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Yaşam boyu eğitim anlayışından yola 
çıkarak “Sürekli Eğitim Merkezleri”ni 
hayata geçiren Üniversiteler her 
kesimden insanın yararlanabileceği 
mesleki kurslar ve kişisel gelişim 
eğitimleri düzenlemektedir. Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, 
üniversitemizde 2001 yılında 
faaliyetine başlamıştır. Kurulan 
merkezde ilk yöneticiliği 2003 yılına 
kadar Prof.Dr. M. Akif Ergin yürütmüştür. 
Daha sonra ise Mayıs 2013’e kadar 
yaklaşık on sene Merkez Müdürlüğünü 
Prof.Dr. Korkut Ersoy yürütmüştür. 

Mayıs başında yönetim ve yönetim 
kurulunun değişimi ile Eğitim ve 
Danışmanlık Merkezinde yeni bir sayfa 
açılmıştır. Yönetim Kurulu, Rektörümüz 
Prof.Dr. Kenan Araz’ın takdiri ile Prof.Dr. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

2013-2014  BÜLTENİ

Ali Halıcı başkanlığında Prof.Dr. Gökhun 
Tanyer, Prof.Dr. Simten Maltan, Prof.Dr. 
Füsun Eyidoğan ve Prof.Dr. Ertuğrul 
Bayraktarkatal şeklinde 
oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu 

oluşumunda farklı fakülteler ve yüksek 
etkinlik dikkate alınmıştır. Bu kapsamda 
Mühendislik, Eğitim, Sağlık, Sosyal, 
Güzel Sanatlar bilim dallarında çalışan 
öğretim üyeleri görev almıştır. 

BEDAM
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ

• Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi

• Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümleri Portfolyo Hazırlık Kursu 

• E- Eğitmen Sertifika Programı

• SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Seminerleri

• Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı

• Yabancılara Türkçe Eğitimi

• Stratejik Yönetim Eğitimi 

• Müzik ve Sahne Sanatları Sahne Programı

• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

• Osmanlı Türkçesi Sertifika Programı

• Güzel Sanatlar Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık

• Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

• Kalite İyileştirme Sertifika Programı

• Stratejik Plamlama ve Yönetim Eğitimi

Grafikte de görüldüğü gibi, son bir 
yıl içinde merkezin iş hacmi 
yaklaşık 10 katlık bir büyüme 
göstermiştir. Bu artış bir çok etkenle 
açıklanabilir. Ancak en önemli 
etken, Başkent Üniversitesi’nin 
yüksek nitelikli öğretim elemanı ve 
idari kadrosu olmuştur. Eski 
Rektörümüz Prof.Dr. Kenan Araz 
hocanın da her zaman ifade ettiği 
gibi “Bizim için en önemli unsur 
eğitimlerin niteliğidir”. Bunu 
sağlayacak yüksek nitelikli kadroya 
sahip olduğumuzun farkındaydık. 

àBEDAM Eğitim Programlarımızdan Bazıları

Gelir
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Yazı İşleri Müdürü
Begüm Koçak

Tasarım
A. Engin Uçar

Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi:
Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 
20. km Bağlıca 06810 ANKARA

Tel: (0312) 246 67 29

Faks: (0312) 246 67 97

e-posta: bedam@baskent.edu.tr

Web: http://bedam.baskent.edu.tr

Ancak, bu kadronun ön lisans/lisans/
lisansüstü eğitimlerinin dışında da 
harekete geçirilmesini amaçladık. 

Verilen eğitimler hiç kuşku yok ki, 
Başkent Üniversitesi’nin kamuoyunda 
tanıtımına da önemli ölçüde katkı 
verdi. Son bir yıl içinde tüm 
Türkiye’de yaklaşık 2500 kişiye 
çeşitli alanlarda eğitim verdik. Yaz 
tatili demeden kış şartlarına 
aldırmadan Başkent Üniversitesi 
Türkiye’nin her yerinde vardı. Bu 
ivmenin artarak devam etmesi en 
önemli sorumluluğumuz olacaktır. 

Eğitim merkezleri tarafından yapılan 
eğitimleri mesleki ve kişisel gelişim 
eğitimleri olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Mesleki eğitimler, 
sertifika gerektiren mesleklere / 
unvanlara yönelik eğitimler ve 
sertifika gerektirmeyen mesleklere / 
unvanlara yönelik eğitimler olarak 
planlanmaktadır. Her iki alana 
yönelik açılan birçok eğitim 
programlarımız bulunmaktadır. 
Bunun yanında kişisel gelişim 
eğitimlerinde de eğitim programı 
çeşitliliği yaratılarak her kesimden 

insana eğitim verebilmek 
amaçlanmaktadır. 

Eğitimlerimize tam anlamıyla 7’den 
77’ye her yaş grubu katılmıştır. Güzel 
Sanatlarda ilkokul öğrencilerimiz 
bulunurken, Kamu Gözetim 
Eğitimlerinde 77 yaşında Yeminli 
Mali Müşavirlerimiz olmuştur. Bunlar 
içinde, eski bakanlarımızdan 
milletvekillerimize, üst düzey 
bürokratlardan önemli şirketlerin 
yöneticilerine kadar katılımcılar 
bulunmuştur.  
 
Söz konusu katılımcılardan aldığımız 
olumlu geri bildirimler bu sürecin 
sağlıklı işlediğini göstermektedir.

Bu çerçevede, Başkent Üniversitesi’nin 
tüm öğretim elemanlarının ve idari 
kadrosunun Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi’nin faaliyetlerini 
bilmesini ve çevresine aktarmasını 
sağlamak amacıyla BEDAM Bülteni’ni 
çıkarmaya karar verdik. Yılda bir kez 
çıkartmayı düşündüğümüz bu bültenin 
tüm Başkent Üniversitesi ailesine katkı 
vereceğine inanıyor ve saygılarımızı 
sunuyoruz.  

Geçiş dönemi eğitim programına, meslek 
mensupları örgün ve online olarak; 

• YMM’ler Denetim, Muhasebe Standartları 
ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık 
ve  Özel Emeklilik Mevzuatı eğitim ana 
konularından, 

• SMMM’ler ise Denetim, Muhasebe 
Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 
Finansal  Yönetim ile Sermaye Piyasası, 
Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Mevzuatı eğitim  ana konularından, eğitime 
katılmışlardır.  Eğitim Avrupa Kredi Transfer 
Sistemine (AKTS) uygun olarak yürütülmekte 
olup, her bir ana konuda AKTS’ye göre altı 
kredi notunu karşılamak üzere ders programı 
tanzim edilmektedir. Katılımcının eğitim 
programında başarılı olduğu derslerden, 
Üniversitemizde daha sonra eğitim alacağı 
lisansüstü programında muaf tutulacağı 
hususu Üniversitemiz Senatosunda karara 
bağlanmıştır.  Bu eğitimler; Ticari Bilimler 
Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN 
Koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

à Geçiş Dönemi Eğitimi 
Geçiş Dönemi eğitim programı sürekli 
devam etmekte olup Ankara dışında 
Kayseri, Bursa, Kars, İstanbul, Samsun, 
Van ve Sinop illerinde verilmiştir. 

Nisan 2014 itibariyle örgün 
eğitimlerde 36 grupta toplam 897 
katılımcı online eğitimlerde ise 955 
katılımcı Bağımsız Denetçilik Belgesi 
almaya hak kazanmışlardır.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu ve Üniversitemiz 
arasında, 26/12/2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 
1. maddesi kapsamına giren Yeminli Mali 
Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız 
denetçi olarak yetkilendirilmelerine 
yönelik eğitim verilmesi maksadı ile 
protokolü imzalanmıştır.

àMeslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi

à Öğretim Elemanı 
Kadromuz
Örgün derslerde; 
Prof.Dr. Nalan Akdoğan 
Doç.Dr. Deniz Umut Erhan 
Öğr.Gör. Neslihan Çetinkaya

Online derslerde; 
Prof.Dr.Halil Sarıaslan 
Prof.Dr. Nalan Akdoğan 
Prof.Dr. Ali Halıcı 
Prof.Dr. Nermin Özgülbaş 
Prof.Dr. Güray Kocaoğlu 

Doç.Dr. Deniz Umut Erhan 
Yrd.Doç.Dr. Özge Sezgin 
Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 
Yrd.Doç.Dr. Şenol Babuşcu 

İdari Kadromuz; 
Prof Dr. Ali Halıcı (Koordinator) 
Öğr. Gör. Gülten Güngörmüş (VeriTabanı) 
Arş.Gör. Gizem Öğütcü (Uzaktan Eğitim) 
Begüm Koçak (Kurumsal İletişim) 
Burcu Yılmaz (Kurumsal İletişim) 
Muharrem Altun (Muhasebe) 
Funda Pekince (Muhasebe)



à Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Eğitim 
Programı

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile 
verilmekte olan “Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Eğitimi” Programı 20 
Temmuz 2013 tarihinden itibaren 
başlamış olup, Ankara dışında Muğla, 
Çanakkale, Manisa, Van, Aksaray, Balıkesir, 
Bolu, Bodrum, Bitlis, İzmir, Diyarbakır, 
Adana, Antalya, Tekirdağ, Kırklareli, 
Samsun ve Çorum gibi illerde de devam 
etmiştir. Kesintisiz 8 gün ve 65 ders saati 
olan eğitimimiz de Mevzuat uyarınca 
eğitim programına katılmak için 
avukatların beş yıllık mesleki kıdeme 
sahip olmaları gerekmektedir.

21 Eylül 2013 tarihinde yapılan Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
sınavında, Türkiye Barolar Birliği’nin 
Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri ile 
yürüttüğü eğitim programına katılanlar 
rekor başarı göstermişlerdir. Türkiye 
Barolar Birliği eğitim programına 
katılanların tümü yazılı sınavı başarı ile 
geçerek, sözlü sınava katılma hakkı 
kazanmıştır. Bu katılımcılardan biri 100, 
biri 99, altısı 98 puan alırken, 272 katılımcı 
90’ın üzerinde, 66 katılımcı 80’in üzerinde 
puan alarak başarı göstermiştir. Böylece 
eğitim programımıza katılan avukatların 
puan ortalaması 90’ın üzerinde olmuştur. 
Gerçekleştirilen eğitim Türkiye’de nitelik 
ve nicelik yönüyle birinci sıradadır. Prof. 
Dr. Ali Halıcı koordinatörlüğünde 

gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye’nin 
dört bir yanında yaklaşık 700 avukata 
Arabuluculuk Sertifikası verilmiştir.

Merkezimiz ve Üniversitemiz çeşitli 
birimlerinin katkılarıyla gerçekleşen ve 
Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Halıcı ve Av. Musa 
Toprak’ın yaptığı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk, Arabuluculuk Mevzuatı, 
Sorular kitapları ve Eğitim filminden 
oluşan “Arabuluculuk Eğitim Seti” 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda 
Türkiye’de ilk olan eğitimde ayrıca 
arabuluculuk örnek olayının 
canlandırıldığı CD yer almaktadır. Eğitim 
setinin hazırlanmasında İlhan Özgür Yağcı, 
Doç. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Prof. Dr. Ali 
Halıcı, Yrd. Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, 
Zümrüt Karatekin, Coşkun Pınarbaşı, Yrd. 
Doç. Dr. Şükrü Künüçen, Prof. Dr. Özcan 
Yağcı, Kemal Özbakır, Doç. Dr. Mustafa 
Özbek, Doç. Dr. Ünsal Sığrı, Doç. Dr. Yavuz 

Ercil, Musa Toprak, Burcu Yılmaz, Ayca 
Kabakçı, Can Özmen, Burcu Çulhacı, Elçin 
Altuğ, Begüm Koçak, Prof. Dr. Nejat Basım, 
Prof. Dr. Doğan Kökdemir, Doç. Dr. Recep 
Tayfun ve Prof. Dr. Nesli Hisli Şahin görev 
almıştır.
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à Biyomedikal 
Teknolojilerde Elektriksel 
Güvenlik Eğitimi
BİMİAD - Biyomedikal Mühendisi 
İşadamları Derneği ve BEDAM işbirliği ile 
düzenlenen “Klinik Mühendislik” başlıklı 
eğitim modüllerinin birincisi olan 
“Biyomedikal Teknolojilerde Elektriksel 
Güvenlik” başlıklı 32 saatlik temel ve 
uygulamaya yönelik SERTİFİKALI 
eğitimimiz 1-2-9-10 Kasım 2013 
tarihlerinde Başkent Üniversitesi  
Bağlıca Kampüsü’nde düzenlenmiştir. 

Eğitim sonucunda gerçekleştirilen yazılı 
sınavda tüm katılımcılar başarılı 
olmuşlardır. 
Uygulama eğitimleri Elkatek Elektronik 
firması ile Radsan Elektromekanik Sanayi 
A.Ş. firmasında gerçekleştirilmiştir. Bu 
uygulama gezilerinde, tıbbi alan 
topraklaması, termal kaynaklama, 
yıldırımdan korunma, IT sistem 
uygulaması, elektronik kart tamiri, 
elektrostatik deşarjdan korunma gibi 
birçok faaliyet yerinde incelenmiştir. 
Teorik eğitim sürecinde ise osiloskop,  
güç kaynağı ve IT sistem trafo ile sınıf 
içi uygulamalar yapılmıştır.

à Müzik ve Sahne 
Sanatları Sertifika 
Programı

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı ve 
Merkezimiz koordinatörlüğünde 
yürütülmekte olan Müzik ve Sahne 
Sanatları Sertifika Programı, öğrencilerin 
erken yaşlarda başlayan zorunlu temel 
eğitimleri boyunca (yaşları ilerlemeden) 
müzik formasyonunu da bir yandan 
kazanabilmeleri ve böylelikle kendi 
zorunlu eğitimlerinde lisans düzeyine 
eriştiklerinde yan çalışma olarak 
formasyonunu kazandıkları müzik alanını 
bir meslek olarak seçmeleri durumunda, 
gerekli alt yapı eğitimini kazanmalarına 
destek olmaktadır. Bunun yanı sıra erken 
yaş gruplarında ya da yetişkin 
katılımcıların, müzik sanatını meslek 
olarak seçmemeleri durumunda da yüksek 
seviyede bir müzik eğitiminden 
geçebilmelerini sağlamaktır. Bu  sayede, 
başka mesleki alanlar içersinde ya da 
tercihinde olan bütün bireyler, programın 
eğitimi ile ileri seviyede müzik yapabilen, 
müzik estetik değerleri ile donanmış 
bireyler olabileceklerdir.

Başkent Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı öğretim elemanları 
tarafından her yaşta çocuk, genç ve 
yetişkinlere verilen eğitim ses, şan, piyano, 
klasik gitar, caz, popüler müzik şarkıcılığı, 
keman, viyola, viyolonsel ve flüt gibi 
dalları kapsamaktadır. Dr. Lütfü Erol 
koordinatörlüğünde devam eden program 
katılımcılara hafta içi veya hafta sonu 
uygun gün ve saatlerde bireysel çalgı ve 
toplu formasyon derslerinden oluşmakta 
olup 2013-2014 akademik yılında da yıl 
sonunda Üniversitemiz Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konserlerde yapılan 
değerlendirme sonucunda katılımcılara 
sertifika verilecektir.



6• BEDAM • Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi • BEDAM • 7 

à Elektronik Harp 
Temelleri ve Rf Tehdit 
Sistemleri Eğitimi

Üniversitemiz Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Gökhun Tanyer tarafından 
Ortadoğu Savunma Teknolojileri San. Ve 
Tic. A.Ş.’ye 10 – 14 Aralık 2014 tarihleri 
arasında verilmiş olan eğitimlerde amaç 
Savunma Sanayi’de farklı boyut ve 
uygulamalar ile yer almaya devam 
etmekte olan Elektronik Harp ilgi alanında, 
temel ve uygulamalı bilgilerin 
özetlenerek, farklı projelerde görev alan 
araştırmacılara gerekli  temel ve kritik 
altyapının sağlanmasıdır.

Elektronik harp ilgi alanında ihtiyaç 
duyulabilecek temel matematiksel 
altyapının özetlenmesi, tekrarlı kullanım 
maksatlı verilerin ortak bir havuzda 
kursiyerlere sağlanmasının yanı sıra, 
EH’nin bileşenleri olan ED, ET ve EK 
unsurlarının, ET bileşeni öncelikli olarak, 
temel görevlerinin yanı sıra bu bileşenler 
içerisinde yer alan alt bileşenlere ilişkin 
temel teknik bilgilerinin özetlenmesidir. 
Kara, deniz ve hava platformlarında 
konuşlu radar ve EH sistemlerinin; (ED, ET 
ve EK görevleri kapsamında yer alan 
sistemler) görev tanımları, çalışma 
prensipleri ile tehdit sistemlerin 
zafiyetleri ile dost sistemlerin 
hassasiyetleri incelenmektedir. Özellikle 
Radar–ET kapsamında, Elektronik Harp 
Teknik ve Taktikleri (EH TvT) ile yine ET 
kapsamında elektronik karıştırma ve 
aldatma teknikleri ve bu kapsamda, 

öncelikli olarak standart radar 
fonksiyonlarının belirlenebilmesi 
amacıyla, temel prensipleri, anten yapıları 
gibi radar alt bileşenlerinin EH açısından 
zaafiyet oluşturabilecek özellikleri 
incelenmekte, arazi etkileri, oluklama, 
yansıma gibi elektromanyetik etkilerin EH 
taktiklerinin geliştirilmesi açısından önemi 
incelenmiştir. Son olarak, EH’nin harp 
ortamında çarpan olarak başarımının 
sağlanmasında, zaman içerisinde evrimi 
sırasında ED, ET ve EK fonksiyonlarının 
müşterek çalışması ve harp koşulları 
ortamında tarafların farklı bakış açıları ile 
yürütebilecekleri çalışmalar, atılabilecek 
adımlar incelenerek, Elektronik Harp’in 
etkinliği tartışılmış olup eğitim programına 
katılan firma çalışanlarına katılım belgesi 
verilmiştir.

à Sermaye 
Piyasası Lisanslama 
Sınavlarına Hazırlık 
Seminerleri
Yrd. Doç. Dr. Şenol Babuşçu 
koordinatörlüğünde yürütülen 
Seminer Programımız Bankacılar, 
Menkul Kıymet Aracı 
Kurumlarında çalışanlar, 
Değerleme Alanında çalışanlar, 
Derecelendirme İşinde çalışanlar 
veya yukarıda sayılan alanlarda 
çalışmayı hedefleyenler için 
Sermaye Piyasasının Ocak 2011 
tarihinden itibaren zorunlu 
koştuğu bazı lisans sınavlarına 
yönelik bilgiler içermektedir. 

• Sermaye Piyasası Temel Düzey 
Lisansı  
• Sermaye Piyasası Müşteri 
Temsilciliği Lisansı  
• Sermaye Piyasası İleri Düzey 
Lisansı  
• Sermaye Piyasası Türev Araçlar 
Müşteri Temsilciliği Lisansı  
• Sermaye Piyasası Kredi ve 
Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Lisansı  
• Sermaye Piyasası Gayrimenkul 
– Konut Değerleme Lisansı için 
yapılmakta olan sınavlara 
hazırlanmak isteyen bireyler için 
sınav tarihlerine göre açılmakta 
olup Bahçelievler’de bulunan 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne ait 
dersliklerde devam etmektedir.

etme konusunda gerekli bilgi ve 
becerilere sahip olmaları 
beklenmektedir.

Aile danışmanlığı sertifikalı eğitim 
programı, Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
ile Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) 
işbirliğinde on yılı aşkın bir süredir 
uygulanmaktadır. Programı Prof.Dr. Işıl 
Bulut koordine etmektedir. Program, 150 
saatlik üç modülden oluşan toplam 450 
saatlik bir süreci kapsamaktadır. Bu 450 
saatin 300 saati (ilk iki modül) teorik, 
üçüncü 150 saati (üçüncü modül) ise 
süpervizyon altında uygulamayı 
içermektedir. Program, alanında uzman 
öğretim üyeleri ve terapistlerce 
yürütülmektedir. Son dönem katılımcıları 
29 Ekim 2012- 09 Şubat 2014 tarihleri 
arasında 300 saat teori 150 saat 
uygulama olmak üzere toplam 450 
saatlik programı tamamlayarak sertifika 
almaya hak kazanmışlardır.

à Aile Danışmanlığı 
Sertifikalı Eğitim Programı

Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle 
birlikte bir bütün olarak ele alındığı, 
çiftler  ve/veya aile üyeleri arasında 
sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması 
ve sorunların çözümü için değişim/
gelişimin hedeflendiği, bu amaçla 
bilimsel kuramlar ile profesyonel 
yöntem ve tekniklerin kullanılmasını 
içeren bir psiko-sosyal yardım sürecidir.

Merkezimiz bünyesinde yıllardır devam 
etmekte olan Aile Danışmanlığı Sertifika 
Programı’nın temel amacı, 04.09.2012 
tarihli 28401 sayılı “Aile Danışmanlığı 
Merkezi - Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk 
Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma 
Merkezleri Yönetmeliği” ile belirlenen 
çerçeve kapsamında aile danışmanı 
yetiştirmektir. Programı başarıyla 
tamamlayanların, çağdaş teknik ve 
yöntemlerle aile sorunlarına müdahale  

Özel yetenek sınavlarına hazırlık 
kursları 2004 ten bu yana Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
öğretim elemanları tarafından 
öğrencilere çizim teknikleri öğretilerek 
devam etmektedir. Canlı model, imgesel 
tasarım, çeşitli obje çizimleri ve iç 
mekan tasarımlarının, çizgi, leke, 
derinlik ve perspektif esaslarıyla bu 
kursa gelen öğrenciler ülkenin her 
noktasında eğitim veren yetenek 
sınavlarıyla öğrenci alan sanat ve 
tasarım fakültelerinin sınavlarına 
hazırlanmaktadırlar.

àGüzel Sanatlar Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu



à İşyeri Hekimliği Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından 298-İH nolu “İşyeri Hekimliği 
Eğitim Kurumu” yetki belgesiyle 
yetkilendirilen Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri Araştırma 
Merkezi İşyeri Hekimliği Temel Eğitimlerine 
başlamıştır. Bu eğitimlerin temel amacı, 
çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak 
konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında 
hizmet sunmak, bu konularda  eğitim ve 
araştırma faaliyetleri yapmak, iş sağlığı 
güvenliği alanında nitelikli insan gücü 
yetişmesine destek olmaktır.

İşyeri Hekimliği eğitimine, Türkiye’deki tıp 
fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp 
fakültelerinden mezun olup denkliğini 
almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca 
onaylanmış hekimler katılabilir. İşyeri 
Hekimliği Eğitim programında 90 saat 
örgün (yüzyüze) eğitim salonlarımızda, 90 
saat uzaktan eğitim yöntemiyle internet 
ortamında yapılacaktır. Uzaktan 
eğitimlerimiz, eşzamanlı canlı video ve 
web tabanlı sesli pps, animasyon, resim, 
olgu incelemesi, yönlendirme, alıştırma. 
etkileşimli pratik, film, sunum, metin, web 
sayfası, test, simülasyon vb. şeklinde 
gerçekleşecektir. Prof. Dr. Rengin Erdal 
koordinatörlüğünde yürütülen programın 
yaklaşık 90 saat süren uzaktan eğitim 
çekimleri Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi stüdyolarında 
gerçekleştirilmiştir.

8• BEDAM • Başkent Üniversitesi

à E-Eğitmen Sertifika 
Programı

Ülkemizde devlet ve özel sektörde 
verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
teknoloji kullanarak daha etkin ve daha 
verimli sunulması için bu sektörde 
görevli tüm öğretmen ve eğitmenlerin 
öğretim teknolojileri konusunda bilgi ve 
beceri ihtiyaçlarından yola çıkılarak 
tasarlanmış olan sertifika programımızın 
hedef kitlesini çalışan ve genellikle 
Ankara dışında yaşayan profesyoneller 
oluşturmaktadır. Çalışanların izin ve 
seyahat engellerine takılmadan eğitim 
ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını 
karşılamak için internet üzerinden 
önerilen eğitim programlarına ihtiyaçları 
vardır. Sertifika programı 10 konudan 
oluşmakta ve toplam 13 hafta içerisinde 
tamamlanmaktadır. Bu süre kapsamında 
toplam 76 saat eşzamanlı ve eşzamanlı 
olmayan öğrenme bileşenlerini içeren 
uzaktan eğitim programı verilmiştir. 
Eşzamanlı öğrenme canlı web-video 
konferans üzerinden gerçekleştirilmiş, 
ayrıca öğrenciler sistemde bulunan ders 
notları, sunumlar ve video kayıtları gibi  
ders materyallerine eşzamanlı olmadan 
istedikleri her an ulaşabilmişlerdir.

Eşzamanlı öğrenme canlı web-video 
konferans üzerinden gerçekleştirilecektir. 
Canlı video üzerinden etkileşimin 
sağlandığı süreç daha çok öğrencilerin 
sorularını cevaplama ve anlamadıkları 
yerleri tekrarlama şeklinde 
değerlendirilmiştir. Öğretim Yönetim 

Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, 
forum, sohbet ve blog benzeri 
uygulamalar ile yürütülmüştür. 
Öğrenciler sistemde bulunan ders 
notları, sunumlar ve video kayıtları gibi 
ders materyallerine eşzamanlı olmadan 
istedikleri her an ulaşabilmişlerdir. 
Öğrenciler her iki sisteme de (Video 
konferans ve Moodle) programa kayıt 
olduklarında erişim hakkı kazanmışlardır. 
BUZEM işbirliği ile Yrd. Doç. Dr. Serpil 
Yalçınalp koordinatörlüğünde devam 
eden programa bilgisayar ve İnternet 
bağlantısı bulunan, web kamerası ve 
mikrofonu olan ve bilgisayar okur-yazarı 
herkes katılabilmektedir.

à Lojistik ve Tedarik 
Zinciri Sertifika Programı

Merkezimiz ve Üniversitemiz Kazan Meslek 
Yüksekokulu işbirliği ile yürütülen 80 
saatlik Lojistik ve Tedarik Zinciri Sertifika 
Programın amacı; ulusal ve uluslararası 
ticaretin en  önemli unsurlarından biri 
haline gelen lojistik alanında yetişmiş insan 
gücünün gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Eğitim programımıza Kamu görevlileri, TSK 
mensupları,lojistik alanında faaliyet 
gösteren ya da faaliyet göstermeyi 
planlayan firma çalışan ve yöneticileri, 
akademisyenler, dış ticaretle uğraşanlar, ve 
kariyerine lojistik alanında devam etmek 
isteyen  öğrenci ya da mezunlar 
katılabilmektedir.
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à Yaratıcı Yazarlık 
Sertifika Programı
Bir atölye çalışması niteliğindeki Yaratıcı 
Yazarlık Sertifika Programının amacı, 
uygulamalı çalışmalarla katılımcıların 
yaratıcı yazma ve kurmaca metinlere (öykü, 
roman vb.) eleştirel bakabilme becerilerini 
geliştirmektir. Edebiyat severler, yazarlığa 
ilgi duyanlar, üniversite  öğrencileri, Türkçe 
ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri 
programımıza katılabilirler.

à İşletme Yönetimi 
Sertifika Programı
İşini daha iyi yönetmek, iş hayatında bir 
adım önde olabilmek ve kariyerinde 
yeni fırsatlar yaratmak isteyenler 
sertifika programımızda 4 haftalık eğitim 
programı sürecinde akademisyenler ve 
sektörden katılacak konuşmacıların 
katkılarıyla Stratejik Yönetim ve  
Planlama Finansal Yönetim İnsan 
Kaynakları Yönetimi Pazarlama ve Satış 
Risk ve Kriz Yönetimi Değişim ve 
İnovasyon Yönetimi Yönetim ve Liderlik 
İletişim ve Sinerjik Çalışma gibi 
konularda katılımcıların bilgilendirilmesi 
hedeflenmektedir.

à Osmanlı Türkçesi 
Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe Eğitimi Bölümü işbirliği ile 
‘başlangıç, orta ve ileri’olmak üzere üç 
aşamadan oluşan 30 saatlik Osmanlı 
Türkçesi Sertifika Programında; Osmanlı 
alfabesiyle yazılı edebî, tarihî vb. 
eserleri okuma becerisi kazandırmak 
hedeflenmekte olup; Türk Dili ve 
Edebiyatı bölüm ve öğretmenliği, Tarih 
bölüm ve öğretmenliği, Türkçe 
öğretmenliği, Açık Öğretim Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans 
eğitimi alanlar başta olmak üzere 
Osmanlı Türkçesi ile ilgilenen herkes 
programımıza katılabilmektedir.

 àKalite İyileştirme 
Sertifika Programı
Kalite İyileştirme Sertifika Programı’nın 
amacı; üretim ve hizmet işletmelerinin iş 
süreçlerinde ve ürün/hizmet kalitesinde 
iyileştirme sağlamak amacıyla kalite 
mühendisliği alanında uygulanan araç ve 
yöntemleri kullanabilen, yetişmiş işgücü 
potansiyelini arttırmaktır. 

Kalite İyileştirme Sertifika Programı’na, 
firmaların üst düzey yöneticilerinin yanı 
sıra, kalite ve kaliteyle ilişkili 
fonksiyonlarda çalışan yönetici ve 
uzmanlar ile kariyerlerini kalite 
mühendisliği alanında sürdürmek isteyen 
yeni mezunlar katılabilirler.

Program toplamda 185 saattir. 
Eğitimlerden asgari 140 saatlik eğitimlere 
katılan ve başarıyla tamamlayan 
katılımcılara“Kalite İyileştirme Sertifikası” 
verilir. Ayrıca sertifika programında yer 
alan her bir eğitim konusuna ayrı ayrı 
katılan katılımcılara söz konusu eğitime ait 
“Katılım veya Başarı Belgesi” verilir.
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à Danışmanlık Hizmetleri

BEDAM üniversitemiz öğretim 
üyelerinin uzmanlık alanlarında 
oluşturduğu bilgi birikimlerini sanayiye 
ve kamuya aktarabildiği bir köprü 
konumundadır. Değişen ve gelişen 
dünyada sadece kitaplar arkasında 
bilimi sürdürmek mümkün değildir. Bu 
sebeple öğretim üyelerinin 
kapasitelerini uygulama alanlarına 
aktaracağı ortamlar üniversitemiz 
BEDAM tarafından desteklenmektedir. 
Üniversitemiz dışında kamu veya özel 
sektöre verilmek istenen eğitimler, 
sertifika programları ve danışmanlık 
hizmetleri BEDAM üzerinden kolaylıkla 
yürütülebilmektedir. 

Üniversite öğretim üyelerinin 
danışmanlığında kamu veya özel 
kurumlarla BEDAM ile bir protokol 
imzalanarak resmiyete dökülen eğitim 
veya danışmanlık işleri, istenen öğretim 
üyesi aracılığıyla yapılabilmektedir.  
Yasal ve mali tüm prosedürler BEDAM 
tarafından yürütülmektedir. Böylelikle 
öğretim üyelerinin bilgi birikimlerini 
ticarileştirebileceği bir platform 
yaratılmaktadır. Hem üniversitemizin 
hem de öğretim üyelerinin isimlerinin 
anıldığı bu prosedürde Başkent 
Üniversitesinin parlak  bilimsel geçmişi, 
öğretim üyelerine destek vererek 
yapılan işlerin değerini bir kat daha 
artırmaktadır.

 BEDAM üzerinden yapılan danışmanlık 
ve eğitim işleri ile sanayi-üniversite 

işbirliği öne çıkmaktadır. İnovatif bir 
üniversitenin öğretim üyeleri olarak 
planlanan her türlü eğitim, danışmanlık 
veya AR-GE çalışmalarının bu sistem 
üzerinden yürütülmesi, yapılacak 
anlaşmalara önemli bir katma değer 
sağlayarak büyüyecektir. 2009 yılından 
beri BEDAM ile sürdürdüğümüz onlarca 
eğitim danışmanlık hizmeti ile sağlık 
sektöründe önemli bir kökene 
ulaştığımızı düşünmekteyiz. Bütün 
kaynaklarını pozitif bilime adamış olan 
Başkent Üniversitesinin saygı ile anılan 
ismi, öğretim üyelerinin yanındaki 
kararlı duruşu,  yapacağımız kamu/
sanayi işbirliklerinde bizlere güç olmaya 
devam etmektedir.  Tüm öğretim 
üyelerinin bilimsel kapasitelerini 
BEDAM aracılığı ile yasal olarak sektöre 
aktarmaları hem üniversitemiz, hem de 
öğretim üyeleri adına büyük önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla BEDAM 
aracılığıyla işbirliklerinin yürütülmesi 
için tüm öğretim üyelerini bu sistemi 
güçlendirmek ve aynı zamanda bu 
sistemin güçlerinden yararlanmak üzere 
davet ediyorum. 

Prof. Dr. Simten Malhan

Prof. Dr. Simten Malhan tarafından 
gerçekleştirilmiş olan danışmanlık 
hizmetlerinden bazıları aşağıda yer 
almaktadır.

• Abbvie Ltd. Şti. Romatoid Artirit ve 
Ankilozan Spondilit hastalıkları üzerine 
bilimsel analiz konulu danışmanlık hizmeti

•Amgen İlaçları Ticaret Ltd. Şti.  Kolerektal 
Kanserde endike panitumumab etken 
maddeli Vectibix™ in geri ödemeye 
başvurusunda kullanılacak olan 
farmakoekonomik modeli üzerine 
danışmanlık hizmeti

•AMGEN İlaç Tic.Ltd.Şti. Solid tümörlerden 
kaynaklanan kemik metastazı bulunan 
erişkinlerde iskeletle ilişkili olayların 
(patolojik kırık, kemiğe radyasyon 
uygulaması, omurilik kompresyonu ya da 
kemik cerrahisi) önlenmesinde endike 
Denosumab etken maddeli Xgeva™” nın 
farmakoekonomik modellemesi üzerine 
danışmanlık hizmeti

•Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri  

àYabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi Sertifika 
Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Sertifika Programının amacı, uygulamalı 
çalışmalarla katılımcılara Türkçenin 
Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında 
yetkinlik sağlayacak birikim sunmak ve 
bu alanda belge sahibi uzman kişiler 
olarak yetiştirmektir. Katılımcılar, 
program sonunda edinecekleri belge ile 
hem yurt içi hem de yurt dışı Türkçe 
Öğretim Merkezlerinde okutman olarak 
görev alabileceklerdir.

Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve 
Edebiyatı; Eğitim Fakültelerinin Türkçe 
Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği programlarından mezun 
olanlar ya da bu alanlarla ilgili 
programlarda yüksek lisans veya doktora 
yapanlar programa katılabilirler.

Program süresi 60 saat teori ile 60 saat 
uygulama olmak üzere toplam 120 
saattir.
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à Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Mutlu Binark, Doç. Dr. Günseli 
Bayraktutan, Öğr. Gör. A. Lale Şıvgın 
Dündar tarafından 15 saatlik“Yeni 
Medya ve Sosyal Medya Ortamlarında 
Okur Yazarlık Eğitimi”  verilmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer 
MÜFTÜOĞLU Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Meslek 
Kuruluşu Proje Destek Programı 
Değerlendirme Kurul Toplantısı 
kapsamında Meslek Kuruluşu Proje 
Değerlendirme Kurul Üyeliği göreviyle 
danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Levent ÇOLAK tarafından; ÜNTES 
RHOSS Soğutma Sistemleri Anonim 
Şirketi A.Ş.ile imzalanan danışmanlık 
protokolü kapsamında; Nisan 2013- Mart 
2014 tarihleri arasında, İtalyan Rhoss 
firması tarafından üretilmekte olan hava 
soğutmalı chillerin, ülkemizde yeni 
kurulan Üntes-Rhoss ortaklığı tarafından 
en ekonomik biçimde yerlileştirilmesine 
yönelik olarak, TÜBİTAK TEYDEB 1501 
Sanayi Ar-GE Projeleri Destekleme 
Programı bünyesinde desteklenen, 
“Küresel pazarlar için hava soğutmalı 
chiller tasarımı ve geliştirilmesi” AR-GE 
projesi kapsamındaki akademik ve 
teknik danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Birol KILKIŞ tarafından; HEZARFEN 
Enerji Ar-Ge Ltd. Şti.ile imzalanan 
danışmanlık protokolü kapsamında; Ekim 
2013- Haziran 2014 tarihleri arasında, 
firmanın “Oda Tipi Operatif Sıcaklık 
Ölçer Tasarım ve İmalat ve Kalibrasyonu” 
başlıklı projesi için, cihaz prototipinin 
geliştirilmesi ve imalatının yapılması, 
kalibrasyon odası tasarım ve kurulumu, 
deney sonuçlarının değerlendirilmesi, 
kurumsal çalışmaların yürütülmesini 
içeren akademik ve teknik danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir. 

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 

Dr. Birol KILKIŞ ve Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Tahir YAVUZ tarafından; ENOVER Tic.
Ltd. Şti. ile imzalanan danışmanlık 
protokolü kapsamında; Aralık 2012- 
Aralık 2013 tarihleri arasında, firmanın 
KOSGEB-ARGE ve inovasyon programı 
kapsamındaki “Termosifonlu Radyatör 
(RADOVER) Tasarımı ve Geliştirilmesi” 
başlıklı projesi için, inovasyonu yapılan 
mevcut teknolojinin geliştirilmesi ve 
detaylandırılması için kullanılacak test 
düzeneğinin tasarlanıp kurulması ve CFD 
analizlerinin yapılabilmesi için gerekli 
olan akademik ve teknik danışmanlık 
hizmetleri verilmiştir.

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Birol KILKIŞ tarafından; YÜKSEL Proje 
Uluslararası A.Ş. ile imzalanan 
danışmanlık protokolü kapsamında; 
Ağustos 2012- Ocak 2013 tarihleri 
arasında, firmanın “Enerji Verimliliği ” 
konusundaki çalışmaları dolayısıyla, 
firmanın yüklenmiş olduğu yapılı çevre/
bina vb. uygulama projelerinin enerji 
verimliliğine yönelik unsurlarının 
mühendislik verileri ve proje hedefleri 
ve yöntemleri yönlerinden 
değerlendirilmesinin yapılması ve aynı 
zamanda bu değerlendirmeler yapılırken 
proje belgeleri temelinde firmanın 
yaptırmakta olduğu fizibilite ve maliyet 
hesap raporlarının, mühendislik 
tasarımlarının genel değerlendirmesini 
de kapsayan akademik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Mustafa KOCAKULAK tarafından; 
MODÜL GRUP Mühendislik Elektronik 
Medikal İnşaat Eğitim ve Bilişim San. Tic. 
Ltd. Şti  ile imzalanan danışmanlık 
protokolü kapsamında; firma tarafından 
üretilen  “Taşınabilir Acil Durum 
Ventilatör” cihazının testlerinin 
yapılması ve uygunluk raporunun 
hazırlanması” için, firma tarafından 
üretilen MEVENTI-MT3 marka-modeli ve 
250513/0001-00001 seri numaralı 
Taşınabilir Acil Durum Ventilatör 
cihazının TSE-794-3 standardına uygun 
olup olmadığı ile ilgili testlerin yapılması 
ve uygunluk raporunun hazırlanmasını 
kapsayan akademik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Hemofili A hastalığında endike 
ADVATE™‘in ülkemiz geri ödeme sistemine 
kabul edilmesi için SGK Geri Ödeme 
Dosyasında bulunması gereken 
farmakoekonomik analizlerin yapılabilmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti

•ABBVIE Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şirketi Kamu Kuruluşuna Sağlık Ekonomisi 
dersi verilmesi

•Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi  Diyabet 
Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında 
danışmanlık hizmeti

•GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 2005 sonrasında Ulusal Aşı Takvimine 
alınan aşıların çocukluk çağı hastalıkları 
üzerine etkisi araştırması kapsamında 
danışmanlık hizmeti

•Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi “Tip 2 
Diyabet Maliyet Çalışması” kapsamında 
danışmanlık hizmeti

•AstraZeneca İlaç San. Tic. Ltd.Şti. Diyabete 
bağlı körlük komplikasyonunun 
maliyetinin hesaplanması konusunda 
danışmanlık hizmeti.
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Mühendislik Fakültesi Dekanı ve 
Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Berna DENGİZ 
tarafından; MEGA Danışmanlık 
Müşavirlik Tic. Ltd. Şirketi ile 
imzalanan kontrol danışmanlığı 
protokolü kapsamında; Ocak 
2013-Aralık 2013 tarihleri arasında, 
firmanın Ankara-İzmir ayrımı Bursa 
otoyolu ön proje mühendislik 
hizmetleri danışmanlık hizmet alım 
işi ve Ankara-İzmir ayrımı Afyon-
Antalya-Alanya otoyolunun 
Afyon-Antalya arası ön proje 
mühendislik hizmetleri danışmanlık 
hizmet alım işlerinin, 01/01/2013 
tarihinden önce firma tarafından bir 
şirkete veya şahsa yaptırılmakta 
olan “ekonomik ve mali fizibilite 
raporları”nın her aşamasında, idare 
tarafından yapılan uygunluk 
kontrollerinde, idarenin tespit ettiği 
eksiklik ve hataların düzeltilip 
düzeltilmediğinin kontrolünü 
kapsayan rapor hazırlanması 
konusunda akademik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 

Mühendislik Fakültesi Dekanı ve 
Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Berna DENGİZ 
tarafından; MEGA Danışmanlık 
Müşavirlik Tic. Ltd. Şirketi ile 
imzalanan kontrol danışmanlığı 
protokolü kapsamında; 
07.11.2012’de başlayıp proje bitim 
tarihine kadar, firmanın Ankara-
İzmir ayrımı Afyon-Antalya-Alanya 
otoyolunun Antalya-Alanya arası 
otoyolu  ön proje mühendislik 
hizmetleri danışmanlık hizmet alımı 
ile Şanlıurfa-Habur otoyolu ön 
proje mühendislik hizmetleri 
danışmanlık hizmet alımı işlerinin, 
27/11/2012 tarihinden önce firma 
tarafından bir şirkete veya şahsa 
yaptırılmakta olan “ekonomik ve 
mali fizibilite raporları”nın her 
aşamasında, idare tarafından 
yapılan uygunluk kontrollerinde, 
idarenin tespit ettiği eksiklik ve 
hataların düzeltilip 
düzeltilmediğinin kontrolünü 
kapsayan rapor hazırlanması 
konusunda akademik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri 
verilmektedir. 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi - BEDAM eğitimleri 
ve etkinliklerinden görüntüler.


