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Göreve geldiğimiz Mayıs 2013 
tarihinden bu yana yaklaşık iki yıl geçti. 
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 
çıkardığımız BEDAM BÜLTEN ile bir 
önceki yıl süresince gerçekleştirdiğimiz 
eğitim programlarımızı ve danışmanlık 
hizmetlerimizi sizlerle paylaştık.

Geçtiğimiz yıl BEDAM BÜLTEN’de, her 
yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize 
ilişkin bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya 
söz vermiştik.

Sözümüzü tutuyoruz…

2014 yılında gerçekleştirdiğimiz eğitim 
ve danışmanlık faaliyetlerimizi II. 
BEDAM BÜLTEN aracılığı ile sizlere 
sunuyoruz. 

İlk yılımızda Merkezimizin iş hacmini 
yaklaşık 10 katına çıkarmış ve bunun 
yanısıra eğitim çeşitliliğini de 
artırmıştık.

Bu bilgileri, bir önceki rektörümüz Prof.
Dr. Kenan ARAZ hocamıza 
sunduğumuzda, kendisi “Önemli olan 
bu iş hacmini sürekli gerçekleştirmek 
ve çeşitliliği artırmaktır” demişti.  Tabii 
ki önemli olan bu idi: İş hacmini 
korumak, büyütmek ve çeşitliliği 
artırmak, sürekliliği gerçekleştirmek.  

BEDAM ekibi olarak 2014 yılında bunu 
da BAŞARDIK. 

İş hacmimizin sürekliliğini korurken, 
eğitim çeşitliliğimizi iki katına çıkardık. 
Bugün yirmiyi aşkın çeşitte 
programımız var.

Hiç kuşku yok ki, bu başarıyı Başkent 
Üniversitesi’nin yüksek nitelikli 
akademik ve idari kadrosu ile 
gerçekleştirdik.

àBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

2014-2015  BÜLTENİ

BEDAM’ın açtığı programlarla yaklaşık 
4000 kişiye çeşitli alanlarda eğitim verdik.

Bu süreçte, BEDAM Türkiye’nin dört bir 
yanında idi. Sarp’dan Cilvegöz’e kadar 
gittik, Habur’a gittik, Samsun’a 
Antalya’ya gittik, İzmir’e defalarca 
gittik, Ağrı’da Kapıkule’de Sinop’ta 
Çaycuma’da Düzce’de Kars’ta eğitimler 
verdik.

Rektörümüz Prof.Dr. Ali HABERAL’ın da 
ifade ettiği gibi, bu eğitimler ve 
danışmanlık hizmetleri Üniversitemizin 
tanıtımı için de oldukça önemli idi.

Bu çerçevede Başkent Üniversitesi’nin 
BEDAM faaliyetlerine katkıda bulunan; 

Öğretim elemanlarımıza, idari 
personelimize, Özellikle BEDAM’da 
görev yapan Begüm Koçak ve Emel 
Özsoy’a,

Üniversitemiz bünyesi dışından katkı 
verenlere, işbirliği yaptığımız 
kuruluşlara, teşekkür ederiz.

Önümüzdeki yıllarda da BEDAM kurucu 
rektörümüz Prof.Dr. Mehmet 

HABERAL’ın her zaman işaret ettiği gibi 
“önce kalite” ve “hep ileriye bakma” 
felsefesi ile yoluna devam edecektir.

Sizlerin de eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerimize katkı vereceğine 
inanıyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof.Dr. Ali HALICI  

BEDAM
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİAv. Buket KETİZMEN-Av. Ahmet Rifat Malkoçoğlu  

Sizlerin bir lisans eğitimi süresince veya en az bir ders 

yılında anlatmakta veya birçok kitapta anlatmakta 

olduğunuz konuları, iş hayatında farkındalıktan çoğu 

zaman uzaklaşan bizlere birkaç ders saatinde 

anlatmaya dair müthiş çabanız ve aslında vakit dar 

olsa dahi bunda bence kısmen de olsa varmamızdaki 

başarı ve özveriniz, bize vermeye çalıştığınız “büyük 

resim görmekteki” katkı ve bakış açıları, kendi 

programlarınızdan fedakarlık ederek ve oldukça 

sahiplenici zengin bir içerikle bize ulaşmaya 

çalıştığınız için her birinize ayrı ayrı 

 teşekkür ederiz.

à	Teşekkürler
İzmir’de gerçekleşen 
arabuluculuk eğitim 
sırasında bize 
anlattıklarınız, dersin çok 
ötesindeydi. 

Av. Koray Şentay

Av. İrfan Balkaya 

Öncelikle sizi kutuluyorum. Bize ekibin nasıl 
kurulacağını ve nasıl çalışacağını öğrettiniz. 
Bu seminer bir organizasyon harikası oldu. 
Bu ekibin Türk Arabuluculuk Sistemine çok 
önemli katkılar sağlayacağına gönülden 
inanıyorum. Sizin şahsınızda, Başkent 
Üniversitesi’ne ve sunum yapan 
Hocalarımıza, hem kendim hem 
arkadaşlarım hem de Muğla Barosu adına 
çok çok teşekkür ederim.

Atilla ÖZMEN
 
Değerli hocam ve tek düzen 
hesap planının kurucu sayın 
Prof.Dr. Nalan hocamın 2014 
yılındaki bu eğitimine 
katılmaktan çok mutluluk 
duydum. Tüm arlkadaşlarımla 
birlikte beklediğimizin çok 
üzerinde bir eğitim gördük. 
Bize ve sektöre sağladıkları 
fayda için sayın hocalarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. 
Onların emekleri teşekkürle 
doldurulamaz.

Cengiz Yılmaz  Üniversiteniz bünyesinde, 14-15-21-22/03/2015 tarihlerinde düzenlemiş 
olduğunuz Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programına 

katıldım. Düzenlemiş olduğunuz diğer 
sertifika programlarını da yakından takip ediyorum. Özellikle seçmiş olduğunuz konular ve katılmış olduğum programın eğitim kalitesi nedeniyle sizlere duyduğum minnet duygumu iletmek istedim.

Gökhan EGEHAN 

İKY yönetimi sonrası hayatımdaki 
en büyük değişim bu programdan 
önce çalışmakta olduğum, kendi 
kendime “bir yanlışlık var ama 
nerede?” sorusunu sorduğum 
işyerimden yönetsel fonksiyonlara 
çok aşina olmayan bir mühendis 
olarak yaşadığım aydınlanma ve 
ardından bulunduğum kurumu 
değerlendirecek olgunluğa 
kavuşmamla birlikte ayrılmam oldu. 
Sonrasında İK fonksiyonlarını ve 
kültürünü benimseyen, uygulayan 
yeni işyerimde çalışmaya 
başlamamla devam eden iş seçimi 
ve işe kabul olarak devam eden 
olaylar dizisi İKY kültürünü kendime 
katmamla devam eden olaylar 
dizisinin başlangıcı niteliğinde oldu.

Çiğdem KARAKOÇ  

İnsan Kaynakları Yönetimi 
Sertifika Programı’na bu güne 
kadar edindiğim bilgilerimi 
pekiştirmek,başka konularda 
da bilgi sahibi olabilmek ve 
bakış açımda farklılık 
yaratmak adına katıldım. Bu 
beş haftalık programın bana 
katkısı büyük olmuştur.

Kubilay DEMİRCİ 

İnsan Kaynakları alanında 
çalışmaktayım; Başkent 
Üniversitesi’nin alanında uzman 
ve tecrübeli öğretim 
üyelerinden almış olduğum  
“İnsan Kaynakları Yönetimi” 
sertifika eğitimi sayesinde 
yaptığım işin kurumum açısında 
önemini bir kere daha anladım.  
Artık çok daha profesyonel bir 
şekilde çalışmakta ve 
kurumumu bir adım daha 
ileritaşımaktayım.

Belma YANMAZ

Eğitimin daha hızlı ve 

verimli bir başlangıç, 

farklı pozisyonları 
tanımamızı sağladığını 

düşünüyorum. 

Gülsüm KAVASOĞLU 

Alanımızda uzmanlık kazandırmak amacını taşıyan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı ile İnsan Kaynakları alanında bilgi, beceri ve davranışsal özelliklerimde gelişme olduğuna inanıyorum. Eğitim sonrasında bir çok konuda farkındalığımın arttığını ve süreçlere bakış açımın değiştiğini belirtmek isterim. Çok değerli, konusunda uzman kişilerden böyle bir eğitim aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Nagihan ÖZKAN 

Alanlarında uzman değerli 

hocalarımızdan aldığım İnsan Kaynakları 

Yönetimi Sertifika Programında 

bilgi,deneyim ve tecrübeleri 

doğrultusunda verdikleri eğitim 

bilgilerimi güncelleyip pekiştirmek 

açısından katkıları olmuştur ve olacaktır. 

Dalında Uzman Akademisyenlerden 

almış olduğum bu eğitimin bana katmış 

olduğu değer için teşekkür ederim.

Nilgün HAMAMCIOĞLU Personel Daire Başkanı  

Kendi Açımdan;

Her yıl Üniversitemiz İnsan Kaynakları süreçlerinin bütününü değerlendirmek, uygulamaları 
gözden geçirmek ve ilerleme ve gelişme yönünde yenilikler (yeni hedefler) ortaya koymak 

görevimin bir parçası. Tam da yıl sonuna denek gelen böyle bir programı, yıl sonu gözden 
geçirme raporumu hazırlayacağımdan ve teorik eğitimi en iyi ekipten alarak güncellemek 

fırsatını kaçıramazdım.

Ekibim Açısından;

İyi birer uygulayıcı olmalarının yanı sıra yaptıkları işin yönetimsel fonksiyonlarının bilincinde olan 
ve bütünü gören, işin derinliklerine inebilen bir eğitimin doğru hocalardan alınabilme olanağına 

sahip olmaları, Üniversitemizin imkanlarının genişliğini gösteriyor 

Katkısı olan herkese teşekkürler...

Nurten Baran  

2013’te BEDAM’ın açtığı yetenek 

sınavına hazırlık kuruna katıldım. Üç 

haftalık süreçte, canlı model çizerek 

oran ve orantı, üç boyutlu görebilme 

konusunda gözle görülür bir gelişme 

sağlandı. Ayrıca imgesel çizimlerle 

hayal edip çizmeye başladım. Temel 

perspektif kurallarını öğrendim. Çok 

keyifli geçen üç hafta sonunda, girdiğim 

yetenek sınavında Başkent Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı Bölümü’nü kazandım.

Elif Güneş 

Kursa ilk başladığımda çizgi çizmeyi 
bile bilmiyordum. Sayın hocamızın ilgisi 
ve sevgisi ile resimin temel kurallarını 
ögrendim ve kısa sürede başarılı 
çizimler yapmaya başladım. Oldukça 
ögretici ve yararlı bir kurstu. Kursa iyiki 
gelmişim çünkü ve öğretmenimizin 
ögrettikleri sayesinde okulumuzun iç 
mimarlık bölümünü kazandım. Kursta 
ögrendiklerim derslerimde oldukça 
başarılı olmamı sagladı. Ayrıca kursta 
sadece çizim yapmayı degil çevreme 
nasıl bakmam gerektigini, bir objeyi 
çizmenin detaylarını ögrendim. 
İyiki gelmişim oldukça verimli sonuçlar 
aldım.
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2014 yılında 1200 SMMM ve YMM 
Meslek Mensupları İçin Geçiş 
Dönemi Eğitiminde bizi tercih etti.

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 
imzalanmış idi.

Bu eğitim programının ana konuları, 
meslek mensupları itibarıyla örgün 
ve uzaktan eğitim olarak ikiye 
ayrılmış ve içeriği; 
• YMM’ler Denetim, Muhasebe 
Standartları ile Sermaye Piyasası, 
Bankacılık, Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Mevzuatı, 
• SMMM’ler ise Denetim, Muhasebe 
Standartları, Kurumsal Yönetim 
İlkeleri ve Finansal Yönetim ile 
Sermaye Piyasası, Bankacılık, 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Mevzuatı’ndan oluşmakta idi. 

Eğitimler, Avrupa Kredi Transfer 
Sistemine (AKTS) uygun olarak 
yürütülmekte olup, her bir ana 
konuda AKTS’ye göre altı kredi 
notunu karşılamak üzere ders 
programı tanzim edilmiştir. 
Katılımcının eğitim programında 
başarılı olduğu derslerden, 
Üniversitemizde daha sonra eğitim 
alacağı lisansüstü programında muaf 
tutulacağı hususu Üniversitemiz 
Senatosunda da karara bağlanmıştı. 

Bu eğitimler; 
Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve 
Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nalan AKDOĞAN 
Koordinatörlüğünde yürütülmeye 
devam etmiştir.
Öğretim Elemanı Kadromuz 
 
Örgün derslerde; 
Prof. Dr. Nalan Akdoğan 
Doç. Dr. Deniz Umut Erhan 
Öğr.Gör. Neslihan Çetinkaya

Uzaktan Eğitim olarak verilen 
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
Doç.Dr. Şenol Babuşcu
Yrd.Doç.Dr. Özge Sezgin 
Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu

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

Geçiş Dönemi eğitim programı 
sürekli devam etmekte olup Ankara 
dışında Kayseri, Bursa, Kars, İstanbul, 
Samsun, Van, Sinop, Düzce ve 
Zonguldak’da verilmiş olup 2015 yılı 
itibariyle örgün eğitimlerde yaklaşık 
50 grupta 1500 kişi Bağımsız 
Denetçilik Belgesi almaya hak 
kazanmış olacaktır.

à	2014 Yılında da Başkent Üniversitesini Tercih Ettiler

à	Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
Eğitimlerinde Başkent’i 
Tercih Ediyor

BEDAM koordinatörlüğünde 
yürütülen Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Hizmet İçi 
eğitimleri,

à	Sağlıkta Danışmanlık 
Hizmetleri

BEDAM Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık merkezi ile 2009 
yılından beri beraber çalışmaktayız. 
Sağlık ekonomisi alanında  yapmış 
olduğumuz ulusal çaptaki projelerle 
pek çok alana önemli katkılar 
sağladığımızı düşünmekteyiz.  
Özellikle global ilaç firmalarından 
büyük rağbet gören BEDAM 
endokrinoloji, romatoloji, onkoloji, 
solunum hastalıkları, kalp ve damar 
hastalıkları gibi pek çok alanda sağlık 
ekonomisi modellemelerine imza 
atarak pek çok kez basında da yer 
almıştır. Prof. Dr. Simten MALHAN

Etik İlkeler Eğitimi
Mesleki etik ilkeler ve yolsuzlukla 
mücadele,
Etik davranış ilkeleri
Halka hizmet bilinci
Hizmet standardına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Sendikal Haklar
Kamu görevlileri sendikacılığı
Sendika nedir?
Sendikaların faydaları ve yaptıkları 
işler
Sendikaya üye olma
Sendika üyeliğinden ayrılma
Sendikal haklar
Protokol Yönetimi ve Davranış 
Kuralları
Protokolde temel ilke ve kurallar
Protokolün anlam ve önemi
Protokolün uygulandığı alanlar
Kamusal yaşamda davranış kuralları
Sosyal alanda davranış protokolü
Konuk ve ziyafet protokolü
Toplantı ve brifing protokolü
Taşıt protokolü
Resmi yazışma protokolü
konularında Prof.Dr. Ali Halıcı, Doç.Dr. 
Ünsal Sığrı ve Yrd.Doç.Dr. Esra Baskan 
tarafından verilmiştir.

à	Mühendislik Fakültesi 
Danışmanlık Hizmetleri

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK tarafından; 
ÜNTES Isıtma Soğutma Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.ile imzalanan danışmanlık 
protokolü kapsamında; Ocak 2014- 
Aralık 2014 tarihleri arasında, ÜNTES 
firması tarafından üretilmekte olan 
klima cihazının üretimine yönelik 
olarak, TÜBİTAK TEYDEB 1501 
Sanayi Ar-GE Projeleri Destekleme 
Programı bünyesinde desteklenen, 
“Ameliyathane ve Temiz Odalara 
Özel Enerji Odaklı Paket Hijyenik Isı 
Pompalı Klima Cihazın Geliştirilmesi” 
AR-GE projesi kapsamındaki akademik 
ve teknik danışmanlık hizmetleri 
verilmiştir. 

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 Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Hasan Oğul tarafından; OZ Tercüme 
Danışmanlık Bilişim Eğitim Tic. Ltd. Şti. 
ile imzalanan danışmanlık protokolü 
kapsamında; Nisan 2014-Mart 2015 
tarihleri arasında, OZ firmasınca 
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı 
çerçevesinde yürütülen “Bulut Tabanlı 
Eş Zamanlı Çeviri Ekipleri Yardımcı 
Aracı ve Gerçek Zamanlı Proje 
Yönetimi Sistemi” projesi kapsamında, 
geliştirilecek olan çeviri bilgi 

sistemi yazılımının kalite yönetim 
süreçlerinin doğru ve zamanında 
yapılmasını sağlayacak tedbirlerin 
alınması ve genel ürün kalitesini 
artıracak önerilerin yapılması ve bu 
bağlamda analiz, tasarım, geliştirmesi 
gibi konularda gerekli algoritmik 
modellerin oluşturulmasında 
akademik ve teknik danışmanlık 
hizmetleri verilmiştir. 

Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Birol KILKIŞ tarafından; Dost 
İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. ile 
imzalanan danışmanlık protokolü 
kapsamında; Ocak 2014’de, firmanın 
“755 Yataklı Isparta Şehir Hastanesi 
Projesinde Şartname Gereği Kurulacak 
Birlikte Üçlü Üretim (Trijenerasyon) 
Sisteminin kapasitesinin belirlenmesi” 
işinde sistemin kapasitesinin 
belirlenmesinde takip edilecek 
yöntemin belirlenmesi, üçlü üretim 
sisteminin elektrik güç kapasitesinin 
tespitinin gerekçeli olarak rapor 
edilmesini içeren akademik ve teknik 
danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 
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à	Arabuluculuk Eğitimlerinde Rekor Başarıà	Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Jandarma 
Genel Komutanlığı’nda 
Stratejik Yönetim Eğitimi

BEDAM koordinatörlüğünde 
yürütülen geçtiğimiz yıllarda da 
verilmiş olan Stratejik Yönetim ve 
Planlama Eğitim Programı 

- Kamu Yönetiminde Stratejik 
Düşünce, Planlama, Yönetim ve 
Denetim,

- Kamuda Stratejik Planlama,

- Kuruma Özgü Stratejik Yönetim ve 
Planlama Modelinin Geliştirilmesi,

- Çevre Analizi (SWOT),

- Durum Analizi Yöntemleri,

- Paydaş Analizi,

- Pest Analizi,

- Misyon,

- Organizasyon Başarısında 
Misyonunun Önemi,

- Stratejik Açıdan Misyon Belirleme,

- Misyon Belirleme Uygulaması,

- Vizyon Belirleme,

- Stratejik Planlama,

- Analiz Uygulaması,

- Amaç ve Hedef Belirleme,

- Strateji Belirleme,

- Strateji Belirleme Uygulamaları,

- Mikro Ölçekli Alan Uygulamaları,

- Kurumsal Değer ve İlkelerin 
Belirlenmesi,

- Yönetimde Değişim konu başlıkları 
ile Ocak ve Ekim 2014’de Jandarma 
Okulları Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlıklarında Prof.Dr. 
Abdülkadir Varoğlu, Prof.Dr. Ali Halıcı, 
Prof.Dr. Nejat Basım, Doç.Dr. Ünsal 
Sığrı, Doç.Dr. Yavuz Erçil, Doç.Dr. 
Cenk Sözen, Dr. Mehmet Çakar’dan 
oluşan eğitim kadrosu başarı ile 
yürütülmüştür. 

à	Sınav Sorularını 
Başkent Üniversitesi 
Hazırladı

TÜRSAB ile Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) arasında yapılan protokoller 
gereği Seyahat Acentesi Personeline 
ilişkin; Transfer Elemanı (Seviye 3), 
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 
(Seviye 4), Seyahat Acentesi Ürün 
Planlama ve Operasyon Sorumlusu 
(Seviye 5), Seyahat Acentesi 
Yöneticisi (Seviye 6)’nin “Ulusal 
Meslek Standartları ve Yeterlilikleri” 
belirlenmiştir.
 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ve 
TÜRSAB arasında imzalanan protokol 
uyarınca ise, söz konusu personelin 
mesleki yetkinliklerinin ölçülmesi 
ve değerlendirilmesi için teorik ve 
performansa dayalı yapılacak sınava 
ilişkin sınav soruları Üniversitemiz 
Ticari Bilimler Fakültesi uzman 
kadrosu tarafından hazırlanmıştır.

à	Başkent-Sabancı 
İşbirliği

Turizm Sektöründe İşverenlerin ve 

Çalışanların Uyum Yeteneklerinin 

Artırılması Projesi kapsamında 

Başkent Üniversitesi ile Sabancı 

Üniversitesi arasında işbirliği 

yapılmış ve 

-Kat Hizmetleri, 

-Ön Büro, 

-Servis, 

-Mutfak, 

-Davranış ve 

-Hijyen ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

ile ilgili olarak eğitim talebi 

başvurusu 12 öğretim elemanın 

katkısı ile projeye teklif verilmiştir. 

Başkent Üniversitesi ve Türkiye 
Barolar Birliği işbirliği ile 
gerçekleştirilen hukuk 
uyuşmazlıklarında arabuluculuk 
eğitimi katılımcılardan tam not aldı. 
Yaklaşık 2000 avukat aldıkları eğitim 
sonrası girdikleri yazılı ve mülakat 
sınavlarında % 100 başarı elde 
ettiler.

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 olmak 
gerekmektedir.
 
2014 tarihinde yapılan Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
sınavında, Türkiye Barolar Birliği’nin 
Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri 
ile yürüttüğü eğitim programına 
katılanlar rekor başarı gösterdiler. 
Türkiye Barolar Birliği eğitim 
programına katılanların tümü yazılı 
sınavı başarı ile geçerek, sözlü sınava 
katılma hakkı kazandı. Prof. Dr. Ali 
Halıcı koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen eğitimlerde 
Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 
2014 yılında 1100 avukata 
Arabuluculuk Sertifikası verilmiştir.

Eğitimlere; İletişim Fakültesi’nden 

Prof.Dr. Özcan Yağcı, Doç.Dr. Recep 
Tayfun, Doç.Dr. Yavuz Erçil, Fen-
Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü’nden Prof.Dr. Nesrin Hisli 
Şahin, Prof.Dr. Doğan Kökdemir, Doç.
Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Yrd.Doç.Dr. 
Zuhal Yeniçeri Kökdemir, Hukuk 
Fakültesi’nden Doç.Dr. M. Serdar 
Özbek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor 
Bilimleri Bölümü’nden Doç.Dr. Ünsal 
Sığrı, Ticari Bilimler Fakültesi, 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümünden Prof.Dr. Ali Halıcı, 
Ankara Barosu avukatlarından Hamdi 
Can Ünsal ve Sertaç Güler katkı 
vermişlerdir. 

2015 yılında aynı eğitimler devam 
etmekte olup bununla birlikte 
Arabuluculuk Yenileme Eğitimleri’ne 
başlanacaktır. Ayrıca, Türkiye Barolar 
Birliği ile yapılan işbirliği ile tüm 
avukatlara yönelik “Şiddetsiz 
İletişim” eğitimi Başkent Üniversitesi 
BEDAM tarafından verilecektir.

à	Sermaye Piyasası 
Lisanslama Sınavlarına 
Hazırlık Seminerleri

Yrd. Doç. Dr. Şenol Babuşçu 
koordinatörlüğünde yürütülen 
Bankacılar, Menkul Kıymet Aracı 
Kurumlarında çalışanlar, Değerleme 
Alanında çalışanlar, Derecelendirme 
İşinde çalışanlar veya yukarıda 
sayılan alanlarda çalışmayı 
hedefleyenler için düzenlenmekte 
olan seminer programımız Sermaye 
Piyasasının Ocak 2011 tarihinden 
itibaren çeşitli alanlarda zorunlu 
kıldığı: 
• 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.



à	Hız Kesmeden Devam

Orkestra Akademi Başkent uzmanlığında 
gerçekleştirilen müzik ve sahne sanatları 
eğitimleri  2014 yılında da hız kesmeden 
devam etmiştir

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 olmanın 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 Konservatuarı 
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 2014-2015 akademik yılında da 
heryıl sonunda olduğu gibi Üniversitemiz 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konserlerde 
yapılan değerlendirme sonucunda 
katılımcılara sertifika verilecektir.
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à	Temel Tasarım - Moda 
Tasarımında İlke ve 
Yöntemler
Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil 
Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Semiha 
AYDIN tarafından koordine edilen 
Temel Tasarım kursu, tasarım elemanları 
ve tasarımdaki temel prensipler, 
çizgilerin silüete etkileri ve yapısal 
tasarım, geometrik biçimlerle modelin 
yorumlanması, şekil zemin anlatımları, 
renk teorisi, renk analiz çalışmaları 
ve tasarımda rengin kullanımı, silüet 
diagramları  ve moda grafiğinde oran 
orantı konularında teorik ve uygulamalı 
çalışmaları içermektedir.

60 saat süreli kursumuz moda tasarımı 
meraklılarına ilk adım olarak temel 
tasarım unsurları, ilke ve yöntemleri 
konusunda bilgilendirme yapmak 
ve bunları moda tasarım alanı ile 
ilişkilendirerek uygulamalı çalışmalar 
yapmayı amaçlamaktadır.

à	Doç.Dr. Burcu Arıcı 
Tüzün ile Resim-Çizim-
Seramik
Resim, duygu ve düşüncelerin çizgi, 
hareket, renk ve tonlarla kağıt, bez, 
mukavva, ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem 
ve boyayla ifade edilme sanatı. Plastik 
sanatlar içinde önemli yeri olan resim, 
günümüzde yaygındır. Formları siyah-
beyaz olarak veya renk ve çizgiyle iki 
boyutlu satıh üzerinde tasvir edilen şey, 
diye de tarif edilmektedir.
Çizim, farklı araçlarla çeşitli yüzeylerin 
üstüne yapılan iki boyutla biçimlemeleri 
içeren görsel sanat dilidir. Bu derste 
kurşun kalem füjen kullanılarak 
çizim tekniklerinin öğretilmesi 
hedeflenmektedir.
Seramik,  metal ve metal alaşımları 
dışında kalan tüm anorganik 
maddelerin oluşturduğu bileşimlerin 
şekillendirilmesi, dayanıklılık kazanana 
kadar pişirilmesi bilim ve teknolojidir. 
Başkent Üniversitesi BEDAM tarafından 
organize edilen resim –çizim-seramik 
kurslarında; kişilerin özgün yaklaşımları 
kişisel tercihleri doğrultusunda 
akademisyen hocalarımızın verdiği 
eğitim ile yaratıcı çalışmalar yaptırılması 
hedeflenmektedir.
Her biri 32 saatten oluşmakta olan 
eğitimlerimiz Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Burcu Arıcı Tüzün ve Uz. Sibel Aktaş 
tarafından verilmektedir.  

à	Güzel Sanatlar 
Fakülteleri Özel Yetenek 
Sınavlarına Hazırlık Kursu
Özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları 
2004’den 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 Doç.Dr. 
Burcu Arıcı Tüzün ve Uz. Sibel Aktaş ile 
hazırlanmaktadırlar.

İlk katılımcıları ile başarılı bir şekilde 
tamamlanan Temel Tasarım kursu 
katılımcıların talebi doğrultusunda İleri 
Düzey Tasarım kursu ile devam edecektir.

à	Lojistikve 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 katılabilirler.

à	Toplu Beslenme 
Hizmetlerinde Hijyen ve 
İnsan 

Besinlerin sağlıklı koşullarda 
üretilip, hijyen zinciri bozulma-
dan tüketiminin sağlanması sağlıklı 
beslenmede önemli bir ölçüttür. Toplu 
beslenme hizmeti veren kuruluşlarda 
çalışan personelin özellikle hijyen 
konusundaki bilgi, tutum ve 
davranışları bu süreçte kaliteli hizmet 
ve tüketici sağlığının korunması 
açısından en önemli basamaklardan 
birini oluşturmaktadır. 

Diğer yanında toplu beslenme 
hizmetlerinden yararlanan 
tüketicilerin de beklentileri, o 
işletmenin geleceği ve karlılığı 
bakımından önem taşımaktadır. 
Tüketicilerin yiyecek hizmetlerinden 
beklentileri doyuruculuk, kalite, 
güvenilirlik, ekonomiklik, temiz ve 
rahat/konforlu bir atmosfer ve iyi bir 
servis hizmeti olarak özetlenebilir. 
Bu beklentilerin karşılanmasında 
da hizmetin her aşamasında hijye n 
ve sanitasyona verilen önem vaz 
geçilemez unsurların başında yer 

alır. Hizmet aşamalarında oluşa-
bilecek aksaklık, dikkatsizlik yalnızca 
çalışanlar için değil tüketiciler için 
de telafi edilemeyecek sonuçlar 
doğurabilir. Bu gibi sonuçlara yol 
açmamak için gerekli önlemleri almak 
çok daha ekonomik ve akılcı bir 
yoldur.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü tarafından koordine edilen 
Toplu Beslenme Hizmetlerinde 
Hijyen ve İnsan konulu eğitimlerde, 
Genel Hijyen (temizlik, sanitasyon, 
dezenfeksiyon, deterjanlar), Besin 
Hijyeni (gıda güvenliği, gıdalara 
doğrudan ve dolaylı bulaşmalar, 
gıdaların bulaşma yolları (kimyasal, 
fiziksel ve biyolojik), besin 
enfeksiyonları ve intoksikasyonları, 
gıda bozulmasında önleme 
stratejileri), Personel Hijyeni (personel 
genel sağlığı, kişisel hijyen, insan 
kaynaklı bulaşmalar, önleme, kontrol), 
HACCP (sistemi, sistemi ilkeleri, 
sisteminin kurulması ve geliştirilmesi, 
sistemi uygulamaları) konuları detaylı 
olarak incelenmiştir.

à	Başkent Üniversitesi 
Türkiye’nin Dört Bir 
Yanında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
Anonim Şirketi bünyesinde yer alan 
kara sınır kapılarında; 
-20-21 Kasım 2014 tarihlerinde 
Kapıkule ve Hamzabeyli, 
-25-26 Kasım 2014 tarihlerinde 
Cilvegözü,
-16-17 Aralık 2014 tarihlerinde Sarp 
İşletme Müdürlükleri’nde çalışanlara 
onikişer saatlik “Kurumsal Bağlılık ve 
Bireysel Farkındalık Eğitimi” 
verilmiştir. 
-16-17 Nisan 2015 tarihleri arsında 
da Habur İşletme Müdürlüğünde aynı 
eğitim gerçekleştirilecektir. 
 Eğitimler başarı ile yürütülmüş olup, 
Başkent Üniversitesi kalitesi dile 
getirilerek 2015 yılı planlamalarında 
da tekrar işbirliği yapılmasına karar 
verilmiştir. 
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à	Boşanma Danışmanlığı 
ve Aile Danışmanlığından 
Özel Konular

Boşanma Danışmanlığı, evliliklerini 
sürdüremeyeceklerini ifade eden 
çiftlere bu süreçte ve sonrasında 
yaşayabilecekleri her türlü sorun 
ile başa çıkmalarına yardımcı olmak 
amacıyla verilen bir psikolojik 
süreçtir. Bu yardımı verecek kişilerin, 
belli bir formasyon ile birlikte özel 
olarak boşanma ve boşanmanın 
dinamikleri konusunda bilgi ve 
eğitim sahibi olması ve vereceği 
danışmanlığı bu çerçevede ele alması 
hem eşler hem de varsa çocuklar için 
özel öneme sahiptir.

Sertifikalı Aile Danışmanlığı 
eğitimlerinde 10 yılı aşkın bir süredir 
öğrenci yetiştiren ve bu alanda öncü 
bir kurum olma özelliği bulunan 
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 
ile Başkent üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
“Boşanma Danışmanlığı ve Aile 
Danışmanlığından Özel 

Konular” sertifikalı eğitim programını 
başlatmıştır. Eğitim sonunda modül 
sertifikaları ile birlikte Gerçek kişiler 
ve Özel Hukuk Tüzel kişileri ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Aile 
Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin 
15. maddesinde anılan nitelikleri 
taşıyan katılımcılara Özel Aile 
Danışma Merkezleri’nde çalışma ve 
bir Aile Danışmanı ile birlikte Özel 
Aile Danışma Merkezi açma hakkı 
veren Başkent Üniversitesi onaylı 
sertifika verilmektedir.

Merkezimiz tarafından koordine 
edilen “Boşanma Süreci Danışmanlığı 
ve Aile Danışmanlığında Özel konula” 
sertifikalı eğitim programı 73 saatlik I 
modül (boşanma danışmanlığı) ve 55 
saatlik II modül (Aile Danışmanlığında 
özel konular) ile toplam 128 saatten 

oluşmaktadır. Üniversitemiz Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet 
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatma Işıl 
Bulut önderliğinde verilen eğitimlere 
Prof.Dr.  Arşaluys Kayır, Doç.Dr. 
Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Öğr.
Gör. Ural Nadir, ve Öğr.Gör. Ahmet 
Cemil Ünal katkı vermişlerdir.

Eğitim programının hedef kitlesi, 
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, Tıp, 
Hemşirelik, Çocuk Gelişimi 
bölümlerinde birinde lisans veya 
lisans üstü eğitime sahip kişiler ve 
yine bu bölümlerin son sınıf 
öğrencileridir. 29 kişi ile tamamlanan 
1. Grup katılımcılar Gölbaşı Patalya 
Like Side otelde yapılan törenle 
sertifikalarını almışlardır.

à	SPSS ile İstatistiksel 
Analizler Sertifika Programı

Tez/makale yazımında ihtiyaç 
duyulan teorik alt yapıyı oluşturmak, 
SPSS paket programıyla örnek veri 
dosyaları üzerinden yaygın olarak 
kullanılan analizleri birebir yaparak 
öğretmek, analizler sonucunda elde 
edilen verilerin tezin/makalenin 
metodoloji ve bulgu kısmına nasıl 
raporlanacağını göstermek amacıyla 
Merkezimiz tarafından koordine 
edilen SPPS ile İstatistiksel Analizler 
Sertifika Programı tez/makale yazan 
akademisyenler ve lisansüstü 
öğrencileri ile tez yöneten/hakemlik 
yapan öğretim üyelerine yönelik 
olarak hazırlanmıştır.

Üniversitemize ait Patalya Lakeside 
Resort Otel’de gerçekleştirilecek 
olan eğitimlerin süresi 12 saat olup 
Üniversitemiz uzman akademisyen 
kadrosu tarafından verilecektir.

à	Yeni Trendler: Yaşam 
Koçluğu ve Öğrenci 
Koçluğu

Koçluk; gerek kişilerin gerekse 
kurumların daha güçlü hedefler 
belirlemesini, proaktif kararlarla 
olumlu farklar yaratan girişimlerde 
bulunmasını, kişisel zenginlik ve 
olası potansiyellerini daha etkin 
kullanmasını amaçlayan; süresi, 
çalışma prensipleri ve sistemi olan 
bir yol arkadaşlığıdır.

Bugünün dünyasında koçluk 
hem tüm dünyada gelişen bir 
meslek hem de kurumlarda 
liderlik, öğretmenler, danışmanlar, 
aileler tarafından benimsenen bir 
iletişim yöntemi haline gelmiştir. 
Üniversite öğrencilerinden olimpiyat 
sporcularına, CEO’lardan profesyonel 
sanatçılara kadar birçok insan, 
hayatlarında daha fazla başarı ve 
mutluluk yaratmalarını sağlayacak 
olan araçları koçları sayesinde 
bulmaktadır.

Son zamanın gereksinimi haline 
gelen bu alanda Uzman Yaşam 
Koçları ve Uzman Öğrenci Koçları 
yetiştirmek amacı ile Merkezimiz 
tarafından koordine edilen 72 saat 
süreli eğitimlerimizi 2015 yılında 
sizlerle buluşturacağız.

à	Amos ile Yapısal Eşitlik 
Modelleme Sertifika 
Programı

Yapısal eşitlik modellemesi hakkında 
teorik alt yapıyı oluşturmak, 
AMOS paket programıyla örnek 
veri dosyaları üzerinden yapısal 
eşitlik modelleme uygulamalarını 
birebir yaparak öğretmek, analizler 
sonucunda elde edilen verilerin 
tezin/makalenin metodoloji ve 
bulgu kısmına nasıl raporlanacağını 
göstermek amacıyla Merkezimiz 
tarafından koordine edilen AMOS 
ile Yapısal Eşitlik Modelleme 
Sertifika Programı tez/makale yazan 
akademisyenler ve lisansüstü 
öğrencileri ile tez yöneten/hakemlik 
yapan öğretim üyelerine yönelik 
olarak hazırlanmıştır. 

Programdan azami ölçüde 
yararlanılabilmesi, katılımcıların 
SPSS programına aşina olmalarına 
ve SPSS ile yapılan analizleri (faktör 
analizi, regresyon analizi vb.) biliyor 
olmalarına bağlıdır.

Üniversitemize ait Patalya Lakeside 
Resort Otel’de gerçekleştirilecek 
olan eğitimlerin süresi 12 saat olup 
Üniversitemiz uzman akademisyen 
kadrosu tarafından verilecektir.
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Şirket genel giderlerinin yaklaşık 
%50-80’inin insan kaynağından 
oluşması, kurumsal verimliliğin 
artması için insan kaynağının doğru 
planlanması ve yönetilmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle 
şirketlerde gerek yöneticilerin 
gerekse insan kaynağı bölümü 
çalışanlarının kişisel ve mesleki 
donanımlarını artırmaları 
gerekmektedir.

Bu gereklilik doğrultusunda gelişime 
katkı sağlamak adına 2014 yılının 
Kasım ayında merkezimiz tarafından 
koordine edilen 84 saatlik insan 
kaynakları yönetimi sertifika 

programı Üniversitemize ait Gölbaşı 
Patalya Like site otelde ilk grubu ile 
başlamıştır. Gösterilen yoğun talep 
üzerine programımız seri bir şekilde 
devam etmektedir.

İnsan kaynakları alanında 
uzmanlaşmak isteyen veya insan 
kaynakları bölümünde çalışan 
uzman, orta ve üst düzey yöneticiler 
ile insan kaynakları alanına geçiş 
yapmak isteyen kişilere temel 
yönetim bilgisi, insan kaynakları 
işlevleri, stratejik yönetim ücret 
yönetimi, performans yönetimi, iş ve 
sosyal güvenlik hukuk konularında 
bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan 
Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Ali Halıcı tarafından 
koordine edilen İnsan Kaynakları 
Yönetimi Sertifika Programına, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği öğretim üyesi Prof.Dr. 
Şahin Kavuncubaşı, Hukuk Fakültesi 
öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Esra 
Baskan, Ticari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyesi Doç.Dr. İpek Kalemci 
Tüzün, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden Öğr.Gör. Çığır İlbaş, 
Milli Takımlar eski Mentörü Uz.Psk. 
Kazım Yurdakul, Bilkent Holding 
İnsan Kaynakları Koordinatörü Cem 
Ağın katkı vermişlerdir.

Üniversitemiz uzman öğretim üyeleri 
ile sektörden seçkin 
uygulamacılardan oluşan eğitim 
kadrosu ile ilk grupta 21 katılımcı 
sertifika almaya hak kazanmıştır. 
2015 yılında programlar açılmaya 
devam edecektir.

à İnsan Kaynakları Yönetiminde Başkent Kalitesi à	Kelime Kelime 
Okuyarak Zaman 
Kaybetmeye Son

Online hızlı okuma ve anlama 
kursumuz alışılagelmiş klasik hızlı 
öğrenme eğitimlerinden birçok 
yönde farklılık göstermektedir.
Bizi diğer programlardan ayıran 
en temel özellik; eğitim süresince 
egzersiz araçlarından (takistoskop, 
gruplama, hızlı okuma vs.) elde 
edilen verilere göre öğrenciyi 
geliştirmektir.
Klasik hızlı okuma kurs ve 
programlarında herkes için standart 
metinler kullanılır. 10 yaşındaki bir 
çocuk ile 20 yaşındaki bir üniversite 
öğrencisinin kelime dağarcığı, 
görme alanı, anlama kapasitesi 
vs. aynı olmadığından onlara 
verilen eğitimde aynı olmamalıdır. 
Programımız bu özelliği ile de diğer 
programlardan çok farklı özelliklere 
sahiptir.
Eğer okuduğunuz metni 
anlayamıyorsanız hızlı okuma hiç 
bir işe yaramıyor demektir. Bu 
kapsamda programımızın; birçok 
programda bulunmayan bir özelliği 
ise öğrencinin anlama seviyesini 
ölçmemizdir. Anlama eğitimi 
esnasında okuduğunuz metin ile 
ilgili 5 ile 10 soru sorularak metni 
anlayıp anlamadığınız ölçülür ve 
kayıt altına alınır.
Programımız web tabanlı olduğu 
için ister evde, ister okulda, ister 
gece ister gündüz dileğiniz zaman 
internet bağlantısı olan herhangi 
bir bilgisayardan programı sürekli 
kullanabilirsiniz. 

60 Günlük eğitim platformu 
üyeliği (Eğitimin en fazla 60 günde 
tamamlanması en yüksek faydayı 
sağlamaktadır. ) ile;
Okuma hızınız 2 ile 6 kat arasında 
gelişir,
Dikkat ve konsantrasyon seviyeniz 
yükselir,
Göz kaslarınız gelişir,
Disleksi rahatsızlığınız 
azalacak,
Hafızanız gelişecek,
Kelime hazneniz 
yükselecek,
Okumada öğrenmede 
muhakeme etme, analiz 

etme becerisi gelişecek,
Eğitim Performansı artacak,
Hata yapma oranı düşecek,
Hızlı ve doğru hesaplama becerisi 
gelişecek,
Prefrontal korteks ve limbik sistem 
uyumuyla beraber özgüven seviyesi 
artacak,
Normal görüş ve merkez dışı görüş 
kabiliyeti gelişecektir.

Kişiye özel açılan online eğitimimize 
her an katılmak mümkündür.

à	Türkiye’de Bir İlk

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
seçmeli ders olarak kabul edilen “Akıl 
Oyunları” okullara girdi. Çocukların 
sayısal ve sözel zekalarının 
gelişimine büyük katkı sağlayan “Akıl 
Oyunları” dersi çocuklar tarafından 
büyük bir mutlulukla karşılandı. 
Oyun oynarken zekasal aktivite 
yapan çocuklar, hem eğlenip hem de 
zekasal gelişim göstermektedir.

Üniversitemiz, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın belirlediği programa ek 
olarak; satranç, go, iletişim, farklı 
strateji ve zeka oyunlarını içeren bir 
eğitim hazırlamıştır. Bu sayede 
katılımcıların farklı branşlar hakkında 
da bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.
Üniversitemiz Satranç Antrenörü 
Aylin İbişoğlu tarafından koordine 
edilen Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi 
Programı ilk grup katılımcıları 
belgelerini almaya hak 
kazanmışlardır.

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.



10• BEDAM • Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi • BEDAM • 7 

à Yeni Programımız: 
Pazarlama, Satış Ve 
Müşteri İlişkileri 
Uzmanlığı

Pazarlama, herhangi bir ürünü 
üretme fikrinden başlayarak satış 
sonrası gerçekleştirilen faaliyetlere 
kadar uzanan tamamlayıcı etkinlikler 
sürecidir. Sürecin arzulanan biçimde 
yönetilmesi atılacak her bir adımın 
temel özelliklerine hakim olmasını 
gerekli kılmaktadır.
Planlanması yapılan “Pazarlama 
Satış Müşteri İlişkileri Uzmanlığı ” 
eğitim programının öncelikle amacı 
genel çerçevesi ile pazarlama tanımı, 
endüstriyel pazarlama, hizmet 
pazarlama, bütünleşik pazarlama, 

tüketici davranışları, satış yönetimi, 
reklam konumlandırma gibi 
konularda teorik ve uygulamalardan 
oluşan seçilmiş bilgiler çerçevesinde 
pazarlama-satış- müşteri ilişkileri 
gibi alanlarda çalışan veya bu alanda 
kariyer yapmayı planlayan uzman, 
orta ve üst düzey yöneticilerin bilgi 
birikimlerini zenginleştirmektir.
Merkezimiz tarafından koordine 
edilen Pazarlama Satış Müşteri 
İlişkileri sertifika programı 
Üniversitemiz öğretim üyelerinden 
Prof.Dr. Doğan Yaşar Ayhan, Prof.Dr. 
Özcan Yağcı, Prof.Dr. Zeliha Eser, 
Doç.Dr. Bahar Kurtulmuşoğlu ve Yrd.
Doç.Dr. Gaye Açıkdilli’nin katkıları ile 
2015 yılında topluma yönelik 
mesleki ve kişisel gelişime katkı 
sağlamaya devam edecektir.

Klinik sitoloji ya da sitopatoloji 
başta kadın genital sistem 
kanserlerinin erken evrede 
belirlenebilmesi olmak üzere 
kanserin erken tanısı amacı ile 
bütün dünyada yaygın olarak 
yararlanılan Patoloji Anabilim dalı 
içinde yer alan bir bilim dalıdır. 
Patoloji laboratuarları için çok 
ihtiyaç duyulan özel bilgi ve 
kazanımlarla donatılmış teknik 
elemanları yetiştirmek 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulları bünyesinde yer alan 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
programlarının temel amacıdır. 
Patoloji laboratuarı bir çok özel 
tekniğin kullanıldığı kendi içinde 
farklı özel alanları içeren kompleks 
bir birimdir. Sitolojik teknikler de 
bu laboratuarın içinde yer alan özel 
bilgi ve deneyim gerektiren 
tekniklerdir. Patoloji laboratuar 
teknikleri bölümü mezunlarının, 
özel becerilerini ve bilgilerini 
geliştirebilecekleri sertifika 
programlarına yönlendirilmeleri 
mesleki alanda özelleşme ve 
eğitimlerine devam etme olanağı 
sağlaması, yanı sıra kişilerin 
mesleki tatmin ve yeterlilikleri 
konusuna katkı sağlayacak üzerinde 
durulması gereken önemli 

konulardan biridir. 
Yurt dışındaki örneklere 
bakıldığında histoteknolog olarak 
tanımlanan patoloji teknikerlerinin, 
makroskopi teknikerliği, 
sitotekniker, adli tıp teknikerliği 
gibi alanlarda sertifika 
programlarında eğitim alarak 
özelleştikleri görülmektedir. 
Sertifika programları ile özelleşen 
teknikerlerin patoloji 
laboratuarlarında önemli bir iş 
yükünü patologların üzerinden 
alarak patologların vakalarına ve 
gelişimlerine destek olacak 
araştırmalara daha rahat vakit 
ayırabilmelerini sağlaması 
açısından önemli katkılarda 
bulunduğu bildirilmiştir.
 
Klinik sitoloji jinekolojik kanserlerin 
erken evrede belirlenebilmesi 
amacı ile bütün dünyada bir 
toplumsal tarama testi olarak 
kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu 
programların etkin olarak 
yürütülebilmesi amacı ile 
“Sitotekniker” sertifika 
programlarının başlatılması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
Programı, sahip oldukları bilimsel 
ve teknolojik yetkinlikler ve bilgi 
birikimlerini bu alanda özelleşmek 
isteyen ilgili meslek grubu ile 
paylaşmaya hazırdır. Önümüzdeki 
günlerde kayıtları başlayacak olan 
“Temel Klinik Sitolojik Teknikler ve 
Temel Mikroskop Eğitimi” 
programımız bu alanda verilecek 
eğitimin ilk basamağını 
oluşturmaktadır. 

Eğitim Süresi: 84 saat (Cumartesi-Pazar)
EĞİTİM KADROSU
Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan
Prof. Dr. Doğan Tuncer
Prof. Dr. Erinç Böge
Prof. Dr. Özcan Yağcı
Prof. Dr. Simten Malhan

Prof. Dr. Zeliha Eser
Doç. Dr. Bahar Kurtulmuşoğlu
Yrd. Doç. Dr Gaye Açıkdilli
Dr. Tülay Korkmaz Devrani
Dr. Selay Ilgaz Sümer
Lütfü Özbilen

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA

Tel: 0 312 246 67 29     Faks: 0 312 246 67 97

bedam@baskent.edu.tr

PAZARLAMA
SATIŞ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
 UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Eğitim Yeri: Patalya Lakeside Resort Otel (4 Yıldızlı) Gölbaşı-Ankara

BEDAM

Eğitim Süresi: 30 saat
EĞITIM IÇERIĞI:
1. Klinik Sitolojide Temel Yöntemler
• Laboratuvar aletlerinin tanıtımı
• Laboratuvara gelen materyallerin tanıtımı
• Laboratuvara materyal kabul ve ret kriterleri
• Laboratuvar düzeni

2. Klinik Sitolojik Teknikler
• Jinekolojik sitolojik teknikler
• Konvansiyonel sitolojik teknikler
• Sıvı bazlı sitolojik teknikler
• Non jinekolojik teknikler
• Preparasyonda teknikerin rolü
• Hücre bloğu teknikleri

3. Işık Mikroskobu Tanıtımı
• Işık mikroskobu kullanımı ve bakımı

• Işık mikroskobunda preparat tarama tekniği
• Işık mikroskobunda preparat işaretleme tekniği
• Uygulama eğitimi

4. Jinekolojik Sitolojik Değerlendirme
• Kadın genital sistem anatomisi
• Kadın genital sistem histolojisi
• Jinekolojik yaymalarda görülen hücrelerin               
   tanıtılması
• Mikroskop başında uygulama eğitimi

5. Jinekolojik Yaymalarda Görülen Fizyolojik 
Değişiklikleri Tanıma
• Hormonal değişiklikler
• Pre puberte ve atrofik değişiklikler
• Post partumla uyumlu hücresel değişiklikler
• Mikroskop başında uygulama eğitimi

İletişim: Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA

Tel: 0 312 246 67 29     Faks: 0 312 246 67 97

bedam@baskent.edu.tr

KLINIK SITOLOJIK TEKNIKLER  
VE TEMEL MIKROSKOP EĞITIMI 

Eğitim Yeri: Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

à Klinik Sitolojik Teknikler  ve Temel Mikroskop Eğitimi 

Prof. Dr. Süleyman Gökhun 
TANYER

17 Yıllık Proje Yöneticisi
Yönettiği proje bütçe toplamı: 
yaklaşık 100 milyon TL
Danışman / Denetim görevleri 
toplamı: 2 milyar TL üzerinde 

İşiniz gereği bir Proje’de mi çalışacaksınız? İşinizi en az 
hata yaparak zamanında tamamlamak ve örnek bir 
çalışan mı olmak istiyorsunuz? Proje teklifi verirken, 
acaba bu Proje’yi nasıl yöneteceğim diye gizli 
endişeleriniz mi var? İş ortamında yaşamakta 
olduğunuz rekabet ortamında niteliklerinize kritik bir 
ilaveye mi ihtiyacınız var? 

BEDAM bünyesinde, yazılım, donanım ve sistem 
geliştirme projelerinde esas alınan ilkeleri birlikte 

inceleyelim. Kursiyerlerin getireceği bir proje konusu 
olsun veya fikir seviyesinde bir proje konusu olsun, 
pratik sorulara uygulamalı cevaplar ile akademik 
bilgileri anlaşılır hale getirelim. Kurs altyapısı en 
temelden başladığından, tabi ki yazılım, donanım ve 
sistem geliştirme konularının dışına da aynı şekilde 
faydalı bir içerik veriliyor.

Unutmayalım, günümüzün yükselen değerlerinden 
birisi olan ‘Proje Yönetimi’, ülkemizde artık daha iyi 
anlaşılır hale geldi. Bir çok mühendislik dalında 
akademik seviyeli çalışmalarla gerekli önemi almış 
olan bu konu, artık doğrudan mühendislik dalına 
özelleştirilmiş uygulamaları ile öne çıkıyor.

Bu kurslarda yaygın olarak esas alınan altyapılar, Türk 
Savunma Sanayisinde değer kazanan Project 
Management Institute (PMI)’ın PMBOK dokümanı, 
Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Kuruluşu (IEEE – Institution of Electrical and 
Electronics Engineering)’nun 12207 Yazılım Projeleri 
Yaşam Döngüsü Standartı ve uygulamaya özel  
tamamlayıcı PRINCE2 (Projects IN Controlled 
Environments, sürüm 2)  proje yönetim metodolojileri.

UYGULAMALI PROJE 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Prof. Dr. Süleyman Gökhun TANYER

18 Nisan 2015, Cumartesi
Saatler: (Grup 1-2) 09:30 – 13:00 
                (Grup 2)14:00 – 17:00 (Uygulama) 

Yer: Seminer Salonu, Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası 
Başkent Üniversitesi 16. Sokak Emek, Ankara

Kursiyerlere Uygulamalı Proje Yönetimi 
Başarı/Katılım Belgesi Verilecektir.

İletişim / Kayıt:  Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM)
Eskişehir Yolu 20. Km Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA Tel: 0 312 246 67 29 Faks: 0 312 246 67 97

bedam@baskent.edu.tr

Bilgi için: gokhuntanyer@baskent.edu.tr

Kapsam  
1. Proje Yönetimi (PY) Tanımlar
2. PY Uzmanlık Alanları
3. PY Süreçleri
4. PY Süreçlerinin Yönetimi
5. Liderlik 
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Uygulamalar
IEEE 12207 Sistem ve Yazılımlar - 
Proje Yaşam Döngüsü

Kendi Örnek Proje Fikrinizi de  
Getirebilirsiniz.

İşbir l ik ler i  i le

SMART A.Ş.BEDAM
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ

à	Proje Yönetimi ve Uygulamaları

‘Proje Yönetimine Giriş’ 
Konusunun; Pratik, Anlaşılır 
ve Pratik Hali
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Profesyonel yemek gönüllüleri ve 
akademisyenlerle siz mutfak 
meraklılarını bir araya getiren, 
mutfaktaki keyifli anlarınıza lezzet 
katacak bir deneyime hazır mısınız? 
Mutfağı bir hobi alanı olarak gören 
ve dünya mutfaklarına gönül veren 
isimler arasında yer almak isteyen 
herkesi, ulusal ve uluslararası mutfak 
ve servis eğitim programları ile 
buluşturuyoruz.  Uygulama mutfağı 
ve servis alanımızda hafta sonları 2 
gün olmak üzere, 4 ve 8 haftalık 
programlarımızla; mutfağın temeli 
olan bıçak kullanma tekniklerinden 
sos ve çorba yapımına, et pişirme 
tekniklerinden dünya mutfağının 
seçkin yemeklerine kadar mutfağın 
ve servisin inceliklerini, profesyonel 
şefler ve akademisyenler eşliğinde 
keşfedeceksiniz. Mutfağa ve servise 
dair birçok şeyi işin eğitmenlerinden 
öğrenip, en pratik tekniklerle gerçek 
bir şef gibi yemek pişirmenin 
keyfine varacaksınız.

Program, Cumartesi ve Pazar günleri 
haftada 2 gün olmak üzere 
Cumartesi saat 14.00-18.00, Pazar 

10.00- 18.00 arası olmak üzere 
haftada 12 saat olarak 
yürütülecektir. Tüm eğitim 
uygulamalı olarak Başkent 
Üniversitesi Bağlıca Kampüsü 
tesislerinde yapılacaktır. Eğitim 48 
saatlik “A Grubu” ve 96 saatlik “A+ 
Grubu” programlarından 
oluşmaktadır. 4 haftalık gruplara 
dahil olan katılımcılara “Aşçılık 
Katılım Belgesi”, 8 haftalık gruplara 
dahil olan katılımcılara “Aşçılık 
Sertifikası” verilecektir. Grupların 
8’er kişi olması planlanmaktadır. 
Gerekeli tüm malzemeler merkezimiz 
tarafından sağlanacaktır.

Eğitim Öğr.Gör. Ayhan Gökdemir 
(Usta koordinatörlüğünde 
yürütülecek olup servis bilgileri 
konusunda Yrd.Doç.Dr. Hakan 
TURGUT katkı verecektir. Programa 
uluslararası gurme Yasemin Türedi 
Özkan ve sektörden uzman 
konuklarımız katılacaktır.  
Siz katılımcıları mutfağımızın ve 
restoranımızın nezih ortamında hep 
birlikte neşeli dakikalar geçirmeye 
davet ediyoruz.

à	Hobi Düzeyinde Aşçılık ve Servis Eğitimi
Genelde her türlü haksız fiil 
özelde ise Türkiye’de önü bir türlü 
alınamayan iş ve trafik kazaları 
neticesinde meydana gelen ölüm 
ve uğranılan bedensel zararlar 
sebebiyle ortaya çıkan Destekten 
Yoksun Kalma ve İşgöremezlik gibi 
zararların teknik ve bilimsel 
esaslara göre nasıl hesaplanacağı 
ve tazminat tutarının ne olması 
gerektiği konusunda katılımcıları 
bilgilendirmeye yönelik bu 
program aynı zamanda 
mahkemelerde bilirkişilik yapmak 
isteyen kişilere kılavuzluk etmeyi 
hedeflemektedir.

Toplam 24 saat süren 
eğitimimizde Sorumluluk 
Hukukunun Genel Esasları, Beden 
Tamlığının İhlalinden Doğan 
Zararlar, Destekten Yoksun Kalma 
Zararları konuları  derinlemesine 
ele alınıp bir uygulama eğitimi ile 
bitirilmektedir.  

Eğitim Süresi: 24 saat

Eğitim İçeriği:

Başkent Üniversitesi ve AktuerBilirkisi.NET işbirliğiyle 
Tel: 0312 988 1260 - 0542 624 9040

AKTÜERYA  HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Yeri:
Tıp Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler/ANKARA

•	 Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
•	 Kusur Sorumluluğu
•	 Kusursuz Sorumluluk
•	 Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
•	 Tazminatın Belirlenmesi
•	 Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Tazminatın  

Belirlenmesi
•	 Haksız Fiillerde Zamanaşımı
•	 Rücu Talebinde Zamanaşımı

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
•	 Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
•	 Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
•	 Masraf Kalemleri
•	 Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının 

Belirlenmesi
•	 İndirim Nedenleri
•	 Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları
•	 Destekten Yoksun Kalma Kavramı
•	 Destekten Yoksun Kalanlar
•	 Hayat Sigortaları Matematiği
•	 Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, 

Yaşam Tabloları)
•	 Beklenen Yaşam Süresi
•	 Türkiye Hayat Tabloları
•	 Hayat Annüiteleri
•	 Zararın Hesabı
•	 İndirim Nedenleri
•	 Tazminatın Hesabı

Uygulama Eğitimi 
•	 Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik 

Uygulamalar
•	 Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına 

Yönelik Uygulamalar

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 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 internet 
ortamında uzaktan eğitim 
yöntemiyle ve 40 saatlik uygulama 
eğitimi  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 olacaktır. 
Prof. Dr. Rengin Erdal 
koordinatörlüğünde yürütülen 
programın yaklaşık 90 saat süren 
uzaktan eğitim çekimleri Başkent 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
stüdyolarında gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında 220 saatlik İşyeri 
Hekimliği Temel Eğitim Programı’nın 
yanı sıra 30 saat süreli yüz yüze 
eğitimi içeren İşyeri Hekimliği 
Yenileme Eğitim Programı ve 45 saat 
örgün (yüzyüze) eğitim , 45 saat 
internet ortamında uzaktan 
eğitimden oluşan 90 saatlik Diğer 
Sağlık Personeli Temel Eğitim 
Programlarını da sizlere sunacağız.  

à Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimine Yoğun İlgi

Mahkemelerde yeminli bilirkişilik de 
yapan öğretim üyesi ve aktüerlerden 
oluşan eğitim kadrosuyla Aktüerya 
Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi’nin ilki 
28 katılımcının sertifika almaya hak 
kazanması ile tamamlanmıştır.
Yoğun ilgiyle karşılanan ve hemen 
ikinci grubu başlatılan eğitimimiz 
2015 yılında da  Aktüerya Hukuku 
Uzmanları ve Uzman Bilirkişiler 
yetiştirmeye devam edecektir.


