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Her sene daha çok eğitim çeşidi ile daha 
fazla katılımcıya erişen ve farklı kesimlere 
ulaşarak Türkiye’nin tamamında eğitim 
verebilen bir merkez, BEDAM…

100’ün üstünde program çeşidi, 1200’ü 
aşkın öğretim elemanı ve 85 il ve ilçede 
15.000’i aşkın verdiği sertifika ile sürekli 
eğitim sektöründe bir Türkiye Markası, 
BEDAM…

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği ile Başkent 
Üniversitesinin geleneklerinde yaşayan, 
eğitimlerinin içeriği ve kalitesi ile Başkent 
Üniversitesinin misyonunda büyüyen bir 
vizyon, BEDAM…

Üniversitemizin Kurucusu ve Yönetim Üst 
Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet 
Haberal’ın diktiği ve bir önceki 
Rektörümüz Prof.Dr. Kenan Araz’ın 
inandığı ve Rektörümüz Prof.Dr. Ali 
Haberal’ın büyüttüğü bir fidan, BEDAM…

2016 yılında bayramlarımızı kutladık, 
darbe girişimini atlattık, ekonomik 
durgunluğa direndik ve 365 günün
304 günü 855 grup ile yüzyüze eğitim 
gerçekleştiren, BEDAM...

Bir elin parmağını geçmeyen sayıda 
çalışanıyla (Begüm, Emel, Aylin ve Mert’e 
çok teşekkür ederim) canla başla, 
gülümseyerek ve bir aile işbirliği içinde 
çalışan BEDAM...

2017 yılı için hedefleri, tutkusu, inancı, 
heyecanı ve azmiyle büyüyen bir 
BEDAM...

Katkı veren herkese, eğitimlerimize 
katılanlar adına çok teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ali Halıcı 
Müdür

7’den 77’ye 
7 gün 24 saat 
TÜM TÜRKİYE 
BEDAM
4. yılımızda 4. Bültenimiz…

Türkiye’nin 60’dan fazla ilinden ve 
12 farklı ülkeden gelen 711 sporcu ile 
yapılmıştır. 

A, B ve C Kategorileri olmak üzere toplam 
26 kategoride ödüllerin dağıtıldığı ve 
GM, IM, FM ve CM ünvanlı sporcuların 
ilgi gösterdiği yarışma 6 gün boyunca 
devam etmiş olup 9 tur sonunda ödüller 
sahiplerini bulmuştur. 

İlk kez bir Üniversitenin ev sahipliğinde 
gerçekleşen turnuva, bugüne kadar en 
yüksek katılımın olduğu ve tüm turnuvalar 
içinde en iyi organize edilen turnuvadır.

Sporcular ve katılımcılar Başkent 

Üniversitesi Sosyal Tesislerinde 
konaklama ve yiyecek-içecek 
hizmetlerinden yararlanmışlardır. Maçları 
biten sporcular için sportif ve sanatsal 
etkinlikler, sinema geceleri ve çeşitli 
söyleşiler yapılmıştır.

Toplam 50.000.-TL ödülün dağıtıldığı 
turnuva 2017 yılında da 30 Haziran- 
06 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 

Kamplar Patalya’da
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen kamplarda, 
Üniversitemizin doğayla iç içe ortamında 
güzel bir kamp geçiren sporcuların ve 
Federasyonun tercihi bu sene de Başkent 

Üniversitesi oldu. Kamp boyunca, 
Başkent Üniversitesi Yurtlarında ve 
Patalya Kızılcahamam da konaklayacak 
olan Türk Milli Satranç Takımımız, 
Otellerimizin ve Üniversitemizin 
muhteşem doğasıyla içi içe olacak 
ve Uluslararası organizasyonlara 
hazırlanmaya devam edeceklerdir.

Başkent Üniversitesinden Bir Satranç 
Turnuvası Daha: Liselerarası Satranç 
Turnuvası
Türkiye genelinde liselerin katılımına açık 
olan, satranç sporunun ülke geneline 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve 
lise öğrencilerimizi spora yönlendirebilmek 
amacıyla 1.Başkent Üniversitesi Liselerarası 
Satranç Takım Turnuvası yapılacaktır. 
Uluslararası satranç turnuvasından sonra 
Türkiye’ ye yeni bir turnuva daha 
kazandıran Başkent Üniversitesi satranç 
sporu üzerinde fark yaratmaya devam 
etmektedir.

BEDAM’dan 
Dev Organizasyon
“Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç 
Turnuvası” 08 - 13 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.  

2016 ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ
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Şeker hamurundan çiçek yapımı ve 
modellemesi alanında kendini 
geliştirmek isteyen kişiler için en uygun 
başlangıç noktalarından biri olan “Dört 
Mevsim” Yenilebilir Çiçek Eğitimi, 
alanında uzman Ayşem ÖZTAŞ’ın 
eğitmenliğinde Başkent Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Kurs sırasında 
katılımcılar şeker hamurundan birçok 
farklı çiçek modelleme tekniğini Ayşem 
Öztaş ile birebir çalışarak öğrenme 
fırsatı yakalamışlardır. Katılımcılara hem 
en uygun çiçek modelleme hamuru hem 
de çok çeşitli malzemeler yardımıyla 
farklı farklı çiçek modelleme teknikleri 
öğretilmiştir. Toplam 2 gün süren 
eğitimimiz sırasında katılımcılar hem 
keyifli vakit geçirmişler hem de şeker 
hamurundan çiçek modellemesi 
konusunda tüm bilgi, birikim ve 
teknikleri en ince ayrıntısına kadar 
öğrenme fırsatı bulmuşlardır. 

Dört Mevsim 
Yenilebilir 
Çiçek Eğitimi 
ile Pastalar 
Çiçek Açtı...

25 Şubat - 30 Mart 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen eğitim 110 saat 
sürmüş olup, eğitim kapsamında Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev 
yapan öğretmenlere;

•	 Uygulamalı ÖYT Eğitici Eğitimi
•	 Uygulamalı Ölçme Değerlendirme 

Eğitici Eğitimi
•	 Uygulamalı Materyal Geliştirme Eğitici 

Eğitimi
•	 Uygulamalı Etkili Sınıf Yönetimi Eğitici 

Eğitimi
•	 Uygulamalı Proje Geliştirme Eğitici 

Eğitimi
•	 Uygulamalı Proje İzleme Ve 

Değerlendirme Eğitici Eğitimi
•	 İş Psikolojisi
•	 Eğitimcinin Eğitimi
•	 Yaratıcı  Drama Ve Psiko Eğitim
•	 Eğitim Koçluğu
Eğitimi verilmiştir.

Merkezimiz tarafından koordine edilen 
program Eğitim Fakültemizin öğretim 
üyeleri tarafından yürütülmüştür. 13 

öğretim üyesi eğitim programında 
görev almıştır. Yaklaşık 130 öğretmene 
verilmeye başlanan eğitim ülkemiz için 
bu alanda bir model oluşturacaktır. 

Öğretmenlerin, yaşam boyu öğrenme 
becerisi kazanmasında öğrenciye 
rehber olabilmelerini, her düzey ve 
öğrenme türünde bilgiyi yeniden 
yapılandırabilmelerini, yaşam boyu 
öğrenme becerilerini artırmalarını, 
bilgiyi üretebilme ve yansıtıcı biçimde 
kullanabilmelerini, her düzey sınıf ve 
öğrenci grubu için esnek planlama ve 
programlama becerisi elde edebilmeleri 
amacıyla ÖGEM “Öğretmen Gelişimi 
Merkezi Projesi” hazırlanmıştır. Projede 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme 
ve Değerlendirme, Materyal Geliştirme, 
Etkili Sınıf Yönetimi, Kişisel Gelişim, 
Proje Geliştirme, Proje İzleme ve 
Değerlendirme, Araştırma Yöntem Ve 
Teknikleri, Bilim Atölyesi alanlarında 
uygulamalı atölyeler oluşturularak 
öğretmenlere bu eğitimlerin verilmesi 
amaçlanmıştır.

Eğitimde Türkiye’de Bir Model
Öğretmenlik Gelişim Merkezi (ÖGEM) İçin Eğitim Görevlisi Yetiştirilmesi Eğitimi 
Protokol Töreni 01 Mart 2017 tarihinde Rektörümüz Prof.Dr. Ali Haberal’ın katılımı ile 
Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 

Başkent Üniversitesi Thermopolium 
Gastronomi Akademisi ile Merkezimiz 
işbirliğinde gerçekleştirilecek Profesyo-
nel ve Amatör Yemek-Pastacılık kursları 
için hazırlıklar son hızla devam etmek-
tedir. TGA’da 8 ayrı atölye bulunmakta-
dır. TGA öğrencilerin 8 farklı atölyede 
aynı anda eğitim alabilecekleri olanak-
lara sahiptir. Atölye isimleri Anado-
lu’nun antik dönem kültür ve uygarlıkla-
rını yaşatma temasından esinlenerek 
antik kent isimleri ile adlandırılmıştır.
 
Giriş katta 20’şer kişi kapasiteli 3 adet 
mutfak bulunmaktadır. “Ephesus 
Modüler Uygulama Mutfağı”, “Letoon 

Uygulama Mutfağı” ve “Perge Hazırlık 
Mutfağı”. Öğrencilerin yemek pişirme 
becerilerini geliştirecekleri Ephesus 
modüler uygulama mutfağında her 
öğrenci için fırın, 4 gözlü ocak ve gazlı 
ızgara ile kesme hazırlık alanı ve lavabo 
olanakları sunulmaktadır. 

Ephesus Modüler Mutfağı, dâhili kamera 
sistemi, ses yayın sistemi, sesli ve renkli 
görüntülü diyafon sistemi, dokunmatik 
ekranlara sahip bilgisayar sistemleri, 
otomatik yangın söndürme sistemi ve 
yüksek emiş güçlü havalandırma 
sistemi gibi modern donanımlara 
sahiptir. 

Perge mutfağı özellikle hamur işleri ve 
pastacılık eğitimi için düzenlenmiştir. 

1.katta ise 40 kişi kapasiteli Zeugma ve 
45 kişi kapasiteli Kaunos Gastronomi 
laboratuarı, dâhili kamera sistemi, ses 
yayın sistemi, sesli ve renkli görüntülü 
diyafon sistemi, dokunmatik ekranlara 
sahip bilgisayar sistemleri, otomatik 
yangın söndürme sistemi ve yüksek 
emiş güçlü havalandırma sistemi gibi 
modern donanımlara sahiptir.

Thermopolium 
Gastronomi Akademisinde 
Yemeğe Davetlisiniz...
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Zeka Ve Akıl 
Oyunları Eğitimi 
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 
program dahilinde derse girebilecek 
nitelikli eğitmen yetiştirmeyi amaçlayan 
eğitime Anaokulları, İlköğretim 
Öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden 
105 kişi katılmıştır. Eğitimlerimiz her ay 
düzenli olarak açılmaktadır. 

Eğitimlerimiz, tüm basamakları ile uzman 
eğitmen tarafından yürütülmüş, 
belirlenen konular tek tek ele alınmış ve 
bilinen oyunların yanı sıra,  dünya da 
kabul görmüş ve bu konuda ödül 
kazanmış olan zeka oyunlarına yer 
verilmiştir. Satranç, Go, Sudoku 
türevlerine ek olarak birçok öğretimi de 
içermektedir.

Art Therapy 
Eğitim Programı
Çocukları ve bireyleri tanımada sanat 
etkinliklerinden yararlanmayı amaçlayan 
eğitim bireyler hakkında sanatın nasıl bir 
ayna olduğunu göstermektedir. Bireyin iç 
dünyası, aile ve okulu ile ilgili sıkıntıları, 
benlik algısı, psikolojik sıkıntıları hakkında 
bilgi elde etmek için sanat etkinliklerini 
kullanır. Çocuklar ile sanat etkinlikleri 
aracılığıyla iletişim kurabilme, çocukların 
duygularını sanat yolu ile dışa 
vurabilmelerine yardımcı olma üzerinde 
durur. Katılımcılara eğitim sonunda 
sertifika verilmektedir.  

Çocukların robot bilimi projeleri 
yapabilmeleri için ilgili öğretmen-
lerin derslerinde kendilerine 
yardımcı olabilecek örnek uygula-
maları paylaşmak ve projelerini 
üretmeleri konusunda kendilerine 
rehber olmak amaçlanmaktadır. 
Bu noktadan hareketle program 
sonunda katılımcıların Robotik 
okuryazarlık bakış açısı ile robotik 
uygulamaları analiz edebilmeleri, 
gerçek yaşam problemleri çözü-
münde “iDea” ile Türkçe robotik 
algoritma geliştirmeleri ve Robo-
tik bileşenler kullanarak “akıllı” 
ürün prototipleri oluşturabilmeleri 
amaçlanmaktadır. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, 
öğretmen adayları ve bu konular 
ile ilgili öğretmenlerin katıldığı 
eğitimin ilki 28 Ocak 2017 tarihin-
de Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
dersliklerinde gerçekleştirilmiştir.

Robotik Okur Yazarlığa Giriş
•	 Günlük yaşamımızda robotların yeri ve 

önemi
•	 “Robotik okuryazarlık” nedir?
•	 Robot bileşenleri (algılayıcılar, 

eyleyiciler, bilgi işlemciler…) nelerdir?
•	 Robotlara yapmalarını istediğimiz 

işlerin talimatlarını hazırlamak,“algo-
ritmalar”

RS iDea ve RS iDeaSim ile Temel 
Uygulamalar
•	 Görsel arayüz kullanarak Türkçe 

robotik algoritma geliştirmek. 
Ülkemizde milli imkanlarla geliştirilmiş 
ilk ve tek Robotik algoritma geliştirme 
yazılımı,“ RS iDea” ile uygulamalar.

•	 Robotik algoritmaların amaca 
uygunluğunun 3-B Simülasyon 
ortamında denenmesi, düzeltilerek 
geliştirilmesi. Ülkemizde milli imkan-

larla geliştirilmiş ilk ve tek Robotik 
algoritmalar için sanal deneme 
yazılımı, RS iDeaSim” ile uygulamalar.

RS iDea, iDea Kontrol Kartı, O-BOT 
ve Robot Bileşenleri ile Temel 
Uygulamalar
•	 Robotik algoritmaların gerçek 

ortamda denenmesi ve uygulanması 
için “Rs iDea” ve “RS iDeaSim” ile tam 
uyumlu “O-BOT” gezer robot seti ile 
uygulamalar.

Gerçek hayat problemleri için 
robotik çözüm üretme süreci
•	 Robot teknolojisi uygulamaları için 

robot bileşenleri kullanarak gerçek 
hayat problemleri çözümü için 
“çalışan prototipler” geliştirme 
uygulamaları 

konu başlıklarından oluşan eğitime 
önümüzdeki dönemlerde de devam 
edilecektir. 

Öğretmenlerimizle
Öğrenip Öğretmeye 
Devam Ediyoruz...

Başkent Üniversitesi 
Otizmin Farkında
ve Sevgisiyle, 
Eğitimleriyle 
Otizmli Çocukların 
Yanındadır...
Başkent Üniversitesi sosyal sorumluluk 
projeleriyle 6 yıldır otizmde farkındalık 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 
Üniversite olarak sanat desteği ile başlayan 
projeler yıllar içerisinde geliştirilerek 
farkındalık çalışmalarına hız verilmiş ve bu 
doğrultuda konferanslar, etkinlikler, sergiler 
düzenlenmiştir. 

1990’lardan itibaren hızla artış gösteren 
Otizm, 2013 yılından itibaren 50 /1 çocukta 

otizm görülmeye başlamıştır. Otizmle 
mücadelede, sürekli eğitim gereklidir. 
Ülkemizde ise, otizm eğitim ve otizm 
eğitmeni alanında büyük bir eksiklik 
gözlenmektedir. Otizmli çocuğa ne kadar 
erken yardım edilirse ona ulaşılması o 
derece kolaylaşmaktadır. Otizmli bireylere 
bireysel eğitim verecek eğitmenlerin 
yetiştirilebilmesi, eğitim verilecek alanların 
fiziki uygunluklarının sağlanması şarttır. 

Başkent Üniversitesi Eğitim Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi (BEDAM) bünyesinde 
koordinatörlüğünü Sibel Aktaş’ın yapmış 
olduğu ‘’ Otizm Yaz Okulu, Otizm Kış okulu, 
Otizm Eğitmen Eğitimi Sertifika Programla-
rı, Otizm Spor Eğitimi ve Uygulama 
programları’’ gerçekleştirilmektedir.  
‘’Otizm Yaz Okulu’’ve ‘’Otizm Kış okulu’’ ile 
düzenlenen eğitimler ile ilkleri gerçekleşti-

ren Başkent Üniversitesi Otizmli çocuklara 
Fırsat Eğitimi kapılarını açmaktadır.

İşbirliği Protokolü imza töreninde, Otizm 
Vakfı Başkanı Aydın Çayan, Başkent 
Üniversitesi’nin örnek bir üniversite 
olduğunu söyleyerek, Prof.Dr. Mehmet 
Haberal’a ve Prof.Dr. Ali Haberal’a teşekkür 
etmiştir.

İmzalan protokol sonrasında 11 Kasım 2016 
- 12 Kasım 2016 Tarihlerinde Otizm Eğitmen 
Eğitim Sertifika programımızda Özel 
Eğitimde Otizm Vakfından Berat Çelik, 
Otizm ve Spor Eğitiminde yine Otizm 
Vakfından Hakan Özdoğan eğitimlerimize 
destek vermiştir.

Otizm Eğitici Eğitimlerimiz 
Eğitimde, otistik bireyleri tanımaya, 
anlamaya ve gerekli olan ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerine yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. Otizmin ne olduğu, eğitimin 
önemi ve yaklaşımlar üzerinde durulan 
eğitimde birçok Otizmi tanıyan ve nasıl 
yaklaşılacağını bilen bireyler yetiştirmekte-
dir. Özbakım eğitiminden davranışsal 
yaklaşıma kadar adaylar birçok bilgi ile 
donatılmaktadır. 05-06 Kasım 2016 
tarihinde yapılan eğitimizde 15 katılımcı 
otizm eğitimini tamamlamıştır. 29-30 Nisan 
2017 tarihlerinde de yeni eğitimimiz 
açılmıştır.

Otizm Spor Ve Uygulama Eğitimi 
Otizm de spor eğitimi önemli bir yere 
sahiptir. Eğitim, teorik ve uygulama olmak 
üzere 2 bölümden oluşmakta olup, konuyla 
ilgili teorik bilgi verilirken, eğitmen adayları-
nın,  spor salonunda otizmli çocuklarımızla 
bire bir çalışmaları da sağlanmaktadır. 
05-06 Kasım 2016 tarihinde yapılan 

eğitimizde 15 katılımcı otizm eğitimini 
tamamlamıştır. 29-30 Nisan 2017 tarihlerin-
de de yeni eğitimimiz açılacaktır.

Otizm, Sömestr Okulu!
Sömestr tatili boyunca, hafta içi 09.00-
17.00 saatleri arasında otizmli bireylere 
yönelik yapılan eğitimde sanat ve spor 
içerikli program uygulanmakta, her bireye 
birebir eğitim verilmektedir. 2016-2017 
eğitim dönemi sömestr tatilde 2 öğrencinin 
katıldığı sömestr okulum her sömestr 
döneminde aktif olarak devam etmektedir.

Otizm, Yaz Okulu!
Otizmli bireyler için eğitim her şeyin 
başında gelir. Eğitim süreçleri zor ve zaman 
almaktadır. Tatil dönemlerinde yarım bırakı-
lan yada tekrarlanmayan eğitimler verilen 
eğitimin unutulmasına neden olabilir. 
Sürekli eğitim yaklaşımı otizmin  vazgeçil-
mezidir. Yaz tatili boyunca, otizmli 
bireylerin sanat ve spor içerikli eğitimlerinin 
sürdürüldüğü programda birebir eğitim 
uygulanmaktadır. Başkent Üniversitesi 
bünyesindeki Patalya Lakeside Resort 
Otelde, yüzme aktiviteleri, Başkent 
Üniversitesi Seramik Atölyesinde seramik 
dersleri, Spor Salonunda sportif etkinler 
yapmaktadır.

Otizmde Eğitime 
Ara Vermek Yok…
Eğitimin öneminden yola çıkarak 
hafta sonları da otizmli bireylerin 
sanat ve spor içerikli eğitimlerinin 
sürdürüldüğü programda birebir 
eğitim uygulanmıştır. Bire bir 
eğitmenle çalışan bireyler ayrıca 
Spor salonumuzda sportif etkinlikler 
gerçekleştirilirken, Seramik 
Atölyesi’nde seramik ve resim 
çalışmaları yapmaktadır.
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Arduıno Başlangıç Eğitimi Sertifika 
Programı 
Arduino Başlangıç Eğitimi Sertifika 
programımızın amacı, basit 
uygulamalardan başlayarak Arduino ile 
gömülü yazılıma giriş yapıp, ileri seviye 
için gereken altyapıyı oluşturacak 
başlangıç düzeyinde bilgi ve deneyimin 
kazandırılmasıdır.

Fen bilimleri alanında ve özellikle 
mühendislik alanında öğrenim gören lisans 
ve yüksek lisans öğrencileri, elektronik ve 
programlamayla ilgilenen lise 
öğrencilerinin başlangıç seviyede gömülü 
yazılım öğrenmesi ve günümüzde popüler 
olan ve birçok çalışmaya uygun altyapı 
barındıran Arduino kartı kullanarak 
çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 
Eğitim programı, öğrenci sayısı kısıtlı 

tutularak iki öğretim elemanıyla öğrenci 
başında maksimum düzeyde ilgilenilecek 
şekilde kurgulanmaktadır.

Matlab Başlangıç Eğitimi Sertifika 
Programı
MATLAB Başlangıç Eğitimi Sertifika 
programımızın amacı, MATLAB ile 
programlamaya hızlı bir giriş sağlayarak, 
ileri seviye için gereken altyapıyı 
oluşturacak başlangıç düzeyinde bilgi ve 
uygulama deneyiminin kazandırılmasıdır.
Fen bilimleri alanında ve özellikle 
mühendislik alanında öğrenim gören lisans 
ve yüksek lisans öğrencilerinin, günümüz 
dünyasında en çok kabul gören algoritma 
geliştirme, görüntü işleme ve yazılım 
araçlarından biri olan MATLAB ile 
tanıştırmak, Havacılık ve Savunma, 
otomativ, elektronik, finansal hizmetler 

Bu Yaz Çocuklar 
Başkentteydi...
Başkent Üniversitesi Yaz Okulu 
Çocuklarımıza sanat, spor, bireysel gelişim 
ve eğlence içerikli eğitimlerinin 
sürdürüldüğü bir eğitim ve eğlence 
programıdır. Bu program, farklı hobilerin 
olduğu, eğitici ve öğretici derslerin yer 
aldığı, çocukların mutluluğunun ön planda 
tutulduğu, Başkent Üniversitesi’nin 
muhteşem doğasıyla iç içe yaşanılacak 
şekilde koordine edilen eğitim her yaz 
yapılmaktadır. Başkent Üniversitesi 
bünyesindeki Patalya Lakeside Resort 
Otelde, yüzme aktiviteleri, Başkent 
Üniversitesi Seramik Atölyesinde seramik 
dersleri, Spor Salonunda sportif etkinler, 
Satranç sınıfında Akıl Oyunları ve Satranç 
çalışmaları yapılmaktadır.
 05-15 yaş aralığında tüm çocukların 
katılımına açık olan program her yaz 
devam edecektir. 25 öğrencinin katıldığı 
yaz okulumuz her yaz aktif olarak devam 
etmektedir.

Sömestr Okulunda 
Çocuklarımızla Eğlendik…
Sömestr tatili boyunca, çocuklarımız 
sanat, spor, bireysel gelişim ve eğlence 
içerikli eğitimlerle eğlenmektedirler. 
Program, farklı hobilerin olduğu, eğitici ve 
öğretici derslerin yer aldığı, çocukların 
mutluluğunun ön planda tutulduğu, 
Başkent Üniversitesi’nin muhteşem 
doğasıyla iç içe yaşanılacak şekilde 
koordine edilmiştir. 05-15 yaş aralığında 
tüm çocukların katılımına açık olan 
program her sömestrde devam 
etmektedir. 

gibi ülkemizde son derece önemli ve 
popüler olan mesleklerde en çok kullanılan 
yazılımlardan biri için altyapı kazandırmak 
hedeflenmektedir. Eğitim programı, 
öğrenci sayısı kısıtlı tutularak iki öğretim 
elemanıyla öğrenci başında maksimum 
düzeyde ilgilenilecek şekilde 
kurgulanmaktadır.

12-15 Yaş İçin Python İle 
Programlamaya Giriş Sertifika 
Programı
12-15 yaş için Python ile programlamaya 
giriş Sertifika programımızın amacı, 
Python ile programlamaya hızlı bir giriş 
sağlayarak, ileri seviye için gereken 
altyapıyı oluşturacak başlangıç düzeyinde 
bilgi ve uygulama deneyiminin 
kazandırılmasıdır.

12-15 yaş aralığında programlama ile 
ilgilenen tüm öğrencileri, yazılım ile 
tanıştırarak, programlama arayüzü daha 
kolay, yazılım dili daha pratik olan Dünya 
çapında kabul görmüş, geleceğin ileri 
teknoloji çalışmalarında sıkça kullanılan ve 
kullanılacak olan Pyhton programa dili ile 
geleceğe hazırlamak hedeflenmektedir.
Eğitim programı, öğrenci sayısı kısıtlı 
tutularak iki öğretim elemanıyla öğrenci 
başında maksimum düzeyde ilgilenilecek 
şekilde kurgulanmaktadır.

Uygulamali Proje Yönetimi 
Sertifika Programı
Programın amacı Proje yönetimi (PY)’ne 
ilişkin temel tanımlarını gözden geçirmek, 
ilgili süreç ve uzmanlık alanlarını 
incelemek, Projenin başarıya 
ulaştırılmasında hedef ve yöntem 
belirleyebilmek. Projenin özelliğine göre 
PY süreçlerini önceliklendirebilmektir. 
Sistem, donanım ve yazılım geliştirme 
projelerinde yaşam döngülerinin farkına 
varmak ve sistem mühendisliği esaslarını 
uygulayabilmek ve projede zaman 
yönetimi yöntemleri ve alınan derslerden 
haberdar olmak ile birlikte CMMI modelinin 
bugünü ve geleceği hakkında bilgi 
almaktır. 

Programın hedef kitlesi İş hayatında bir 
adım önde olup avantaj sahibi olmak tüm 
bireylerdir. Diğer bir yandan iş ortamında 
proje ekibinde görev alanlar, proje teklifi 
hazırlayanlar/hazırlayabilecekler ile 
mühendislik öğrencisi veya mezunu ve 
Firma kurup destek başvurusu almayı 
planlayan girişimcileri programımıza 
bekliyoruz. 

Teknik Eğitimlerde 
Yüksek Nitelik

Bilgisayar Destekli SMD Devre 
Tasarımı Eğitimi Sertifika Programı
Program kapsamında ülkemizde 
gelişmekte olan ve donanım tasarımı 
konuları ile ilgilenen mühendislere, kısa 
sürede ihtiyaçları olan bilgileri vermek 
amaçlanmaktadır. Elektronik donanımı 
tasarım mühendisleri ve donanım tasarımı 
ile ilgilenen ilgili personellerin 
katılabileceği eğitimimizde Devre 
tasarımına giriş devre tasarımında 
kullanılan programlar, EAGLE CAD 
programına giriş, EAGLE CAD ile DIP 
malzeme seçimi, EAGLE CAD ile birlikte 
DIP malzemeli şematik oluşturma, EAGLE 
CAD ile DIP malzemeli baskı devre 
oluşturma, EAGLE CAD ile SMD malzeme 
seçimi, EAGLE CAD ile SMD malzeme 
kullanarak şematik oluşturma, EAGLE 
CAD ile SMD malzemeli baskı devre 
oluşturma, EAGLE CAD ile çok katmanlı 
SMD devre tasarımı konuları üzerinde 
durulacaktır. 

Yangın ve Yüksekte Çalışma 
Programlarında Birinciyiz
Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun çıkması ile birlikte iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda birçok 
çalışma başlatılmış olup bu çalışmaların 
belli bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. 
Bunların içinde tüm personele ve acil 
durum ekiplerine verilmesi gereken 
yangın eğitimleri, yüksekte güvenli 
çalışma ve acil durum eğitimleri de 
bulunmaktadır.

Acil Durum Kriz Yönetimi, Yangın Eğitimi 
ve Yüksekte Çalışma eğitimleri teoriden 
çok uygulama ağırlıkta olan özel 
konulardır. Eğitimlerdeki amacımız, 
kendini geliştirmek ve eğitici olarak bilgi 
seviyesi yükseltmek isteyen bireyler 
yetiştirmektir.

Teorik eğitimlerden ziyade katılımcıların 
pratik ve uygulamaya ağırlık vermesini 
sağlayacak çalışmalara öncelik verilmekte 
olup, eğitimlerimiz de iş kazalarını 
önlemeye yönelik çalışmalarda aktif rol 
alacak eğitmenler yetiştirmek temel 
amacımızdır. Temel Yangın eğitimi her 
firmanın tüm personeline aldırması 
gereken bir eğitimdir. Yangın Ekiplerinin 
profesyonel bir uzmandan bu eğitimi 
alması gerekir. Acil durum destek 
ekiplerinin alması gereken eğitimler 
yapacakları işe göre özel eğitimler 
olmalıdır. Bu noktada devreye Acil Durum 
Ekip Eğitim programı girmektedir.

Asıl işi yüksekte çalışmak olan işlere özgü 
riskler varsa devreye yüksekte güvenli 
çalışma eğitimi girmektedir. Eğitim 
seviyesi yüksek yüksekte çalışma 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan 
kişilerin bu eğitimi vermesi 
gerekmektedir.

Üniversitemizin köklü geçmişi, modern 
yapısı, eğitim anlayışındaki proaktif tavrı 
ve teknolojik gelişmelere olumlu bakışı ile 
Eğitmen adaylarının kırk beş saatlik 
eğitim programlarını tamamlamaları 
sonucunda eğitimci kimliği ile 
buluşmalarını sağlamaktadır.
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24.11.2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bilirkişilik 
Kanunuyla, bilirkişilerle 
ilgili temel ilkeler 
belirlenerek bilirkişilik 
kurumunda önemli 
yapısal değişikliklerin 
gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir. Söz 
konusu değişikliklerin 
başlıcalarını şu şekilde 
sıralayabiliriz.

•	 Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel 
veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar 
dışında açıklama yapamayacak ve 
hukuki nitelendirme ve 
değerlendirmelerde bulunamayacak.

•	 Genel bilgi veya tecrübeyle ya da 
hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki 
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan 
konularda bilirkişiye 
başvurulamayacak.

•	 Bilirkişilik Danışma Kurulu ve Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik 
Daire Başkanlığı kurulacak ayrıca her 
bölge adliye mahkemesinin bulunduğu 
yerde bilirkişilik bölge kurulu 
oluşturulacak.

•	 Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak 
kişilerde, başka bir bölge kurulunun 
listesine kayıtlı olmama, bilirkişilik 
temel eğitimini tamamlama, bilirkişilik 
yapacağı uzmanlık alanında en az beş 
yıl fiilen çalışmış olma ve bilirkişilik 
temel ve alt uzmanlık alanlarına göre 
belirlenen yeterlilik koşullarını taşıma 
şartları birlikte aranacak.

•	 Kanuna göre, daha önce yaptığı 
başvurusu mesleki olarak yeterli 

nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle 
reddedilenler, bir yıl geçmedikçe 
yeniden bilirkişilik yapmak için 
başvuruda bulunamayacak.

•	 Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk 
alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip 
olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi 
olarak görevlendirilemeyecek.

Kanun koyucu, bilirkişilik yapacak 
kişilerin uzman olduklarını belirttikleri 
alanlarda ehil olmalarını sağlamaya özel 
önem göstermekte ve yeni yasada buna 
ilişkin pek çok hüküm getirmektedir. 
Özellikle 5 yıl fiilen çalışma, mesleki 
olarak yeterli bulunmayan kişilerin 1 yıl 
içinde yeni bir bilirkişilik başvurusu 
yapamaması, bilirkişilik yapacak kişilerin 
temel ve alt uzmanlık alanlarına göre 
belirlenen yeterlilik koşullarını taşıma 
gerekliliği ve hukuk öğrenimi görmüş 
kişilerin, hukuk alanı dışında ayrı bir 
uzmanlığa sahip olduklarını 
belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak 
görevlendirilmemelerine ilişkin hükümler 

bu amaca hizmet etmektedir.

Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi olarak bilirkişilik 
eğitimleri ile 
katılımcılarımızın söz 
konusu uzmanlık alanlarında 
yeterliliklerini geliştirmeyi 
ve bu yeterliliklerini 
belgelemeyi 
amaçlanmaktadır. 

2015 yılından itibaren Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Konya, Tekirdağ, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Eskişehir ve Çanakkale’de 
devam eden programlarınızda yaklaşık 
2000 katılımcıya sertifikaları verilmiştir.

Türkiye’nin Her Yerinde 
Bilirkişiler Üniversitemizde 
Yetişiyor...

Bilirkişilik 
Eğitimleri 
İstanbul Çalışma 
Toplantısı
Bilirkişilik Kanunu Yönetmelik 
Taslağı ile bilirkişilik temel 
eğitiminin usul ve esasları, 
bilirkişilik etik ilkeleri ve bilirkişilik 
temel ve alt uzmanlık alanlarının 
belirlenmesine yönelik olarak 7-11 
Şubat 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da çalışma toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya Üniversitemiz öğretim 
üyelerinden Prof.Dr. Ali Halıcı ve 
Prof.Dr. Mustafa Serdar Özbek 
katılmış ve çalışma toplantısında 
Bilirkişilik Kanunu Yönetmelik 
Taslağı değerlendirilmiş olup 
ayrıca bilirkişilerin görevlerini 
yürütürken uymaları gereken etik 
ilkeler, bilirkişilik temel eğitiminin 
usul ve esasları ile bilirkişilik temel 
ve alt uzmanlık alanlarının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır.

Uygulamalı Aktüeryal Hesap 
Bilirkişiliği  Sertifika Programı
Uygulamalı Aktüeryal Hesap Bilirkişiliği 
Sertifika Programımızın amacı, hukuka 
aykırı fiiller neticesinde meydana gelen 
ölüm ve uğranılan bedensel zararlar 
sebebiyle ortaya çıkan Destekten 
Yoksun Kalma ve İşgöremezlik 
Zararlarının tazminata konu olacak 
tutarlarının hesaplanabilmesi için ilgili 
kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasıdır.

Program hem ilgili kişilerin, edindikleri 
aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik 
faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı 
olarak yapmalarını sağlamayı hem de 
davaları takip eden avukatları ve 
davalara bakan hakimleri aktüerya 
konusunda bilgilendirmeyi 
hedeflemektedir.

İş Davaları (İşçilik Alacakları) Hesap 
Bilirkişiliği Sertifika Programı
Eğitim programımızın amacı ceza ve 
hukuk davalarında bilirkişilik yapmak 
isteyen kişilere el yazısı ve imza 
karşılaştırmaları, sahte nüfus cüzdanları, 
sürücü belgeleri, pasaportlar ve çeşitli 
sahte belgelerin tespiti konusunda bilgi 
vermeyi amaçlamaktadır. 

İş Mahkemelerinde Bilirkişilik, İş Yargısı 
ve Bilirkişilik, İş Yargısında Hesap 
Bilirkişiliği, Hesap Bilirkişilerine İlişkin 
Usul Hükümleri, İş Hukukunun Temel 
İlkeleri, Yargıtay Kararları Doğrultusunda 
İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi, 
Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözümleri, İş Kanunundan 
Doğan Tazminat Hakları ve 
Hesaplamaları, Kıdem Tazminatı ve 
Hesaplanması, İhbar Tazminatı ve 
Hesaplanması, Kötü Niyet Tazminatı ve 
Hesaplanması, Askerlikten Doğan 
Tazminat ve Hesaplanması, Özürlülükten 
Doğan Tazminat ve Hesaplanması, Eşit 
Davranmama Tazminatı ve 
Hesaplanması, İşe İade Davalarından 
Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması, İş 
Kanununda Ücret, Fazla Mesai ve Hafta 
Tatili Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel 
Tatil Çalışması Ücreti, Yıllık İzin Ücreti, İş 
Kanunda Çalışma Süreleri, İşçinin 
Dinlenme Hakkı, Örnek Raporların 
Değerlendirilmesi ve Bilirkişilik 

Kanununun derinlemesine incelendiği 
programda %85 katılım şartını sağlayan 
katılımcılara sertifika hakkı 
tanınmaktadır.

İnşaat Davalarında Bilirkişilik 
Eğitimi Sertifika Programı
İnşaat Sözleşmesi ve Sözleşme 
Geçerlilik Şartları, Yer teslimi, Birim 
Fiyatlı Sözleşmeler – Götürü Bedelli 
Sözleşmeler, Sözleşmenin Tarafları ve 
Tarafların Yükümlülükleri, Sözleşmenin 
Yüklenici Tarafından Taşerona 
Devredilmesinin Şartları, İş Süreleri, 
Süre Uzatım, Cezalı Süreler, Fiyat farkı, 
Hakediş Tanzimi, Hakedişlerin 
Kesinleşmesi, Ara Hakediş, Kesin 
Hakediş, Eksik Ayıp İş, Açık Ayıp, Gizli 
Ayıp ve İhbar Süreleri, ,Sözleşmenin 
Feshi o Sözleşmenin İş Sahibi 
Tarafından Fesih Koşulları ve Neticeleri 
o Sözleşmenin Yüklenici Tarafından 
Feshi ve Sonuçları o Haklı- Haksız Fesih 
o Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi – İleri 
Etkili Feshi, Müspet – Menfi Zarar, 
Geçici Kabul – Kesin Kabul, Teminatın 
İade Şartları, Sözleşmenin Tasfiyesi, 
Nama İfaya İzin, Gecikme halinde iş 
sahibinin hakları o Cezai Şart o Kira 
Alacağı o Sözleşmenin Feshi, Ecrimisil 
ve Muvazaalı satışlar konu 
başlıklarından oluşan eğitim İki hafta 
sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak 
üzere toplam 32 saat sürmektedir. 

Sigorta Davalarında Bilirkişilik 
Eğitimi Sertifika Programı
Eğitim programımızda seminere 
katılanların, edindikleri bilgiler 
sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini 
sigorta hukuku mevzuatındaki güncel 
duruma göre yapmalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Toplam 32 saat süren 
programda sigorta sözleşmesinin 
tanımı ve unsurları, sigorta hukuku 
alanında yapılan tasnifler, temel 
kavramlar, sigorta sözleşmesinde 
tarafların borç ve yükümlülükleri, 
koruyucu hükümler, sigorta, 
sigortacının halefiyeti ve rücu hakkı, 
zamanaşımı ve sigorta davalarında 
bilirkişilik ve rapor düzenleme 
konularına yer verilmektedir. 

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve 
Trafik  Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika 
Programı
Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında 
toplam 1 milyon 313 bin 359 adet trafik 
kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 
milyon 130 bin 348 adedi maddi hasarlı, 
183 bin 11 adedi ise ölümlü yaralanmalı 
trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana 
gelen ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarının %75’i yerleşim yeri içinde 
%25’i ise yerleşim yeri dışında 
gerçekleşti.

Türkiye’de 2016 yılında ölümlü 
yaralanmalı trafik kazasına neden olan 
toplam 210 bin 498 kusura bakıldığında 
kusurların %89,3’ünün sürücü, %8,8’inin 
yaya, %0,9’unun yol, %0,6’sının taşıt ve 
%0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu 
görüldü.

TÜİK istatistiklerinden de görüldüğü 
üzere ülkemiz karayollarında meydana 
gelen kazaların % 98’i direkt insan 
kaynaklı kusurlardan kaynaklanmaktadır. 
Hukuk ve ceza yargılamalarında söz 
konusu insan kaynaklı kusurların, taraflara 
hangi oranda atfedileceği büyük önem 
arz etmekte ve mahkemelerde görev 
yapan yeminli bilirkişiler söz konusu 
kusurun tespitinde önemli rol 
oynamaktadırlar. 

Türk Yargı Sisteminde ciddi bir ihtiyaç 
haline gelen Trafik Bilirkişilerinin 
yetişmesini hedeflediğimiz Trafik 
Kazalarında Kusur Tespiti ve Trafik 
Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programıyla 
trafik kazalarında bilirkişilik yapmak 
isteyen katılımcılara güncel mevzuata ve 
uygulamaya dayalı pratik bilgiler 
vermeyi amaçlamaktayız. 

Adli Belge İncelemeleri ve 
Sahtecilik (Grafoloji) Bilirkişilik 
Eğitimi Sertifika Programı
Program ceza ve hukuk davalarında 
bilirkişilik yapmak isteyen kişilere el yazısı 
ve imza karşılaştırmaları, sahte nüfus 
cüzdanları, sürücü belgeleri, pasaportlar 
ve çeşitli sahte belgelerin tespiti 
konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Bilirkişilik Sertifika Programları
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Başkent Üniversitesi ve Türkiye 
Barolar Birliği işbirliği ile 
gerçekleştirilen hukuk 
uyuşmazlıklarında arabuluculuk 
eğitimi yaklaşık 5000 
katılımcının eğitim sonrası 
girdikleri yazılı ve mülakat 
sınavlarında elde ettikleri 
başarı ile gururla devam 
etmektedir. 

2016 yılında düzenlenen 66 seminerde 
2130 katılımcı başarı ile programı 
tamamlamışlardır. 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, Ordu, Erzurum, 
Milas, Aydın, Kayseri, Niğde, Erzincan, 
Afyon, Bilecik, Denizli, Mardin, 
Zonguldak, Isparta, Kahramanmaraş 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.

 Eğitimlere; İletişim Fakültesi’nden 
Prof.Dr. Özcan Yağcı, Prof.Dr. Recep 
Tayfun, Prof.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 Prof.Dr. M. Serdar 
Özbek, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor 

Bilimleri Bölümü’nden Prof.Dr. Ünsal 
Sığrı, Ticari Bilimler Fakültesi, Yönetim 
Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Prof.Dr. 
Ali Halıcı, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden Prof.Dr. Nejat Basım, 
Ankara Barosu avukatlarından Hamdi 
Can Ünsal, Şamil Demir ve Banu Anıl 
katkı vermişlerdir. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Temel Eğitimlerinin yanı sıra aynı 
uzman kadro ile 2015 yılında verilmeye 
başlanan 8 saat süreli Arabuluculuk 
Yenileme Eğitimlerine de devam 
edilmektedir. 

Arabuluculuk Eğitimlerinde 
Gurur Tablosu

BEL-KA A.Ş.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
Eğitimi 08-09 Eylül 2016 ve 29-30 
Mart 2017 tarihlerinde verilmiştir.

Mersin Valiliği
Mersin Valiliği çalışanlarına yönelik 
“İmaj ve Zarafet Yönetimi” konulu 
eğitim 12-16 Aralık 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 
Mersin Valiliği’ne bağlı çalışan 
mülki ve idari amirler ile 
personellerden oluşan 250 kişilik 
bir gruba 5 günlük eğitim 
verilmiştir. Eğitimler; iş etiketi ve 
imaj yönetimi, adab-ı muaşeret 
kuralları, kişisel tarz oluşturma 
(kıyafet seçimi, takı, aksesuar ve 
makyaj), kişisel bakım, temizlik ve 
hijyen, iş ve sosyal yaşamda 
zarafet ve protokol kuralları 
konularında oluşmuş olup, 
eğitmen olarak Prof.Dr. Nejat 
Basım ve Ayça Kuru görev almıştır.

Eti Maden 
İşletmeleri
Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü çalışanlarına yönelik
•Etik İlkeler Eğitimi (210 kişi)
•Protokol Yönetimi ve Davranış 
Kuralları Eğitimi (174 kişi)
•Sendikal Haklar Eğitimi (196 kişi)
•Risk Yönetimi ve İç Denetim 
Eğitimi (73 kişi)
•Yönetim Simulasyon Oyunu, 
Stratejik ve Proaktif Yönetim, 
İşletme Politikaları Eğitimi (24 kişi)
•Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim 
Etkinliğini Ölçme Eğitimi (130 kişi)
•Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi 
(850 kişi)  
başarı ile tamamlanmıştır.

Başbakanlık 
Basın Yayın 
Enformasyon 
Genel 
Müdürlüğü 
23 Ocak 2017 tarihinde Başbakanlık 
Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nde Araştırma 
Yöntemleri ve Tez Yazım Eğitimi 
başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 
Bilim ve Bilimsel Bilgi, Bilimsel 
Araştırma Amaç ve Çeşitleri, 
Araştırmanın Planlaması, Araştırma 
Yöntemleri, Veri Çeşitleri ve Veri 
Toplama Yöntemleri, Verilerin 
Düzenlenmesi ve Analiz ile Tez 
Yazım Süreci konu başlıklarından 
oluşan eğitim kurumda görev yapan 
ve tezlerini yazan uzman 
yardımcılarını bilgilendirmek 
amacıyla düzenlenmiş olup, yıl 
içerisinde Basın ve Enformasyon 
Uzmanlığı Yeterlik Sınavı da 
Merkezimiz koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilecektir.

Ceza Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan Hakimlere 
yönelik İletişim ve Yönetim 
eğitimi 18-19 Mart 2017 
tarihlerinde düzenlenmiştir.  
İletişim eğitimi Prof.Dr. Özcan 
Yağcı, Yönetim eğitimi ise Prof.
Dr. Ali Halıcı tarafından 
verilmiştir.  Eğitim sonrası 
katılımcıların memnuniyeti daha 
sonraki eğitimler için bir referans 
oluşturmuştur. 2017 yılı içerisinde 
Adalet Bakanlığı ile işbirliğimiz 
devam edecektir.

Kurumlara Yönelik Eğitimlere BEDAM 
Damgasını Vurmaya Devam Ediyor...
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Program 
Geliştirme 
Semineri ile 
Gelişime 
Devam..
Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki 
İngilizce Hazırlık Bölümü ve Akademik 
İngilizce Bölümü’nde uygulanmakta olan 
bütün eğitim programlarının 
geliştirilmesi, uygulanması, 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini 
amaçlayan Program Geliştirme 
Biriminde çalışan öğretim elemanlarına 
yönelik 6-10 Şubat 2017 tarihleri 
arasında 20 saatlik bir Program 
Geliştirme Semineri verilmiştir. 

Seminere 23 öğretim elemanı katılmıştır. 
Seminerin ilk günü, Gazi Üniversitesi 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Cem Balçıkanlı, 
‘Introduction to Curriculum 
Development Process  and Conducting 
Needs Assessment’ ve ‘Formulation of 
Goals and Objectives in the 
Development of English Language 
Programs’,  ikinci ve üçüncü günde, 
Başkent Üniversitesi Yabancı Diller 
Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Bölüm 
Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Gülsev Pakkan, 
‘Syllabus Design in ELT’ ve 
‘Fundamentals of Materials Design and 
Development’, dördüncü günde Gazi 
Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve 

İngilizce Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan 
Ersöz, ‘Recent Trends in Designing 
Materials for the Development of English 
Language Skills’ ve ‘Curriculum 
Implementation’ ve son günde Başkent 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Program Geliştirme Koordinatörü Dr. 

Figen Kanik, ‘Curriculum Evaluation: 
Theory and Practice’ ve ‘Review of the 
Curriculum Development Process at the 
School of Foreign Languages at Başkent 
University’ konularında konferans 
vermiştir. 

“Karar Verme ve 
Problem Çözme 
Teknikleri” Eğitimleri 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi 
bünyesinde yer alan kara sınır kapılarında; 
•	24-25 Kasım 2016  tarihlerinde Hamzabeyli 
ve Kapıkule İşletme Müdürlükleri,
•	01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Cilvegözü 
İşletme Müdürlüğü,
•	15-16 Aralık 2016 tarihlerinde Esendere 
İşletme Müdürlüğü çalışanlara onikişer saatlik 
“Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri” 
Eğitimleri verilmiştir. 
Başarı ile tamamlanan eğitimlerde, Başkent 
Üniversitesi’nin kalitesi üzerinde durularak, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 
yıllarda da işbirliğinin devam etmesine karar 
verilmiştir. 

SPSS İle 
İstatistikler ve 
AMOS ile Yapısal 
Eşitlik Modelleme 
Eğitimi 
Ankara, İstanbul, Adana ve Kütahya’da 
Yrd.Doç.Dr. Erkan Yıldız eğitmenliğinde 
gerçekleştirilmekte olan eğitimlerimizde 
SPSS eğitiminde  teorik altyapı, spss 
programına giriş, frekans analizi, 

tanımlayıcı istatistikler, keşfedici faktör 
analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon 
analizi, regresyon analizi (basit, çoklu, 
hiyerarşik), t testi, ANOVA, aracılık 
etkisi, analiz sonuçlarının teze/makaleye 
nasıl raporlanacağına ilişkin örneklere 
yer verilmektedir. 

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme 
Eğitimi’nde ise teorik altyapı, amos 
programına giriş, ölçüm/yapısal model, 
doğrulayıcı faktör analizi, model uyum 
değerleri, model modifikasyonu, yapısal 
eşitlik modellemesi, aracılık etkisi, grup 

analizleri, analiz sonuçlarının teze/
makaleye nasıl raporlanacağına ilişkin 
örnekler üzerinde durulmaktadır.
Eğitimler sırasında her analiz farklı veri 
setleriyle 3’er kez gerçekleştirilirken, 
eğitimlerin sonunda tüm analizleri 
içeren bir modelle eğitimin amacına 
ulaşıp ulaşmadığı test edilmektedir. 
Lisansüstü program öğrencileri ve 
akademisyenlerin oldukça ilgi gösterdiği 
her iki eğitimde farklı illerde katılımcılar 
ile buluşmaya devam edilecektir. 

Sağlık Turizmi 
Uzmanlığı ve 
Yönetimi Sertifika 
Programı
Sağlık Turizmi gün geçtikçe dünya da 
önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Programda, Türkiye genelinde turizm, 
sağlık turizmi, termal turizm/spa ile yaşlı 
ve engelli turizminin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla bu alanda 
çalışan/çalışacak personelin ve işletme 
yöneticilerinin uzmanlaşmasını 
sağlayacak sağlık turizmi ile ilgili mesleki 
ve genel eğitim bilgileri verilmektedir.

Etkili Takım Çalışması 
ve Sistemi ve İnsanları 
Yöneten Liderler 
konulu eğitimler
NKR Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti Genel 
Müdürlüğü çalışanlarına yönelik olarak 
Etkili Takım Çalışması ve Sistemi ve 
İnsanları Yöneten Liderler konulu eğitimler 
Prof.Dr. Ali Halıcı tarafından 17-18 Haziran 
2016 tarihlerinde verilmiştir.

Yabancı Dil Sınavına 
Hazırlık Kursu
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na 
(YDS) İngilizce sınavına yönelik dil bilgisini, dil 
becerilerini ve sınav stratejilerini geliştirmek 
üzere planlanan eğitimlerimiz ile, eksik konular 
tamamlanmakta ve başarı ile sınava yönelik 
hazırlık yapılmaktadır. 2016-2017 eğitim 
döneminde 1.grupta 10 öğrencinin katıldığı 
eğitimler devam etmektedir.
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Danışmanlıklar
Babur Arslan Turizm Ticaret Özel 
Sağlık Hizmetleri ve Sanayi A.Ş. 
tarafından Merkezimizden talep 
edilen uzman görüşü hizmeti 
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Kudret Güven 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Merkezimiz ile Progas İnşaat Enerji 
Ltd. Şti arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde Üniversitemiz öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Birol Kılkış ve 
Yrd.Doç.Dr. Bülent Eşiyok’tan 
konusunda danışmanlık hizmeti 
almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yürütülmekte olan “Özellikle Kız 
Çocuklarının Okullaşma Oranlarının 
Artırılması” konulu projede 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hicran 
Çetin Gündüz’den danışmanlık 
hizmeti alınmıştır.

YOLBAK/ Yol Bakım ve Kar 
Mücadele Araçları San. Tic. Ltd. Şti 
ile Üniversitemiz arasında 
imzalanan “Teknik Danışmanlık 
Protokolü” çerçevesinde ilgili firma 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 
Prof.Dr. Faruk Elaldı’dan 
danışmanlık hizmeti almıştır.

Müzik ve Sahne 
Sanatları Sertifika 
Programı Başarıyla 
Devam Ediyor
Devlet Konservatuvarı uzmanlığında gerçekleştirilen müzik ve 
sahne sanatları eğitimlerimiz devam ediyor. Piyano, Keman, 
Viyola, Viyolonsel, Flüt, Ses Eğitimi / Şan, Popüler Müzik 
Şarkıcılığı, Klasik Gitar, Caz / RockGitar, Güzel ve Etkili 
Konuşma-Diksiyon alanlarında, yapılmaktadır. Eğitim 32 hafta 
sürmektedir. Yıl sonunda katılımcıların yer alacağı konser 
düzenlenmekte ve katılımcılar seviye durumlarına göre 
sertifikalarını alabilmektedirler. 2016-2017 eğitim döneminde 
25 öğrencinin katıldığı eğitimler devam etmektedir.

Resim ve Seramik Kursu
Sanat, ruhu besleyen en önemli araçlardan biridir. Resim ve 
Seramik kurslarımız ile hem yetişkinlere hem de çocuklara 
gerekli teknikler öğretilirken, yaratıcılıklarının sınırları 
zorlanmaktadır. 6 öğrencinin devam ettiği eğitimler 
akademik yıl boyunca sürmektedir.

Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Sağlık Hukuku Sertifika Programı 
toplam 10 konudan oluşmaktadır. 
Öğretim Yönetim Sistemi kapsamında, 
görsel ve sözlü ders anlatımları, 
Powerpoint sunuları ve canlı sınıf 
çekiminden oluşan öğretim 
materyalleri ile yürütülmekte olup; 
sağlık hakkına ve sağlık hizmetinin 
sunulmasına ilişkin hukuk kurallarının 
irdelendiği, hasta ve hekim ilişkisinde 
hasta haklarını ve hekimin 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını 
açıklayan, malprakts-komplikasyon 
ayrımını ortaya koyan, tıbbi bilirkişilik 
ve bilirkişi raporlarını ayrıntılarıyla 
işleyen bir programdır. Program 
sonundaki sınavda başarılı olarak 317 
katılımcıya sertifikaları teslim 
edilmiştir.

Tüketici Hukuku Sertifika Programı
6502 sayılı Yasa ile Tüketici ismi ile 
anılan (alıcının) bireylerin korunması 
amaçlanmıştır. T.B.K. ilgili 
maddelerinde Tüketici koruma altına 
alınmış ise de gelişen Pazar ekonomisi 
karşısında ilgili maddeler yetersiz 
kalmıştır. Bu bağlamda 1982 
Anayasamızın 172. maddesinde “Devlet 
tüketicileri koruyucu ve Aydınlatıcı 
tedbirler alır, tüketicinin kendilerini 
koruyucu girişimini teşvik eder” demek 
suretiyle “tüketici “ Anayasamızın 
güvencesi altına alınmıştır. Ülkemizin 
Avrupa Birliğine ve Gümrük Birliğine 
girmek amacıyla son yıllarda mevcut 
iktidarlar uyum yasalarına hız 
vermiştir. Tüketicinin korunması 
hakkındaki kanun Avrupa Birliği 
mevzuatı ve evrensel nitelikteki 8 
temel tüketici hakkı gözetilerek 
hazırlanmış ve bu yasa 8.9.1995 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Artık 
günümüzde tüketicinin en etkin şekilde 
nasıl ve kim tarafından korunması 
gerektiği tartışılmaktadır. 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanunla ilgili sertifika programı toplam 
12 konudan oluşmaktadır. Program 
görsel ve sözlü ders anlatımları 
kapsamında powerpoint sunuları ve 
canlı sınıf çekiminden oluşan öğretim 
materyalleri ile yürütülecektir. 6502 
sayılı tüketicinin korunması hakkındaki 
Kanun kapsamında Tüketicinin satın 
aldığı mal ya da hizmetin ayıplı çıkması 
halinde Tüketicinin ne gibi yasal 

haklarının bulunduğu, Tüketici 
Yasasına göre temel ilkeler, ayıplı mal, 
Tüketicinin bilgilendirilmesi koşullarına 
yönelik olarak konular işlenmektedir. 
191 katılımcı sertifika alarak programı 
tamamlamıştır.

İstinaf Kanun Yolu Sertifika Programı
Ceza Yargısı, Hukuk Yargısı ve İdari 
yargı olmak üzere üç bölümde oluşan 
programda; İstinafa İlişkin Tartışmalar 
ve İstinaf Kanun Yolu, 5271 Sayılı CMK 
Uyarınca İstinaf Kanun Yolu, 5271 Sayılı 
CMK Uyarınca (Yeni) Temyiz Kanun 
Yolu, Medeni Usul Hukukunda Yeni 
Kanun Yolu(İstinaf-Temyiz), İstinaf 
Yargılaması, İdari Yargı’da İstinaf ve 
İdari Yargı’da İstinafa İlişkin Örnek 
Davaları içermektedir. Mart sonu itibarı 
ile toplam 228 katılımcı programı 
başarılı bir şekilde tamamlayarak 
sertifikalarını almıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika 
Programı
İK alanında kariyer planlayan 
katılımcılar için kapsamlı olarak 
hazırlanan program, aynı zamanda 
alanında uzmanlaşmak isteyen tüm 
insan kaynakları çalışanlarına hitap 
etmektedir. İşletmelerde Yönetim ve 
Temel Kavramlar, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlama ve 
İş Analizi, İşgücü Arama, Seçme ve 
Yerleştirme, Performans Değerleme ve 
Performans Yönetimi, Hizmet İçi 
Eğitim ve Kariyer Planlama, İş 
Değerleme ve Ücret Yönetimi, İKY 
Uygulamalarının İşletme Başarı 
Açısından Değerlendirilmesi ve İnsan 
Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) 
eğitimin konu başlıklarıdır. 

Cv Yazma ve Mülakat Teknikleri 
Eğitimi
İş arayışındaki bireyler, yeni mezunlar, 
üniversite öğrencileri ve konu 
hakkındaki bilgisini gözden geçirmek 
isteyen herkesi beklediğimiz uzaktan 
eğitim programımızda etkin bir CV 
hazırlamak ve başarılı bir mülakat 
geçirmek için bilmeniz gereken püf 
noktaları aktarmayı amaçlanmaktadır. 
Program sonunda katılımcılar Etkili bir 
özgeçmiş hazırlamanın ipuçları, 
özgeçmişte olması gereken bölümleri, 
iş alanına göre CV çeşitleri (Kronolojik 
CV, Beceri/Yetkinlik Odaklı CV vs.),  

mülakata hazırlık süreci, 
karşılaşabileceğiniz farklı mülakat 
tekniklerini tanımayı, mülakatlarda 
gelebilecek kritik sorular ve 
mülakatlarda beden dilinin önemine 
ilişkin bilgileri edinmiş olarak programı 
tamamlamış olmaktadırlar.

Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
korumak, kişisel verileri işleyen tüm 
kurum ve kuruluşların birinci derecede 
yükümlülüğü haline gelmiştir. Bu 
eğitim, (6698 sayılı) Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uyum çalışmaları 
kapsamında bilinmesi gereken usul ve 
esasları kapsamlı bir çerçevede ele 
almaktadır. Programa Hukuk 
Müşavirleri ve Avukatlar, Kamu ve Özel 
sektör fark etmeksizin İnsan Kaynakları 
yöneticileri ve İK çalışanları, Bilgi İşlem 
Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem 
çalışanları, Hakla İlişkiler bölüm 
yöneticileri ve çalışanları, Satış, İş 
Geliştirme ve Pazarlama bölüm 
yöneticileri ve personeli, kişisel veri 
sorumluları ve kişisel verilerin 
korunması konusunda bilinçlenmek 
isteyen tüm bireyler katılabilmektedir. 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik 
Analizi ve Uygulamaları Eğitimi
Bu eğitimde insan kaynakları alanında 
çalışan profesyonellerin, yöneticilerini 
ve çalışma arkadaşlarını daha yakından 
tanımalarını sağlayarak İK süreçlerini 
daha verimli hale getirmelerini 
amaçlanmaktadır. Eğitimin sağladığı 
kazanımlar 
•	 Profesyonel ve gündelik hayata yön 

veren davranışları ve iş hayatına 
yansımalarını etkileyen kişilik 
özellikleri ve diğer faktörleri tanıtır,

•	 İK süreçlerinin verimliliğine ve 
etkinliğine katkı sağlar,

•	 Yönetim ve bireysel koçluk 
alanlarında çalışan profesyonellerin 
danışanlarını daha yakından 
tanımalarına katkı sağlayacak bilgi 
ve becerilerini artırır,

•	 Profesyonel hayatta kendi kariyerine 
yön vermek isteyenlerin kendilerini 
daha yakından tanımalarını 
sağlamasıdır.

SPL Düzey 1 
Lisanslama 
Sınavına Hazırlık 
Eğitimi
Finans sektöründe çalışanlar, 
bankacılar ile bu sektörün özellikle 
borsa ve sermaye piyasaları ile ilgili 
bölümlerinde çalışmayı 
hedefleyenlerin katılımı ile 
gerçekleştirilen 32 saat süreli eğitim 
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, Sermaye Piyasası Araçları 
1, Yatırım Kuruluşları ve Takas ve 
Operasyon İşlemleri modüllerinden 
oluşmaktadır. Doç. Dr. Şenol 
Babuşcu ve Doç. Dr. Adalet Hazar 
eğitmenliğinde süren eğitimde 
teknik anlamda borsa ve sermaye 
piyasaları hakkında ihtiyaç 
duyacakları konular hakkında 
güncel bilgi edinilmesi ve Düzey 1 
Lisanslama Sınavına hazırlanılması 
amaçlamaktadır.

  Online Eğitimler ile 7/24 Sizlerleyiz
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Kalite Yönetim 
Sistemi Sertifika 
Programı
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ve 
Başkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü işbirliğinde 
gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi 
Sertifika Programı 13 Ocak-03 Şubat 
2017 tarihleri arasında 28 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimin amacı kişilerin bu alanda 
uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak 

teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, 
çeşitli uygulamalarla yetkinlik 
kazandırılmasıdır.

Eğitime, Mühendislik Fakültesi İşletme 
ve İktisat Bölümleri 3. ve 4. Sınıf 
öğrencileri ile Yüksek Lisans 
Programlarından Kalite Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik ve 
Teknoloji Yönetimi, Enerji Mühendisliği,  
Makine Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği,  İş 
Sağlığı ve Güvenliği, İşletme ve İktisat 
mezun ve öğrencileri katılabilmektedir. 
Eğitim sonunda katılımcılara TSE 
tarafından hazırlanan sertifikalar Rektör 
Yardımcımız Prof.Dr. Abdülkadir 

Varoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Berna Dengiz tarafından 
verilmiştir. Programı başarıyla 
tamamlayan adaylar “Kalite Yönetim 
Sistemi Baştetkik/Tetkik Görevlisi 
Adayı” sınavına giriş hakkı 
kazanmaktadır. 

Şirket 
Yöneticiliği 
Sertifika 
Programı
Halen özel sektörde çalışmakta olanlar 
ile kariyer planlamasında özel sektörü 
hedefleyenler için, iş hayatında ihtiyaç 
duyulan en temel konularda 
bilgilendirilmelerinin sağlanması 
amaçlamaktadır. Günlük 8 saat olmak 
üzere toplam 10 gün süren programda 

Temel Finans Bilgileri, Temel Muhasebe 
Bilgileri, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, 
Finansal Yönetim, Şirket Bilanço Analizi, 
Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerde Vergi 
Yönetimi, Kurumsallaşma ve Yönetim 
Stratejileri, Banka Şirket İlişkileri ve 
Pazarlama-Sosyal Medya gibi konular 
ele alınmaktadır. Eğitim bitimde 
katılımcılara Şirket Yöneticiliği 
Sertifikası verilmekte olup; Prof. Dr. Ali 
Halıcı, Doç. Dr. Şenol Babuşcu, Doç. Dr. 
Adalet Hazar, Doç. Dr. Deniz Umut 
Erhan, Yrd. Doç. Dr. Özge Sezgin Alp, 
Yrd.Doç. Dr. Gaye Açıkdilli, Dr. Sezercan 
Bektaş ve Mahmut Ceylan eğitimci 
olarak görev almaktadırlar.

Borsa ve 
Sermaye 
Piyasaları 
Sertifika 
Programı
Borsa ve Sermaye Piyasaları Sertifika 
Programı, finans sektöründe çalışanlar 
ile finans sektöründe çalışmayı 
planlayan kişilerin teknik anlamda 
borsa ve sermaye piyasaları hakkında 

ihtiyaç duyacakları konular hakkında 
Sermaye Piyasasının Yasal Çerçevesi, 
Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye 
Piyasası Kuruluşları, Borsa İstanbul, 
Finansal piyasalar, Portföy yönetimi, 
Forex piyasalar, Temel ve Teknik 
Analiz konularının uygulamalı örnekler 
ile birlikte 8 gün süresinde incelenip 
katılımcılara borsa ve sermaye 
piyasaları hakkında detaylı bilgi sahibi 
olmalarını sağlayacak bir eğitim 
programıdır. 

Katılımcılara eğitim sonunda Borsa ve 
Sermaye Piyasaları Sertifikası 
verilecektir.

Koçluk Sertifika 
Programı
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 liderler, 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. 

Koçluk mesleği, mesleğin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından kabulü ve 
22/05/2013 tarih ve 2013/41 sayılı karar  
ile resmi gazetede onaylanmasından 
sonra, Türkiye’de daha da önem 
kazanmıştır ve eğitimlerin bu standartlar 
çerçevesinde ve belli ettik değerler 
içinde verilme zorunluluğu getirilmiştir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi, kişinin önce 
kendi özüne yaptığı bir yolculuk 
programıdır. Çünkü kişinin gelişim ve 
değişimine koçluk, bu yolculuk ile 

gerçekleşir. Bu program, kendi 
yaşamına dışarıdan bakmak, içsel 
doğasını gözlemlemek, anlamak, kendini 
keşfetmek ve böylece potansiyelini 
optimum seviyede kullanmak isteyen ve 
tüm bunlara ilaveten; edindiği bilgi ve 
deneyimlerle başka insanların 
hayatlarında da benzer tecrübeler 
yaşamalarına destek olmayı hedefleyen 
bireyler için bir fırsattır. 

Öğrenci Koçluğu Eğitimi ile çocuklar ve 
gençlerle olan iletişiminizi güçlenecek, 
onların perspektifinden bakarak, hayatı 
tanımalarına yardımcı olabileceksiniz.
Öğrenci koçu olduğunuzda, onları 
empatik dinleyerek emir vermek yerine, 
isteklerinin farkına varacak, çatışma 
yerine uzlaşmayı sağlayacaksınız. 
Öğrenciyi destekleyici teknikleri 
uygulayabilecek ve böylece 
öğrencilerinizin başarılarının katlanarak 
artmasına destek olmuş olacaksınız.

Eğitim süreleri yetmiş ikişer saat olup, 
katılımcıların 6 ay boyunca koçluk 
uygulama atölyelerine katılımı ve ayrıca 
koçluk mesleği sürecine geçiş 
mentörlüğü ücretsizdir. 2015 yılından bu 
yana devam eden eğitimimizde eğitim 
sonrası sınav ve 20 saat staj sürecini 
başarı ile tamamlayan 200’den fazla 
katılımcı eğitim sertifikasını almaya hak 
kazanmıştır. 

Bankacılık 
Sertifika 
Programı
Gerek bankacılık sektöründe çalışan, 
gerekse kariyerinde bu sektörü 
planlayan kişilere teknik anlamda 
bankacılıkta ihtiyaç duyacakları 
konular hakkında güncel bilgi 
edinmelerinin sağlamasının 
amaçlandığı Bankacılık Sertifika 

Programı 10 gün (80 saat) 
sürmektedir. Finansal Piyasalar ve 
Kurumlar, Temel Bankacılık Bilgileri, 
Banka İşlemleri, Banka Hukuku, Banka 
Muhasebesi, Temel Kredi Bilgileri, 
Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi, 
Banka Aktif Pasif Yönetimi, 
Bankacılıkta Pazarlama ve Bankacılıkta 
Risk Yönetimi gibi konuların yer 
verildiği Eğitimde Doç. Dr. Şenol 
Babuşcu, Doç. Dr. Adalet Hazar, Doç. 
Dr. Deniz Umut Erhan ve Dr. Burcu 
Gürol eğitmen olarak görev 
almaktadır.
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YENİ BİNA VE 
DERSLİKLERİMİZ İLE 

7’DEN 77’YE
EĞİTİM


