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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Çerçevesinde 

Ticari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü tarafından  

2021 Yılında Gerçekleştirilen Etkinlikler 

 

Üniversiteler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde kritik rol oynamaktadır. 

Üniversiteler hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin 

farkındalığın arttırılması için müfredatlarını genişletmeli, kaliteli eğitim ve sosyal sorumluluk 

projeleri ile hedefler desteklenmelidir.  Bu amaçlar doğrultusunda,  Başkent Üniversitesi Ticari 

Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü tarafından 2021 takvim yılında 

gerçekleştirilmiş olan “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme 

Hedefleri” kapsamında değerlendirilebilecek etkinliklerin bir listesi aşağıda verilmiştir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir ifadeyle Küresel Amaçlar, yoksulluğu 

ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını 

sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da 

diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir 

tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir 

amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele alınmasıdır. 

SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru 

seçimleri yapacak ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve 

dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik 

ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun 

kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere 

bizleri birleştirir. “2030 Gündemi’ni desteklemek UNDP’nin birinci önceliğidir” diyor UNDP 

Başkanı Helen Clark. “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluk, iklim değişikliği ve 

çatışmalar gibi, dünyamızın karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını çözümlememiz için 

bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor. UNDP, ilerlemeyi sağlayacak ve ülkeleri sürdürülebilir 

kalkınma yolunda destekleyecek deneyim ve uzmanlığa sahiptir.” 
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Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

 

Şekil 1’de gösterilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri dünya için finansal olmayan bilgilerin 

önemini ortaya koyan en önemli göstergelerden birisidir. Türkiye de dâhil olmak üzere 

dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar yıllık 

olarak düzenlediği raporlarda (Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Entegre Rapor vb.) 

bu kalkınma hedeflerini esas alarak finansal ve finansal olmayan faaliyetleri hakkında 

paydaşlarını bilgilendirmektedir. Biz de Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü olarak bu 

değerlerle ilgili farkındalığı en yüksek olan bölümler arasındayız. Bu durumun bir göstergesi 

olarak her yıl düzenlediğimiz çalıştaylarımızdan 2019 yılında düzenlediğimiz çalıştayımızın 

ana konusu “Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir. 2021 yılında ise bu çalıştay kapsamında 

sunulan bildiriler kitap haline getirilip yayınlanmıştır.  

Gerek bölümümüz içinde gerekse bölümümüz dışında yer aldığımız faaliyetlerde 

sürdürülebilirlik konusunu SKA kapsamında vurgulamaktayız. Bölümümüz içinde bu 

hedeflerle ilgili üniversite dönemlerinde gençlerin farkındalığının artırılması için seçmeli ders 

olarak “TBF301 Finansal ve Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması” açılmıştır. Bu ders 

kapsamında öğrencilerin sürdürülebilirlik raporlarında finansal olmayan bilgilerin SKA’ya 

göre nasıl sunulduğunu görmesi ve ne ifade ettiği ile ilgili farkındalıklarının artması 

amaçlanmıştır. Ders içeriğine bu linkten ulaşılabilir. 

http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=497&ders=220301
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Bölümümüz Öğretim Üyeleri lisansüstü eğitimde bu konu ile ilgili tezler yazdırmışlardır. Bu 

tezlerden 2021 yılında tamamlananalar aşağıda gösterilmiştir; 

 İşletmelerde Değer Değişiminin Raporlanması : Entegre Raporlama ve Üniversiteler 

İçin Bir Model Önerisi, Belgin Rana Çardak. 

 Entegre Raporlama İlkeleri Çerçevesinde Türkiye ve Dünya Örnekleriyle Bir 

İnceleme, Göktuğ Susmaz. 

 Entegre Raporlama ve Çimento ve Bankacılık Sektöründe Entegre Rapor Hazırlayan 

İşletmelerin Finansal Performanslarına Etkisinin Oran Analizi Yöntemi ve Yapısal 

Eşitlik Modeli İle Ölçümü, Burçak Kızıltan. 

Ayrıca bölümümüz öğretim üyeleri SKA ile ilgili makale çalışmaları da aşağıda 

gösterilmiştir; 

 Sultanoğlu B, Akdoğan N. IIRC Çerçevesi Kapsamında Entegre Raporlardaki İçerik 

Öğelerinin Türkiye ve Uluslararası Karşılaştırılması ve Entegre Raporların 

Düzenlenmesinde Sürdürülebilirlik Raporlarındaki Bilgilerin Kullanımı. Muhasebe 

Bilim Dünyası Dergisi, 2020; (22):20-46. 

 Kiziltan B, Doğan DU. Raporlama Sisteminde Yükselen Trend Entegre Raporlama: 

Çimento ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 

2021 

 Kiziltan B, Doğan DU. Çimento Sektöründe Karbon Ayak İzlerinin Raporlanması 

Amacıyla Bir Çerçeve Önerisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 

 Kurumsal Raporlamanın Gelişimi: Entegre Raporlama. Uluslararası İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, 2021 

 SUSMAZ, G., ve DOĞAN, D. U. Entegre Raporlama İlkeleri Çerçevesinde Türkiye 

ve Dünya Örnekleriyle Bir İnceleme. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(65), 113-

136. 
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Çerçevesinde 

Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü Tarafından  

2021 Yılında Gerçekleştirilen Etkinlikler 

 

Aşağıda Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü tarafından 2021 

takvim yılında gerçekleştirilmiş olan “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir 

Gelişme Hedefleri” kapsamında değerlendirilebilecek etkinliklerin bir listesi verilmiştir.  

 

4. Madde: Nitelikli Eğitim 

Sigortacılık Bölümü 

Bölümümüzde, “Risk Yönetim Topluluğu”nun önderlik ettiği, Bahar ve Güz Dönemi Seminer 

Dizileri adı altında, öğrencilerimizin konularında uzman kişiler ile bir araya gelmeleri 

sağlanmaktadır. Bu seminerler ile öğrencilerimizin farkındalıkları ve yaratıcılıkları gelişmekte, 

mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır. 2021 yılında gerçekleştirilen seminerlerimiz 

arasında “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri” içinde yer 

alan “kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit 

biçimde erişimlerinin sağlanması” maddesine yönelik konular da yer almıştır. Aşağıda bu 

seminer konularının yer aldığı tablo ve seminer duyuruları yer almaktadır. 

 
Konuşmacı Seminer Konusu Tarih 

Tayfur Güngör Bir Sigorta Acentesinin İç Yapısı ve Çalışma Sistemi 27 Şubat 2021 

Aycan Emeklier Bir Sigorta Acentesinin İç Yapısı ve Çalışma Sistemi 28 Şubat 2021 

Cenk Kaplancan Türkiye’nin Deprem Bilinci Ve Gelecekte Beklenen Depremler  7 Mart 2021 

Emrah Yiğitoğlu Sektöre Yakın Bakış 20 Mart 2021 

Emel Akalın Yeni Nesil Sigortacılıkta Pazarlama 27 Nisan 2021 

Cihan Aksızoğlu Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri 4 Mayıs 2021 

Çiğdem Mavili 

Erencan 

Sigorta Sektörüne Bakış 16 Kasım 2021 

 

Aynı zamanda nitelikli eğitim amacı kapsamında yer alan “Çocuklara, engellilere, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için 

güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması” 

maddesi kapsamında, fakültemizde bulunan engelli öğrencilere eğitim için uygun ortamın 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz, “10. Madde: Eşitsizliklerin 

Azaltılması” başlığı altında irdelenmiştir.  
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KANITLAR 
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8. Madde: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Sigortacılık Bölümü 

Sigortacılık ve risk konuları bir yandan Sosyal Bilimlerin altında yer alan bir bilim 

alanıdır, diğer yandan ise istatistik, matematik gibi sayısal alanlardan destek alan çok disiplinli 

bir işleyişe sahiptir. Bu kapsam dâhilinde sigortacılık programı, sigortanın temel unsurlarından 

biri olan insan ve toplum faktörlerini detaylı biçimde öğrencilere aktarmaktadır. Öğrencilere 

aktarılan bu bilimsel bilgiler, uygulamalı eğitim stajları ve zorunlu mesleki eğitim ile 

harmanlanmaktadır. Böylece, öğrencilerin sektöre ve istihdama hazırlıkları sağlanmakta ve 

edindikleri mesleki bilgiler ve tecrübe ile işe yerleşme hızları mezuniyet sonrası hızlanmaktadır. 

Ekonomik katkı boyutunda sigortacılık programı, istihdama katkı sağlayan faaliyetlerde 

bulunmaktadır. 

İnsan faktörünün temel unsurlarından biri olması ve insanlara fayda sağlamayı birincil 

amaçlarından biri olarak belirlemesi sigortacılığı, çağdaş dünya düzeni içinde tercih edilen, 

eğitimli insanların tercih ettiği bir sektör yapmaktadır. Modern Dünya düzeni içinde insanlar 

için uygun ve istenilen bir meslek konumundadır. 

 

 

KANITLAR 

 

 Aşağıda verilen linkte sigortacılık programına ait müfredat ve derslere ait bilgi 

kazanımlarının gösterimi yer almaktadır. 

https://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=597 

      Ayrıca, fakültemiz 2004-2021 Mezun Analiz Sonuç raporuna göre, 2021 yılındaki son 

güncellemeyle birlikte, Sigortacılık bölümünün istihdam oranı  %86 ve sigortacılık sektöründe 

çalışan oranı %45.65’dır. Bu verilere dayanarak, memnuniyet seviyesinin yüksek olduğunu 

söyleyebiliriz. 

                              Şekil 1. Bölümlere Göre Aktif Çalışan (İstihdam) Oranları 

 

 

https://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=597
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9. Madde: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

Sigortacılık Bölümü 

Çağdaş ekonomik koşullarda ekonomik ortamın değişkenliği nedeniyle, sanayi tesislerinin 

faaliyetinde çeşitli belirsizlikler görülmektedir. Yani beklenen nihai sonuçların alınmasında 

belirsizlik ve güvensizlik oluşur ki bununla da risk, başarısızlık tehlikesi, beklenmedik 

kayıpların ve dolayısıyla katma değerlerin yeterince artmaması gibi durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Yapay zeka gibi destekleyici teknolojilerin ise, sanayi gibi alanlardaki 

kalkınmayı destekleyici rolü ve yenilikçi yapısı, yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar ve 

makineler arası işbirliğinden faydalanarak, insana dayalı hataları azaltmak ve bu doğrultuda 

beklenmedik kayıpların önüne geçerek gelirleri arttırmak mümkün olabilecektir. 

Sigortacılık programı Profesöre öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Yapay Zeka Araştırma 

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, Bluetooth Low Energy tabanlı Drone Konum 

Takip Sistemi,  Sesli ve Metinsel Haberleşme Sistemi ile Lokasyon Takip Sisteminin patentini 

almıştır. 

 

● Koyuncugil AS, Yeniköse N. Bluetooth Low Energy Tabanlı Drone Konum Takip 

Sistem, TPK, 10/07/2021. 

● Koyuncugil AS, Yeniköse N. Bluetooth Low Energy Tabanlı Sesli Ve Metinsel 

Haberleşme Sistemi, TPK, 06/06/2021. 

● Koyuncugil AS, Yeniköse N. Bluetooth Low Energy Tabanlı Lokasyon Takip Sistemi, 

TPK, 01/06/2021. 

2022 hedeflerimiz arasında, gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinin önemli unsurlarından 

olan küçük ölçekli sanayi işletmelerine yönelik, risk kavramı, riskin analizi, yönetilmesi, 
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transfer edilmesi ve bunlarda Yapay Zekanın olası rolü hakkında seminer gerçekleştirmek 

vardır. 

 

10. Madde: Eşitsizliklerin Azaltılması 

Ticari Bilimler Fakültesi 

20/06/2006 tarih 26204 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları 

Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği gereği “Engelli Öğrenci Birimi” 

kurulmuştur.  

Özel gereksinimi olan öğrencilerimiz, Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra "Engelli 

Raporu" örneği ile birlikte Engelli Öğrenci Birimine, Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / 

MYO / Enstitü EÖB Temsilcisine ve BUOBS sisteminden ulaşabildikleri "Engelli Öğrenci 

Bilgi Formu"nu doldurarak durumlarını bildirebilir.  

http://eob.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=5084&menu_id=2 

Sigortacılık Bölümü, Araştırma Görevlisi Abdullah Buğra Soylu, eğitim öğretim sürecinde özel 

gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik iletişim kurabilecekleri temsilcilerden 

biridir.  

http://eob.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=5084&menu_id=4 

Fakültemiz, 2020-2021 Bahar ve 2021-2022 Güz dönemi için engelsiz faaliyetler adına yapılan 

2 faaliyet raporu hazırlamıştır. 

Söz konusu faaliyet raporlarında da belirtildiği üzere: 

● Ortopedik engeli bulunan öğrencilerimiz için, ders hocaları ile görüşülerek sınavlarda ek 

süre tanınması sağlanmıştır. 

● Öğrencinin talebi olduğu takdirde, akademik destek sağlanacağı konusunda öğrenciye bilgi 

verilmiştir. 

● Sınıflarda tekerlekli sandalyenin girebileceği yükseklikte ve genişlikte sıralar temin 

edilmiştir.  

● Ders notları, öğrencilerin erişebilecekleri şekilde ÖYS platformunda sunulmuştur. 

● Öğrencinin kampüs içinde rahatça hareket edebilmesi adına, kampüs içi ulaşım hizmetleri 

sağlanmaktadır.  

● Öğrencinin talebi olduğu durumlarda ekstra ders sağlanmıştır. 

 

KANITLAR 

 

2021 yılı Bahar ve Güz dönemlerinde Engelli Öğrenci Birimi faaliyetleri kapsamında Ticari 

Bilimler Fakültesi özelinde gerçekleştirilen faaliyet raporları hazırlanmıştır. İlgili raporlar 

aşağıda verilmiştir:  

 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ENGELSİZ EĞİTİM İÇİN YAPILAN FAALİYETLER 

http://eob.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=5084&menu_id=2
http://eob.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=5084&menu_id=4
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SINAV UYGULAMALARI (Bireysel sınav imkanı sağlanması, ihtiyaca göre ek süre 

verilmesi, okuyucu ve / veya işaretleyici - yazıcı sağlanması, soru tiplerinde değişiklik 

vb. 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Ortopedik engeli bulunan öğrencimiz için, ders hocaları ile görüşülerek sınavlarda ek süre 

tanınması sağlanmıştır. Bu amaçla öğrencimiz için ayrı bir sanal sınıf oluşturularak 

sınavlarına orada girmesi uygun görülmüştür. Öğrencimizin okuyucu/işaretleyici talebi 

bulunmamaktadır.  

 

AKADEMİK DESTEK (İhtiyaca göre ekstra ders, ders notlarının ve sunumlarının çıktı 

veya elektronik formatta sağlanması, ders ses kayıtlarının alınmasına izin verilmesi vb.) 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Tüm ders içerikleri (ders notları ve ders videoları) elektronik ortamda sunulmuştur. 

Öğrencinin talebi olduğu durumlarda ekstra ders sağlanmıştır. 

 

EĞİTİM ORTAMLARI (Masa temini, dinlenme odası temini vb.) 

 

Örgün eğitime geçilmesi halinde, sınıflarda tekerlekli sandalyenin girebileceği yükseklikte 

ve genişlikte sıralar temin edilmiştir.  

 

 

DERSLERDE KULLANILAN GÖRSEL VE İŞİTSEL MATERYALLER 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Derslerin tamamı kayıt altına alınmıştır ve öğrencilerin diledikleri zaman tekrar 

erişebilecekleri şekilde ÖYS platformunda sunulmuştur. 

 

DİĞER (Engellilik veya engelli sorunlarına yönelik söyleşi, sosyal sorumluluk projesi, 

engellilere yönelik proje, işaret dili tercümanı ve sesli betimleme yapılması, 

erişilebilirlikle ilgili iyileştirme, ulaşım imkanı sağlanması vb.) (özellikle COVID-19 

pandemi özelindeki uygulamalar) 
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Öğrencinin kampüs içinde rahatça hareket edebilmesi adına, kampüs içi ulaşım hizmetleri 

sağlanmaktadır.  

 

 

 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

2021/2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 

ENGELSİZ EĞİTİM İÇİN YAPILAN FAALİYETLER 

SINAV UYGULAMALARI (Bireysel sınav imkanı sağlanması, ihtiyaca göre ek süre 

verilmesi, okuyucu ve / veya işaretleyici - yazıcı sağlanması, soru tiplerinde değişiklik 

vb. 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Ortopedik engeli bulunan öğrencimiz için, ders hocaları ile görüşülerek sınavlarda ek süre 

tanınması sağlanmıştır. Öğrencimizin okuyucu/işaretleyici talebi bulunmamaktadır.  

 

AKADEMİK DESTEK (İhtiyaca göre ekstra ders, ders notlarının ve sunumlarının çıktı 

veya elektronik formatta sağlanması, ders ses kayıtlarının alınmasına izin verilmesi vb.) 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Öğrencinin talebi olduğu takdirde akademik destek sağlanacağı konusunda öğrenciye bilgi 

verilmiştir. Ancak öğrencinin herhangi bir talebi olmamıştır.  

 

EĞİTİM ORTAMLARI (Masa temini, dinlenme odası temini vb.) 

 

Sınıflarda tekerlekli sandalyenin girebileceği yükseklikte ve genişlikte sıralar temin 

edilmiştir.  

 

DERSLERDE KULLANILAN GÖRSEL VE İŞİTSEL MATERYALLER 

(özellikle COVID-19 pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Ders notları, öğrencilerin erişebilecekleri şekilde ÖYS platformunda sunulmuştur. 
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DİĞER (Engellilik veya engelli sorunlarına yönelik söyleşi, sosyal sorumluluk projesi, 

engellilere yönelik proje, işaret dili tercümanı ve sesli betimleme yapılması, 

erişilebilirlikle ilgili iyileştirme, ulaşım imkanı sağlanması vb.) (özellikle COVID-19 

pandemi özelindeki uygulamalar) 

 

Öğrencinin kampüs içinde rahatça hareket edebilmesi adına, kampüs içi ulaşım hizmetleri 

sağlanmaktadır.  

 

 

11. Madde: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 

 

Sigortacılık Bölümü 

Küresel çapta son yıllarda yaşanan afetlerin sayı, sıklık ve şiddetinde önemli artışlar 

gözlemlenmektedir. Bu afetler içinde iklim değişikliğiyle ilişkili aşırı hava olaylarına bağlı 

meteorolojik ve hidrolojik afetlerin sayısındaki artış ise en fazla sayıda ve etki alanı en yüksek 

olandır. Hatta, son yıllarda yapılan araştırmalarda, deprem gibi jeofiziksel afetlerinde iklim 

değişikliğinden etkilendiği yönünde bilimsel bulgular mevcuttur.  

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının ülke sınırlarını aşan yapısı ve ekonomik, çevresel ve 

sosyal bağlamdaki etkileri, iklim ile ilişkilendirilen afetlerin beraberinde doğal, biyolojik ve 

teknolojik afetlerin de ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu afetlerden ise çoğunlukla 

toplumların en kırılgan kesimleri ve mücadele kapasitesi yeterli olmayan gelişmekte olan 

ülkeler daha fazla etkilenmektedir. Bu sorunlarla etkin bir biçimde mücadele edilmesinde 

günümüzde bütünleşik afet risk azaltımı ve iklim değişikliğine uyum yaklaşımının 

geliştirilmesine ilişkin çalışmalar giderek artmaktadır.  

Sigortacılık programı bünyesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası’na özel 7 Mart tarihinde 

İstatistikçi-Yazar ve Tarihsel Depremler Araştırmacısı/ Uzmanı Sayın Cenk Kaplancan ile bir 

Zoom etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu toplantımıza 26 kişi iştirak etmiş ve Türkiye’nin deprem 

bilinci ve gelecekte beklenen depremler gibi konular üzerine yaklaşık 1 saat süren bir sohbet 

gerçekleştirilmiştir.  

 

2022 yılında, bütünleşik afet riski ve iklim değişikliğine uyum süreci kapsamında alanında 

uzman risk mühendisleri ve sigorta eksperlerinin görüşlerinin alındığı, eğitim ve farkındalık 

yaratma amaçlı çevrim içi bir panel düzenlemeyi planlamaktayız. 

KANITLAR 
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13. Madde:  İklim Eylemi 

Sigortacılık Bölümü 

 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eylem planlarından 

birisi de iklim değişikliği ile ilgili olarak belirlenmiştir. 13. hedef olan İklim Eylemi’ne göre; 

 Tüm ülkelerde iklim kaynaklı tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılık ve adaptif 

kapasitenin güçlendirilmesi 

 İklim değişikliği önlemlerinin ulusal politikalara, stratejilere ve planlamaya entegre 

edilmesi 

 İklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyon, etki azaltma ve erken uyarı konularında 

eğitim, farkındalık yaratma, insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

 Kadınları, gençleri, yerel ve marjinal toplulukları da içeren, az gelişmiş ülkelerde ve 

gelişmekte olan ada ülkelerinde etkin iklim değişikliği ile ilgili planlama ve yönetim 

kapasitesinin artırılması için mekanizmaların teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 

Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir 

iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından 

denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip bulunması nedeniyle, Türkiye’nin farklı 

bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda etkilenecektir. Bu 

kapsamda Türkiye’de iklim değişikliği ve katastrofik risklerin tartışıldığı ve alınması gereken 

önlemlere yönelik farkındalık oluşturma amaçlı çevrim içi seminer düzenlenmiştir. Gelecek 

dönemde daha ayrıntılı çalışmalar yapılması düşünülmektedir. 
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KANITLAR 
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1 OCAK-31 ARALIK 2021 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ 

1. Madde: Yoksulluğa Son 

2021 Güz Akademik Döneminde TBF 413 Turizmde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve TRZ215 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında öğrencilerden oluşturulan proje grupları sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur.  

1 Kitap, 1 Çocuk Projesi kapsamında Malatya Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu kütüphanesine kitap 

yardımı yapılmştır. 

 Kanıt: Fotoğraf 

 

Pursaklar Çocuk Evleri 0-3 yaş grubu çocuklarına oyun odası düzenlenmesi, zemin döşeme, 

oturma/sıralama koltuk takımı, oyuncak ve zıbın yardımı yapılmıştır.  

Kanıt: Bağış Formu 

 

1. Madde: Yoksulluğa Son 
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“Sevgiye Uzanan Eller” projesi kapsamında Aydın Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim 

Uygulama Okulu’na acil ihtiyaç yardımı yapılmıştır. 

Kanıt: Fotoğraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Madde: Nitelikli Eğitim Hedefi 

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. 

Kanıt: İşbirliği Protokolü 
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4. Madde: Nitelikli Eğitim Hedefi 

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 yılları arasında üç adet meslek sohbetleri etkinliği 

düzenlenmiştir. 

Kanıt: Etkinlik Afişleri 
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4. Madde: Nitelikli Eğitim Hedefi 

Turizm İşletmeciliği bölümünde TRZ421 Etkinlik Yönetimi dersi kapsamında 2021-2022 Güz akademik 

yarıyılının sonunda bölüm öğrencilerinin organize ettiği, eski mezunumuz Asli İREM ÇELENK’in katıldığı 

etkinlikte öğrencilerimize kariyer planlamalarına fayda sağlayabilecek bilgiler aktarılmıştır. 

Kanıt: Etkinlik Afişi 
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8. Madde İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün yazdığı kitap bölümü ile katkı 

sağlamıştır. 

Tüzün, İ.K. (2021). Kariyer Kavramının Ortaya Çıkışı, Günay,A., Çelik, R., Çarıkçı  İ., Yalçın, A ve 

Özdemir K. (Eds), Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 

 

Madde 17 Hedefler için Ortaklıklar 

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 
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Çerçevesinde 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 

2021 Yılı Etkinlikleri 

Aşağıda Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü tarafından 2021 takvim yılında 
gerçekleştirilmiş olan “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri” 
kapsamında değerlendirilebilecek etkinliklerin bir listesi verilmiştir.  

4. MADDE: NİTELİKLİ EĞİTİM 

 Ticari Bilimler Fakültesi Çarşamba Sohbetleri 
Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi amacı ile 
bölüm akademisyenleri tarafından her ay akademik bir konu üzerinde tartışmak ve fikir 
alışverişinde bulunmak amacıyla “Ticari Bilimler Fakültesi Çarşamba Sohbetleri” isimli 
toplantılar Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenleri tarafından 
düzenlenmektedir. Toplantı duyuruları bölüm resmi sosyal medya hesapları üzerinden 
yapılmaktadır (https://www.instagram.com/stories/highlights/18035744995044183/).  2021 
takvim yılı içerisinde pandemi koşullarına uygun olarak düzenlemeler yapılarak, 4 online ve 2 
yüz yüze etkinlik düzenlenmiştir. 
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 Akademik Araştırma Seminer Dizisi 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenleri tarafından öğretim elemanlarının 
araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen bir diğer etkinlik ise “Akademik 
Araştırma Seminer Dizisi” isimli bir hafta boyunca her gün farklı konu başlıklarında toplantılar 
düzenlenmiştir.  
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 Kariyer Sohbetleri 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenleri tarafından “Kariyer Sohbetleri” 
isimli sektörden başarılı girişimci veya çalışanların davet edildiği deneyim aktarmaya dayalı 
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen faaliyetler bölümün resmi sosyal 
medya hesapları ile duyurulmaktadır 
(https://www.instagram.com/stories/highlights/18035744995044183/). 2021 takvim yılı 
içerisinde pandemi koşullarına uygun online düzenlemeler yapılarak toplam 5 etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 

25.10.2021 

 

Başkent Üniversitesi 

Ticari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Toplantısı 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi amacı ile “Akademik Araştırma Seminer Dizisi” ismi ile her 

dönem birer hafta süreli etkinlikler düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

Seminer Dizisinin birincisine dair planlanan içerik aşağıda listelenmiştir. 

 

AKADEMİK ARAŞTIRMA SEMİNER DİZİSİ PROGRAMI 

• 08.11.2021 PAZARTESİ (Yer: C011) 

o 10.00: Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu “Akademik Üretime Giriş” 

o 10.30: Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin “Akademik Teknolojilere Giriş” 

o 11.00: Doç. Dr. Bahar Araz “Akademik Yazımda Etik” 

• 09.11.2021 SALI (Yer: C011)  

o 10.00: Prof. Dr. Andaç Demirtaş Madran “Uluslararası Yayın Tecrübesi Aktarımı I” 

• 11.11.2021 PERŞEMBE (Yer: C011) 

o 10.00: Prof. Dr. Yavuz Ercil “Uluslararası Yayın Tecrübesi Aktarımı II” 

• 12.11.2021 CUMA (Yer: C011) 

o 13.00: Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün “Her Makalenin bir Derdi Olmalı (mı)?” 

 

Prof. Dr. Bahar Araz 

Bölüm Başkanı 

 

 

 

Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan 

Bölüm Öğretim Üyesi 

Arş. Gör. Gülay Erol-Boyacı 

Bölüm Öğretim Elemanı 

Arş. Gör. Ziya Can 

Bölüm Öğretim Elemanı 
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