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Yönetim Bilişim
Sistemleri ve

Uluslararası Ticaret
ve Finansman

Bölümümüz   5 yıllık
AKREDİTASYON

almıştır.  

Üniversitemiz YÖKAK
tarafından

düzenlenen Kurumsal
Akreditasyon

Programı
çerçevesinde 5 yıl

süreli TAM
AKREDİTASYON

almıştır.
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AMACIMIZ
Başkent Ün�vers�tes� T�car� B�l�mler Fakültes�n�n temel
amacı, hedeflenen sektörlerde yer alan uygulamaları,
gereks�n�mler�, yen�l�kler� kavrayacak, bu sektörlerde
etk�n olab�lecek, düşünen, problem çözen, g�r�ş�mc� ve

yaratıcı b�reyler yet�şt�rmekt�r.
Bölümler�n programları, hedeflenen sektörler�n

öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
 



LİSANS
BÖLÜMLERİMİZ

MUHASEBE VE
FİNANS YÖNETİMİ

SİGORTACILIK

TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ

ULUSLARARASI FİNANS VE
BANKACILIK

ULUSLARARASI TİCARET
VE FİNANSMAN

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ



LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARIMIZ

Lisansüstüprogramlarımız ile
mesleki yetkinliğinizi
ve bilgi birikiminizi

derinleştirebilirsiniz! 

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ

İnsan Kaynakları Tezl�/Tezs�z YL 
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler�

Tezl�/Tezs�z YL

 ULUSLARARASI TİCARET
VE FİNANSMAN

Uluslararası T�caret ve Pazarlama
Tezl�/Tezs�z YL

MUHASEBE VE
FİNANSAL YÖNETİM

Uluslararası F�nansal Raporlama ve
Denet�m Tezl�/Tezs�z YL



LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARIMIZ

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

Bankacılık ve F�nans Doktora
Bankacılık ve F�nans Tezl�/Tezs�z YL
Sermaye P�yasaları Tezl�/Tezs�z YL

Bankacılık ve F�nans Tezs�z Uzaktan Öğret�m YL
Sermaye P�yasaları Tezs�z Uzaktan Öğret�m YL

SİGORTACILIK

S�gortacılık ve R�sk Yönet�m� Tezl�/Tezs�z YL
S�gortacılık ve R�sk Yönet�m� Uzaktan Öğret�m YL



SAYILARLA
MEZUNLARIMIZ

TOPLAM 2461 MEZUN

82%
AKTİF ÇALIŞAN MEZUN
ORANI

13%
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
GÖREN MEZUN ORANI



AKADEMİK KADRO

TOPLAM
ÖĞRETİM

ELEMANI SAYISI

40

BÖLÜM BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRETİM
ELEMANI SAYISI

6,6

Akademik kadromuza ulaşmak için tıklayınız.

https://tbf.baskent.edu.tr/kw/akademik_kadro.php


2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS
PROGRAMINA WEB SİTEMİZDEN

ULAŞABİLİRSİNİZ.

DERS PROGRAMLARI
Ders programlarımız her akadem�k

dönemde yen�lenmekted�r.

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS
PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

https://tbf.baskent.edu.tr/kw/duyuru_ayrinti.php?did=136183


TÜM DÖNEMLERE AİT AKADEMİK TAKVİME
ÖĞRENCİ İŞLERİNİN WEB SAYFASINDAN

ULAŞABİLİRSİNİZ!

AKADEMİK TAKVİM

2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİNE
ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kayıt Yen�leme
Dönem Başlangıç-B�t�ş Tar�hler�

Sınav Tar�hler�
Not G�r�ş Tar�hler�

Madd� Hata İt�raz Tar�hler�
Akadem�k İşlemlerle İlg�l� Son Başvuru

Tar�hler� 
 

g�b� hususlara ulaşab�l�rs�n�z.

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/onizleme.php?dil=TR&menu_id=7&birimid=129154

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/akademik-takvim/2022-2023/2022-2023-onlisans-lisans-akademik-takvimi.pdf?dil=TR&menu_id=7&birimid=129154
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/onizleme.php?dil=TR&menu_id=7&birimid=129154


AKADEMİK
DANIŞMANLIK

Öğrenc�ye, program hakkında temel b�lg�ler� ver�r.
Yönetmel�k ve yönergeler� okuması ve sorumlulukları hakkında b�lg�
sah�b� olması konusunda öğrenc�ler�n� b�lg�lend�r�r.
Akadem�k danışman, ders kayıt �şlemler�nde danışmanı olduğu
öğrenc�ler�n kayıt �şlemler�n� tak�p ederek, gerekl� yönlend�rmeler�
yapar. 
İnt�bak �şlemler�, ders eşdeğerl�l�ğ� ve muaf�yet g�b� akadem�k konularda
öğrenc�ye rehberl�k yapar.
BUOBS üzer�nden öğrenc� tarafından seç�len dersler�n yönetmel�ğe
uygunluğunu kontrol ederek dönem başlamadan önce s�stem üzer�nden
kayıt onayı vermel�d�r.
Öğrenc�ler�n�, ün�vers�ten�n öğrenc�lere sağladığı burs ve staj olanakları
konusunda b�lg�lend�rmel�d�r.

YUKARIDAKİ KONULAR
HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

ALMAK İÇİN LÜTFEN
AKADEMİK DANIŞMANINIZ

İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Akadem�k Danışmanınıza a�t b�lg�lere BUOBS s�stem� üzer�nden
ulaşab�l�rs�n�z.



EĞİTİM ORTAMI

Azam� 35 k�ş�l�k sınıflarda eğ�t�m alan öğrenc�ler�m�z�
yakından tanıyor ve onlarla b�reb�r �l�şk�ler

kurab�l�yoruz. Bu özell�ğ�m�z, öğrenc�ler�m�z�n
yetenekler�ne uygun kar�yer planlaması yapmamızı

sağlamaktadır.
Ayrıca bölümler�m�ze özgü tasarlanmış

laboratuvarlarımızda dersler�m�z uygulamalı olarak da
anlatılmaktadır.



DERS
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Öğrenc�n�n yarıyıl başı normal kred� yükü 30 AKTS
kred�s�d�r. 
Yarıyıl başında en fazla 40 AKTS kred�s� ders
alınab�lmekted�r. 
Genel Not Ortalaması 2,50 ve üzer� olan öğrenc�ler
45 AKTS kred�s� ders alab�l�r. 
Danışman onayı �le 30 AKTS kred� ders yükünün
altında ders alınab�l�r.

Almanız gereken derslerin içerikleriklerine "Bilgi
Paketi"nden ulaşabilirsiniz.

Bilgi Paketine ulaşmak için tıklayınız. 

http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=genelBilgi&birim=220
http://truva.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=genelBilgi&birim=220


DERS
ALMA,

EKLEME VE
SİLME

Ders alma �şlemler� danışman
onayı �le her yarıyıl başında,
akadem�k takv�mde bel�rt�len
tar�hler arasında
gerçekleşt�r�l�r.
Öğrenc�ler başarısız olduğu
veya erteled�kler� dersler�
öncel�kle almalıdır. 
Akadem�k takv�mde bel�rt�len
ekle-s�l süreler� �ç�nde,
danışman onayı �le b�rkaç ders
s�l�neb�l�r ya da ekleneb�l�r.



DERSLERE DEVAM

Fakültem�zde devam zorunluluğu esastır.
Devamsızlığı bel�rl� b�r sınırı aşan öğrenc�ler o
dersten başarısız olmuş sayılır ve F2 notu alır. 
Dersten başarısız olunduğu takd�rde F1 notu alınır.
Bu durumda devam koşulu aranmamaktadır. 

DEVAMSIZLIKTAN

KALINDIĞI TAKDİRDE

F2 NOTU

ALINMAKTADIR!

F1 ALINAN DERSİNTEKRARLANMASIHALİNDE DEVAMZORUNLULUĞUBULUNMAMAKTADIR!



SINAVLAR

B�r yarıyılda her dersten en az b�r ara sınav, her yarıyıl
sonunda da b�r yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. 
Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya
uygulamalı olab�lmekted�r.
Sınav tar�hler� akadem�k takv�mde yer almaktadır.



NOT SİSTEMİ
B�r yarıyıl sonunda her ders �ç�n aşağıdak� harf notlarından b�r� öğrenc�lere
öğret�m elemanı tarafından takd�r ed�lerek ver�l�r. Öğret�m elemanı takd�r
hakkını kullanırken 100 puan üzer�nden bel�rt�len aralıklara bağlı olmak
zorunda değ�ld�r.
B�r derste uygulamalı çalışması eks�k bulunan veya mazeret sınavına
g�receğ� �ç�n başarı notu, not verme süres� �ç�nde takd�r ed�lemem�ş olan
öğrenc�lere “E” notu ver�l�r.
 Akadem�k yarıyıl takv�m� dışında yapılan staj ya da uygulama dersler� �ç�n
“S” notu ver�leb�l�r.
“Y” notu Başkent Kred�s� olmayan derslerden başarılı olan öğrenc�lere
ver�l�r.
“Z” notu Başkent Kred�s� olmayan derslerden başarısız olan öğrenc�lere
ver�l�r.
“Y”, “Z” ve “S” notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına
katılmaz.



NOT ORTALAMASI
HESABI

B�r dersten kazanılan AKTS Kred�s�; o ders�n AKTS Kred�s� �le
öğrenc�ye takd�r ed�len başarı notu katsayısının çarpımıyla
bulunan sayıdır.
YNO; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS
Kred�ler�n�n toplamının, kayıt olunan dersler�n AKTS Kred�ler�
toplamına bölünmes�yle elde ed�len sayıdır.
GNO; öğrenc�n�n programa g�r�ş�nden �t�baren kayıt olunan dersler�n
tümünden kazanılan AKTS Kred�ler�n�n toplamının, kayıt olunan tüm
dersler�n AKTS Kred�ler� toplamına bölünmes� �le elde ed�len sayıdır.

GNO: Genel Not
Ortalaması
YNO: Yarıyıl Not
Ortalaması



ÖĞRENCİLERİN
BAŞARI DURUMLARI
YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak ders� bulunmayan öğrenc�
başarılı öğrenc�d�r. YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak ders�
bulunan, YNO’su 2,00 veya üstü olup GNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su 2,00
veya üstü olup YNO’su 1,99 ve altında olan, GNO’su ve YNO’su 1,99 ve altında
olan öğrenc� başarısız öğrenc�d�r.
YNO’su ve GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenc�ler onur öğrenc�s�, 3,50-4,00
arasında olan öğrenc�ler �se yüksek onur öğrenc�s� sayılır.
B�r�nc� yarıyıl har�ç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GNO’su 1,80’den daha
düşük olan öğrenc�n�n; dersler�n ön koşullarının sağlanması şartıyla  daha önce
almadığı b�r ders� alab�lmes� �ç�n GNO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerek�r.

YNO’su ve GNO’su 2,00 veya

üstü olup tekrarlanacak dersi

bulunmayan öğrenci başarılı
öğrencidir.

Yeni dönemden
ders alabilmek

için 1,80'in altına
düşmeyiniz!



AZAMİ SÜRE

Dört yıl olan l�sans programları azam� yed� yıl �çer�s�nde
tamamlanmak zorundadır. 
Azam� süre b�t�m�nde kayıtlı oldukları programın
dersler�nden h�ç alınmamış ders� bulunan öğrenc�ler�n
Ün�vers�te �le �l�ş�kler� kes�l�r.



YAZ OKULU

Yaz öğret�m�n�n süres� en az 6 haftadır.
B�r öğrenc� yaz öğret�m�nde açılacak en fazla 10 kred�l�k veya
20 AKTS kred�l�k derse kayıt olab�l�r.
Yaz öğret�m� dersler�ne devam zorunludur. Stajlar ve b�t�rme
projeler� dışındak� dersler f��len �şlen�r.
Yaz öğret�m�nde açılacak derslere kayıt �steğe bağlıdır.
Yaz öğret�m�nde açılab�l�r n�tel�kte bulunan dersler, bahar
yarıyılı başarı notlarının �lanını �zleyen haftanın başında
öğrenc�lere duyurularak, bu dersler arasından uygun
gördükler�ne kayıt yaptırmaları �sten�r.
Kayıt yaptıran öğrenc� sayısı en az 5 olan dersler yaz
öğret�m�nde açılır.
Yaz öğret�m�nde alınan tüm dersler ve alınan notlar, �zleyen
güz dönem� sonu �t�bar�yle, not durum belges�ne, o güz
dönem�nde alınmış ders olarak transfer ed�l�r ve yarıyıl
ortalamasına katılır.



DİPLOMA 
ALMA ŞARTI

Kayıtlı olduğu programın tüm dersler�n� başarmış ve d�ğer
yükümlülükler�n� yer�ne get�rm�ş olmak.
Tüm derslerden en az “D” veya “Y” notu almış olmak. 
L�sans programları �ç�n en az 240 AKTS Kred�s�n�
tamamlamış olmak.
 En az 2,00 GNO’ya sah�p olmak.

Aşağıdak� koşulları yer�ne get�ren öğrenc�, öğren�m�n�
tamamlamış ve mezun�yet d�plomasını ve d�ploma ek�n� almaya
hak kazanmış sayılır:



Öğrenc�ler�m�z d�lerlerse zorunlu İng�l�zce dersler�ne ek olarak
b�rden fazla farklı yabancı d�lde ücrets�z eğ�t�m alab�lme fırsatına

sah�pt�r. 

 
ALMANCA

RUSÇA
ARAPÇA

İTALYANCA
ÇİNCE

İSPANYOLCA
FRANSIZCA

İNGİLİZCE DIŞINDA FARKLI
YABANCI DİL DERSLERİ

ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR
MUYDUNUZ?



ERASMUS
OLANAKLARI

Dan�marka, Hollanda, L�tvanya, Fransa, İspanya,
Polonya, Belç�ka, F�nland�ya, Portek�z, Makedonya ve

Macar�stan'dak� anlaşmamız olan ün�vers�telerde
Erasmus �le eğ�t�m alab�lme �mkanı sunmaktayız.

 

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU
KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

https://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=35
https://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=35


FAKÜLTEMİZ
ÖĞRENCİLERİNE ÇİFT
ANA DAL VE YAN DAL
YAPABİLME İMKANI
TANINMAKTADIR.



Ç�ft anadal l�sans programına kayıtlı olduğu l�sans programının en
erken üçüncü yarıyılının başında, en geç �se dört yıllık programlarda
beş�nc� yarıyılının başında yapab�l�r.
Ç�ft anadal önl�sans-l�sans programına başvurular, akadem�k takv�mde
bel�rt�len tar�hte, başvuru formu ve not döküm belges� �le Öğrenc� İşler�
Da�res� Başkanlığı’na yapılır. 
Öğrenc�n�n ç�ft anadal önl�sans-l�sans programına başvurab�lmes� �ç�n
başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu önl�sans-l�sans programında
aldığı tüm dersler� başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındak�
genel not ortalamasının en az 2,26 olması ve anadal önl�sans-l�sans
programının �lg�l� yarıyılındak� başarı sıralamasının �lk %20’s� �ç�nde
bulunması gerek�r.
Aynı anda b�rden fazla ç�ft anadal d�ploma programına kayıt
yapılamaz. Ancak, aynı anda ç�ft anadal d�ploma programı �le yan dal
programına kayıt yapılab�l�r. 
Ç�ft anadal önl�sans-l�sans programı �ç�n ayrı not döküm belges�
düzenlen�r.
Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu önl�sans-l�sans programından aldığı dersler�n
kred�ler� �le ç�ft anadal önl�sans-l�sans programında aldığı dersler�n
kred�ler� toplamı, b�r yarıyılda 50 AKTS’ y� geçemez. 

Ç�ft anadal programlarının amacı, kayıtlı olduğu önl�sans-l�sans
programlarını başarıyla yürüten öğrenc�ler�n, aynı zamanda �k�nc�

önl�sans-l�sans d�ploması almak üzere öğren�m görmeler�n� sağlamaktır.

KABUL KOŞULLARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÇİFT ANA DAL NEDİR 
VE KOŞULLARI NELERDİR?



Ç�ft anadal önl�sans-l�sans programında, �z�n almadan �k�
yarıyıl üst üste ders almayan öğrenc�n�n ç�ft anadal önl�sans-
l�sans programından kaydı s�l�n�r. 
Öğrenc�n�n ç�ft anadal önl�sans-l�sans programından mezun
olab�lmes� �ç�n genel not ortalamasının ez az 2,26 olması
gerek�r. Tüm ç�ft anadal öğren�m� süres�nce öğrenc�n�n genel
not ortalaması b�r defaya mahsus olmak üzere 2,00’n�n altına
düşeb�l�r. Genel not ortalaması �k�nc� kez 2,00’n�n altına
düşen öğrenc�n�n ç�ft anadal önl�sans-l�sans programından
kaydı s�l�n�r.  
Ç�ft anadal önl�sans-l�sans programından mezun�yet hakkını
elde eden öğrenc�ye, kayıtlı olduğu önl�sans-l�sans
programından mezun�yet hakkını elde etmeden ç�ft anadal
programının önl�sans-l�sans d�ploması ver�lmez. 

ÇİFT ANA DAL
BAŞARI VE

MEZUNİYET



Kontenjanlar, her akadem�k yıl başında �lg�l� bölüm görüşü alınarak
fakülte yönet�m kurulları tarafından kayıt yen�lemeler�n
başlangıcından b�r ay önce �lan ed�l�r. 
Öğrenc�, duyurulmuş olan yan dal programına kayıtlı olduğu l�sans
programının en erken 3, en geç 6. yarıyılının başında başvurab�l�r.
Yan dal programına başvurular, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hte,
başvuru formu ve not döküm belges� �le Öğrenc� İşler� Da�re
Başkanlığına yapılır. 
Öğrenc�n�n yan dal programına başvurab�lmes� �ç�n başvurduğu
yarıyıla kadar kayıtlı olduğu l�sans programındak� tüm dersler� başarı
�le tamamlamış olması ve başvurusu sırasındak� genel not
ortalamasının en az 2.00 olması gerek�r.
Başkent Ün�vers�tes�ne yerleşt�r�ld�ğ� yıl burslu l�sans programlarına
kayıtlı öğrenc�lerden yan dal l�sans programlarında da kazandıkları
burs oranında bursluluk �şlem� yapılır. 
Yan dal programındak� başarı dereces�, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu l�sans
programındak� başarısını ve mezun�yet dereces�n� h�çb�r b�ç�mde
etk�lemez.
Öğrenc�n�n kayıt olduğu l�sans programında aldığı dersler�n kred�ler�
yan dal programında aldığı dersler�n kred� toplamı b�r yarıyılda 45
AKTS’y� geçemez.

Yan dal programının amacı, kayıtlı olduğu l�sans programını başarı �le
yürüten öğrenc�ler�n, �lg� duydukları başka b�r dalda eğ�t�m olanağı

sağlamaktır.

KABUL KOŞULLARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

YAN DAL NEDİR VE
KOŞULLARI NELERDİR?



Yan dal programında, �z�n almadan �k� yarıyıl üst üste ders
almayan öğrenc�n�n yan dal programından kaydı s�l�n�r. 
Kayıtlı olduğu l�sans programında genel not ortalaması 2.00’n�n
altına düşen öğrenc�n�n, yan dal programından kaydı s�l�n�r.
Kayıtlı olduğu l�sans programından mezun�yet hakkını elde eden
ve yan dal programını en az 2.00 genel not ortalaması �le
tamamlayan öğrenc�ye, mezun olduğu yarıyıl sonunda yan dal
sert�f�kası ver�l�r.

BAŞARI VE YAN DAL
SERTİFİKASI



STAJ PROGRAMLARIMIZ
İLE MESLEKİ TECRÜBE
KAZANMA İMKANI
SAĞLIYORUZ.

Zorunlu Yaz Stajı (30 �ş günü) ve İşletmede
Meslek� Eğ�t�m Stajı (14 hafta) protokoller�m�z
�le seçk�n kurumlarda �ş tecrübes� ed�neb�lme

fırsatı sunuyoruz.

STAJLARLA İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLARA VE
YÖNETMELİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

https://tbf.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=220&menu_id=14
https://tbf.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=220&menu_id=14


BURS İMKANLARI

ÖĞRENİM ÜCRETİ
BURSU

ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve

Kontenjanları Kılavuzlarında
"Burslu" öğrenci alınacağı

belirtilen programlara
yerleştirilen öğrencileri

kapsamaktadır. 
Karşılıksız olup, öğrenim

ücretinin tamamının veya
bir kısmının alınmaması

şeklinde sağlanan burstur.

DESTEK BURSU
 
 

•Kardeş Bursu: %10
•Personel ve Personel

Çocuklarına: %25
•Başkent Üniversitesi

Ortaöğretim Mezunlarına:
%25

•Başkent Üniversitesi
Önlisans Mezunlarına:%25

•Başkent Üniversitesi Lisans
Mezunlarına:%25

 

BAŞARI BURSU

Lisans programlarında 3,50 ve
üzeri ortalama yapanlara

sağlanan burstur.
Bursun alındığı akademik yıl

boyunca geçerlidir.

TEŞVİK BURSU

Sporcu Bursu: %100, %75,
%50, %25

Bakalorya Diploma Programı
(IB) Mezunları Bursu: %25 

(IB notu 40-45 arası olanlara burs sağlanır)

Burslarla ilgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/ogr_burs_yong.pdf
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/ogr_burs_yong.pdf


ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARIMIZ

ULUSLARARASI TİCARET
TOPLULUĞU

TURİZM TOPLULUĞU

YÖNETİM BİLİŞİM
TOPLULUĞU

DENETİM
TOPLULUĞU

Bölümünüzle ilgili topluluğa kayıt olabilir, mesleğinizle
ilgili güncellemeleri ve uygulamaları yakından takip
edebilirsiniz!


