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AMACIMIZ
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinin temel
amacı, hedeflenen sektörlerde yer alan uygulamaları,
gereksinimleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörlerde
etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve
yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
Bölümlerin programları, hedeflenen sektörlerin
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
YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
İnsan Kaynakları Tezli/Tezsiz YL
Yönetim Bilişim Sistemleri
Tezli/Tezsiz YL

ULUSLARARASI TİCARET
VE FİNANSMAN
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Tezli/Tezsiz YL

MUHASEBE VE
FİNANSAL YÖNETİM
Uluslararası Finansal Raporlama ve
Denetim Tezli/Tezsiz YL
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LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARIMIZ
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
Bankacılık ve Finans Doktora
Bankacılık ve Finans Tezli/Tezsiz YL
Sermaye Piyasaları Tezli/Tezsiz YL
Bankacılık ve Finans Tezsiz Uzaktan Öğretim YL
Sermaye Piyasaları Tezsiz Uzaktan Öğretim YL

SİGORTACILIK
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezli/Tezsiz YL
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uzaktan Öğretim YL

SAYILARLA
MEZUNLARIMIZ
TOPLAM 2461 MEZUN

82%

13%

AKTİF ÇALIŞAN MEZUN
ORANI

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.

DERS PROGRAMLARI
Ders programlarımız her akademik
dönemde yenilenmektedir.

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS
PROGRAMINA WEB SİTEMİZDEN
ULAŞABİLİRSİNİZ.
2022-2023 GÜZ DÖNEMİ DERS
PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

AKADEMİK TAKVİM
Kayıt Yenileme
Dönem Başlangıç-Bitiş Tarihleri
Sınav Tarihleri
Not Giriş Tarihleri
Maddi Hata İtiraz Tarihleri
Akademik İşlemlerle İlgili Son Başvuru
Tarihleri
gibi hususlara ulaşabilirsiniz.

2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİNE
ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜM DÖNEMLERE AİT AKADEMİK TAKVİME
ÖĞRENCİ İŞLERİNİN WEB SAYFASINDAN
ULAŞABİLİRSİNİZ!
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/onizleme.php?dil=TR&menu_id=7&birimid=129154

AKADEMİK
DANIŞMANLIK
Öğrenciye, program hakkında temel bilgileri verir.
Yönetmelik ve yönergeleri okuması ve sorumlulukları hakkında bilgi
sahibi olması konusunda öğrencilerini bilgilendirir.
Akademik danışman, ders kayıt işlemlerinde danışmanı olduğu
öğrencilerin kayıt işlemlerini takip ederek, gerekli yönlendirmeleri
yapar.
İntibak işlemleri, ders eşdeğerliliği ve muafiyet gibi akademik konularda
öğrenciye rehberlik yapar.
BUOBS üzerinden öğrenci tarafından seçilen derslerin yönetmeliğe
uygunluğunu kontrol ederek dönem başlamadan önce sistem üzerinden
kayıt onayı vermelidir.
Öğrencilerini, üniversitenin öğrencilere sağladığı burs ve staj olanakları
konusunda bilgilendirmelidir.

YUKARIDAKİ KONULAR
HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
ALMAK İÇİN LÜTFEN
AKADEMİK DANIŞMANINIZ
İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Akademik Danışmanınıza
ulaşabilirsiniz.

ait

bilgilere

BUOBS

sistemi

üzerinden

EĞİTİM ORTAMI
Azami 35 kişilik sınıflarda eğitim alan öğrencilerimizi
yakından tanıyor ve onlarla birebir ilişkiler
kurabiliyoruz. Bu özelliğimiz, öğrencilerimizin
yeteneklerine uygun kariyer planlaması yapmamızı
sağlamaktadır.
Ayrıca bölümlerimize özgü tasarlanmış
laboratuvarlarımızda derslerimiz uygulamalı olarak da
anlatılmaktadır.

DERS
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Öğrencinin yarıyıl başı normal kredi yükü 30 AKTS
kredisidir.
Yarıyıl başında en fazla 40 AKTS kredisi ders
alınabilmektedir.
Genel Not Ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciler
45 AKTS kredisi ders alabilir.
Danışman onayı ile 30 AKTS kredi ders yükünün
altında ders alınabilir.

Almanız gereken derslerin içerikleriklerine "Bilgi
Paketi"nden ulaşabilirsiniz.
Bilgi Paketine ulaşmak için tıklayınız.

DERS
ALMA,
EKLEME VE
SİLME

Ders alma işlemleri danışman
onayı ile her yarıyıl başında,
akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında
gerçekleştirilir.
Öğrenciler başarısız olduğu
veya erteledikleri dersleri
öncelikle almalıdır.
Akademik takvimde belirtilen
ekle-sil süreleri içinde,
danışman onayı ile birkaç ders
silinebilir ya da eklenebilir.

DERSLERE DEVAM
Fakültemizde
devam
zorunluluğu
esastır.
Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler o
dersten başarısız olmuş sayılır ve F2 notu alır.
Dersten başarısız olunduğu takdirde F1 notu alınır.
Bu durumda devam koşulu aranmamaktadır.
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SINAVLAR
Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, her yarıyıl
sonunda da bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır.
Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya
uygulamalı olabilmektedir.
Sınav tarihleri akademik takvimde yer almaktadır.

NOT SİSTEMİ
Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere
öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir
hakkını kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak
zorunda değildir.
Bir derste uygulamalı çalışması eksik bulunan veya mazeret sınavına
gireceği için başarı notu, not verme süresi içinde takdir edilememiş olan
öğrencilere “E” notu verilir.
Akademik yarıyıl takvimi dışında yapılan staj ya da uygulama dersleri için
“S” notu verilebilir.
“Y” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.
“Z” notu Başkent Kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere
verilir.
“Y”, “Z” ve “S” notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına
katılmaz.

NOT ORTALAMASI
HESABI
Bir dersten kazanılan AKTS Kredisi; o dersin AKTS Kredisi ile
öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla
bulunan sayıdır.
YNO; o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS
Kredilerinin toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS Kredileri
toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
GNO; öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin
tümünden kazanılan AKTS Kredilerinin toplamının, kayıt olunan tüm
derslerin AKTS Kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.
GNO: Genel Not
Ortalaması
YNO: Yarıyıl Not
Ortalaması

ÖĞRENCİLERİN
BAŞARI DURUMLARI
YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi bulunmayan öğrenci
başarılı öğrencidir. YNO’su ve GNO’su 2,00 veya üstü olup tekrarlanacak dersi
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 öğrenci başarısız öğrencidir.
YNO’su ve GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00
arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
Birinci yarıyıl hariç kayıtlı bulunduğu her yarıyıl sonunda GNO’su 1,80’den daha
düşük olan öğrencinin; derslerin ön koşullarının sağlanması şartıyla daha önce
almadığı bir dersi alabilmesi için GNO’sunu en az 1,80’e çıkarması gerekir.
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YNO’
s
üstü u ve GNO
olup
’
tekra su 2,00 v
bulu
eya
r
nma
yan ö lanacak
de
ğ
öğre renci baş rsi
ncidi
arılı
r.

AZAMİ SÜRE
Dört yıl olan lisans programları azami yedi yıl içerisinde
tamamlanmak zorundadır.
Azami süre bitiminde kayıtlı oldukları programın
derslerinden hiç alınmamış dersi bulunan öğrencilerin
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

YAZ OKULU
Yaz öğretiminin süresi en az 6 haftadır.
Bir öğrenci yaz öğretiminde açılacak en fazla 10 kredilik veya
20 AKTS kredilik derse kayıt olabilir.
Yaz öğretimi derslerine devam zorunludur. Stajlar ve bitirme
projeleri dışındaki dersler fiilen işlenir.
Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt isteğe bağlıdır.
Yaz öğretiminde açılabilir nitelikte bulunan dersler, bahar
yarıyılı başarı notlarının ilanını izleyen haftanın başında
öğrencilere duyurularak, bu dersler arasından uygun
gördüklerine kayıt yaptırmaları istenir.
Kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az 5 olan dersler yaz
öğretiminde açılır.
Yaz öğretiminde alınan tüm dersler ve alınan notlar, izleyen
güz dönemi sonu itibariyle, not durum belgesine, o güz
döneminde alınmış ders olarak transfer edilir ve yarıyıl
ortalamasına katılır.

DİPLOMA
ALMA ŞARTI
Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci, öğrenimini
tamamlamış ve mezuniyet diplomasını ve diploma ekini almaya
hak kazanmış sayılır:
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarmış ve diğer
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.
Tüm derslerden en az “D” veya “Y” notu almış olmak.
Lisans programları için en az 240 AKTS Kredisini
tamamlamış olmak.
En az 2,00 GNO’ya sahip olmak.

İNGİLİZCE DIŞINDA FARKLI
YABANCI DİL DERSLERİ
ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR
MUYDUNUZ?
Öğrencilerimiz dilerlerse zorunlu İngilizce derslerine ek olarak
birden fazla farklı yabancı dilde ücretsiz eğitim alabilme fırsatına
sahiptir.

ALMANCA
RUSÇA
ARAPÇA
İTALYANCA
ÇİNCE
İSPANYOLCA
FRANSIZCA

ERASMUS
OLANAKLARI
Danimarka, Hollanda, Litvanya, Fransa, İspanya,
Polonya, Belçika, Finlandiya, Portekiz, Makedonya ve
Macaristan'daki anlaşmamız olan üniversitelerde
Erasmus ile eğitim alabilme imkanı sunmaktayız.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU
KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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

ÇİFT ANA DAL NEDİR
VE KOŞULLARI NELERDİR?
Çift anadal programlarının amacı, kayıtlı olduğu önlisans-lisans
programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci
önlisans-lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

KABUL KOŞULLARI
1. Çift anadal lisans programına kayıtlı olduğu lisans programının en
erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda
beşinci yarıyılının başında yapabilir.
2. Çift anadal önlisans-lisans programına başvurular, akademik takvimde
belirtilen tarihte, başvuru formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı’na yapılır.
3. Öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programına başvurabilmesi için
başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu önlisans-lisans programında
aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki
genel not ortalamasının en az 2,26 olması ve anadal önlisans-lisans
programının ilgili yarıyılındaki başarı sıralamasının ilk %20’si içinde
bulunması gerekir.
4. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt
yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma programı ile yan dal
programına kayıt yapılabilir.
5. Çift anadal önlisans-lisans programı için ayrı not döküm belgesi
düzenlenir.
6. Öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans-lisans programından aldığı derslerin
kredileri ile çift anadal önlisans-lisans programında aldığı derslerin
kredileri toplamı, bir yarıyılda 50 AKTS’ yi geçemez.

ÇİFT ANA DAL
BAŞARI VE
MEZUNİYET
Çift anadal önlisans-lisans programında, izin almadan iki
yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal önlisanslisans programından kaydı silinir.
Öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programından mezun
olabilmesi için genel not ortalamasının ez az 2,26 olması
gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel
not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,00’nin altına
düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,00’nin altına
düşen öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programından
kaydı silinir.
Çift anadal önlisans-lisans programından mezuniyet hakkını
elde eden öğrenciye, kayıtlı olduğu önlisans-lisans
programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal
programının önlisans-lisans diploması verilmez.

YAN DAL NEDİR VE
KOŞULLARI NELERDİR?
Yan dal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile
yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda eğitim olanağı
sağlamaktır.

KABUL KOŞULLARI
1. Kontenjanlar, her akademik yıl başında ilgili bölüm görüşü alınarak
fakülte yönetim kurulları tarafından kayıt yenilemelerin
başlangıcından bir ay önce ilan edilir.
2. Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına kayıtlı olduğu lisans
programının en erken 3, en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
3. Yan dal programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte,
başvuru formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yapılır.
4. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu
yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı
ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not
ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
5. Başkent Üniversitesine yerleştirildiği yıl burslu lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerden yan dal lisans programlarında da kazandıkları
burs oranında bursluluk işlemi yapılır.
6. Yan dal programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans
programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde
etkilemez.
7. Öğrencinin kayıt olduğu lisans programında aldığı derslerin kredileri
yan dal programında aldığı derslerin kredi toplamı bir yarıyılda 45
AKTS’yi geçemez.

BAŞARI VE YAN DAL
SERTİFİKASI
Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders
almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
Kayıtlı olduğu lisans programında genel not ortalaması 2.00’nin
altına düşen öğrencinin, yan dal programından kaydı silinir.
Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden
ve yan dal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile
tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda yan dal
sertifikası verilir.

STAJ PROGRAMLARIMIZ
İLE MESLEKİ TECRÜBE
KAZANMA İMKANI
SAĞLIYORUZ.
Zorunlu Yaz Stajı (30 iş günü) ve İşletmede
Mesleki Eğitim Stajı (14 hafta) protokollerimiz
ile seçkin kurumlarda iş tecrübesi edinebilme
fırsatı sunuyoruz.
STAJLARLA İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLARA VE
YÖNETMELİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BURS İMKANLARI
ÖĞRENİM ÜCRETİ
BURSU

DESTEK 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.

•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

TEŞVİK BURSU

Lisans programlarında 3,50 ve
üzeri ortalama yapanlara
sağlanan burstur.
Bursun alındığı akademik yıl
boyunca geçerlidir.

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.

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!

