde Sosyal Sorumluluk Projeleri dersleridir. Bu kapsamda her dönem 

öğrencilerimizin belirleyeceği alanda toplumsal katkı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

2021-2022 Bahar döneminde ise öğrencilerin turizm sektörüne ilişkin farkındalıklarının 

arttırılması amacıyla TRZ403 Sürdürülebilir Turizm dersi açılmıştır. 

  

http://performans.baskent.edu.tr/2019-20rapor.pdf
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