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Yaşam boyu eğitim anlayışı ile faaliyetlerine 19 yıldır devam eden 

BEDAM, Pandemi sürecinde de uzaktan eğitimlerle ülkemize 

hizmet etmeye devam etmektedir. 

Uzaktan eğitimlerimiz hem canlı (senkron) hem de video 

gösterimi (asenkron) olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 

yüzyüze yapılan bir çok eğitimimiz de uzaktan eğitime 

geçilmiştir. Kamu Gözetim Kurumu eğitimlerinden Satranca, 

Aktüerya eğitiminden İş Hukuku eğitimine birçok alanda süratle eğitim yapısı uzaktan eğitime 

uygun hale getirilmiştir.  Bununla birlikte eğitimlerimiz son dönemde gerekli sağlık koşulları 

sağlanarak yüzyüze olarak da sürdürülmektedir. 

Uzaktan ve yüzyüze devam eden eğitimlerimize geçmiş yıllarda olduğu gibi yüksek talep 

devam etmektedir. Her sene kendi alanında Türkiye Birincisi olan BEDAM’ın başarısı 2019 

YÖK raporlarında da belirtilmiştir. Kamuoyuna sunulan raporda, merkezimiz 15.165 sertifika ile 

Türkiye birincisi ilan edilmiştir. Tabii ki, 15.165 sertifika bir niceliği ortaya koymaktadır. Bununla 

birlikte niceliğinin artmasının en önemli nedeni ise eğitimlerimizde taviz vermediğimiz niteliktir. 

Başkent Üniversitesi’nin nitelikli akademik ve idari kadrosu, nitelikli eğitim salonları, disiplin 

içerisinde yürütülen yönetim şekli bu başarının arkasındaki aktörlerdir. BEDAM nitelikli 

eğitimlerine tüm Türkiye’de bu gücü arkasına alarak sürdürecek ve her yıl Türkiye’nin lideri 

olarak hizmet vermeye devam edecektir.

 

Prof. Dr. Ali Halıcı
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü 

0808
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Eğitimlerinin
KALİTESİ

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ

Güvencesinde

BEDAM
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

YILIN 
Getirdiği 
Tecrübe

0312 246 66 66

 bedam@baskent.edu.tr
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Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal yayınlanan raporla ilgili 

olarak; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  

(YÖK), tarafından yayınlanan ve vakıf 

yükseköğretim kurumlarına ait en kapsamlı 

verileri içeren raporda, Başkent Üniversitesi 

birçok alanda olumlu anlamda üst sıralarda 

yer almaktadır. Bu sıralamalardan biriside 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen 

eğitim programları sonunda verilen sertifika 

sayılarıdır. 15.690 sertifika ile üniversitemiz 

vakıf üniversiteleri içinde ilk sıralamada yer 

almıştır” dedi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi (BEDAM) Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı ise raporda yer alan 

sertifika verilerini değerlendirirken; “Yaşam 

boyu eğitim anlayışından yola çıkarak 

sürekli eğitim merkezlerini hayata geçiren 

üniversitemiz, her kesimden insanın 

yararlanabileceği mesleki kurslar ve 

kişisel gelişim eğitimleri düzenlemektedir. 

Üniversitemizde 2001 yılında Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

adı altında bu alanda faaliyetlerimize 

başladık. Merkezimizde yapılan eğitimleri; 

mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri olarak 

sınıflandırmak mümkündür. Mesleki 

eğitimler, sertifika gerektiren mesleklere 

/ unvanlara yönelik eğitimler ve sertifika 

gerektirmeyen mesleklere / unvanlara 

yönelik eğitimler olarak planlanmaktadır. 

Her iki alana yönelik sürdürülen eğitim 

programlarımız vardır. Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 

açıklanan raporda 15.690 sertifika ile 

ilk sırada yer almanın haklı gururunu 

yaşıyoruz. Üniversite olarak 7’den 70’e 

her gruptan insanımıza hizmet etmek, 

onların yaşamlarına dokunabilmek öncelikli 

görevlerimiz arasında. BEDAM olarak, gerek 

yurtiçi gerekse yurtdışı eğitimlerimizle her 

zaman insanlığın hizmetinde olmaya devam 

edeceğiz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK tarafından Türkiye’deki vakıf 
üniversitelerine ait akademik, idari ve mali verilerin yer aldığı “Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları 2019” raporu yayımlandı. Söz konusu 
raporda Başkent Üniversitesi, BEDAM tarafından verilen 15.690 
sertifika ile vakıf üniversiteleri içinde birinci sırada yer aldı.

BEDAM 
15.690 Sertifika ile 

BIRINCILIĞI
Kimseye Kaptırmadı
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Yüz yüze eğitimlere ara verilen dönemde 

BEDAM online eğitimlerle katılımcılarına 

tam destek verdi. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi (BEDAM) Müdürü Prof. 

Dr. Ali Halıcı, BEDAM online eğitimleri 

hakkında; “Pandemi süreci öncesi yüz yüze 

verilen eğitimlerin bir kısmı BEDAM’da 

canlı online eğitim olarak değiştirilerek 

eğitim süreçlerine devam edildi. Bunlardan 

bazıları; Satranç Akademimiz, 15 Mart 2020 

tarihinden itibaren çocuk ve yetişkinlere 

yönelik online eğitimlere başladı. Teori, 

taktik ve uygulama derslerinin yapıldığı 

eğitimimizde yüz yüze eğitimde verilen 

her konu aynı şekilde işlenmektedir. Online 

turnuvalar ile de katılımcılarımızın gelişimi 

takip edilmekte ve turnuva heyecanı 

yaşatılmaktadır. Akıl ve Zeka Oyunları 

Eğitici Eğitimlerimiz  online olarak 

başlamıştır. Bireylerin zeka gelişimine 

katkı sağlayacak olan zeka oyunları ve 

teorik yaklaşımlar ile bilgisayar üzerinden 

uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Müzik 

ve Sahne Sanatları eğitimlerimiz, pandemi 

dönemi ile birlikte online olarak devam 

etmektedir. Birebir canlı yapılan derslerde, 

eğitmenlerimizin ve öğrencilerimizin 

yaptığı eğitimler de gerekli gelişimler 

sağlanmakta ve takip edilmektedir. Bu 

kapsamda, Mart ayı 635, Nisan ayı 1020 ve 

Mayıs ayı 1586 olmak üzere toplam 3241 

katılımcıya Başkent Üniversitesi uzaktan 

eğitim sertifikası verildi. BEDAM’da 

sürekli olarak devam eden eğitimlerimiz; 

aktüerya, iş mevzuatından kaynaklı 

nitelikli hesaplamalar, borçlar mevzuatı 

kaynaklı nitelikli hesaplamalar, erken 

yaşta robotik kodlama, hasta&kayıt kabul, 

insan kaynakları, kişisel fitness eğitmenlik 

eğitimi, kobi danışmanlığı, profesyönel 

masal anlatıcılığı eğitimi, montessori, 

NLP teknikleri eğitimi, resim analizi ve 

psikolojik testler, sosyal medya bağımlılığı, 

AMOS ile yapısal eşitlik modelleme, 

SMARTPLS ile yapısal eşitlik, proje 

yönetimi, mobbing eğitimi, temel seviye 

yazılım testi, uluslararası iş analisti ve iş 

analizi, yüksekte çalışma eğitici eğitimi, 

yangın eğitici eğitimi, kapalı kısıtlı alanda 

çalışma eğitici eğitimi, kilitleme etiketleme 

eğitici eğitimi, iş güvenliği uzmanları 

için eğitici eğitimi, kimyasal sızıntılara 

müdahale ve döküntü eğitici eğitimi, 

patlamadan korunma dokümanı hazırlama 

eğitimi, kök neden analizi eğitimi, acil 

durum kriz yönetimi eğitici eğitimi, 

biyosidal eğitimi, dil konuşma online terapi 

hizmeti, sağlık hukuku, tüketici hukuku, 

35A uzlaşma sağlama, insan kaynakları 

yönetiminde kişilik analizi ve uygulamaları 

eğitimi, CV yazma ve mülakat teknikleri 

eğitimi, kişisel verilerin korunması eğitimi, 

kamu ihale mevzuatı sertifika programı, 

telefonda etkili iletişim eğitimi, temel 

yönetim becerileri eğitimi ve iş hayatında 

etkili yazışma teknikleri eğitimidir” dedi.

Pandemi 
BEDAM’IN

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) 
COVID-19 pandemi sürecinde de 
eğitimlerine hız kesmeden devam etti.
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Hijyen
Eğitimi
BEDAM’da

Pandemi sürecinde önemi daha çok 

anlaşılan hijyen konusunda Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi (BEDAM) “Hijyen 

Eğitimi” sertifika programı düzenledi.

Eylül 2019 - Eylül 2020 tarihleri arasında 

düzenlenen ve 6399 kişinin katıldığı 

programda eğitimler, Başkent Üniversitesi 

ile RİSK MED arasında yapılan eğitim işbirliği 

alt protokolü kapsamında konusunda uzman 

RİSK MED eğitmenleri tarafından verildi. 

Yönetmelik kapsamındaki Hijyen Eğitimleri 

işyerlerinde örgün (yüz yüze) ve online 

(uzaktan eğitim) sistem ile gerçekleştirildi. 

Hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle 

halk sağlığı açısından risk oluşturduğu 

bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, 

mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin 

genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi 

iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini 

veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, 

hastalık belirtilerini ve korunma yollarını 

ihtiva edecek konuları kapsayan eğitimlerde, 

iş kollunun özelliğine göre hijyen ve temizlik 

ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde 

fayda görülen başka etken ve konular da yer 

aldı. Eğitimler sonunda alınan BEDAM katılım 

belgelerinin, hizmet verildiği süre boyunca 

geçerliliği olmasının yanı sıra Başkent 

Üniversitesi güvencesinde olması da artı 

değer olarak katılımcılara yansıdı. 
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) 

son yıllarda hız verdiği girişimcilik eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. 

Suriye krizi nedeniyle yerinden edilmiş 

ve Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile ev 

sahibi toplulukların yaşadığı sıkıntılara 

kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler 

getirmeyi amaçlayan “Suriye Krizine Yanıt 

Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi”nde 

girişimcilerin yanında yer aldı. İstihdam 

yaratmaya katkı, belediye hizmetlerinin 

güçlendirilmesi ve Türkçe eğitimine 

odaklanan proje, Suriye Krizine Müdahale 

için Avrupa Birliği Güven Fonu (EUTF) 

tarafından desteklendi. Suriye Krizine 

Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi, 

UNDP tarafından; Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başkent 

Üniversitesi ve İlbank işbirliği içinde 

uygulandı. Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkez Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı projeyle ilgili olarak; 

“UNDP, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık 

Programı’nı, Türkiye’de yaşayan 

Suriyelilerin, zorunlu göçün etkileriyle 

daha iyi mücadele edebilmelerini sağlamak 

amacıyla uyguluyor. 

Program, insani yardım desteğini 

tamamlayıcı dayanıklılık temelli bir 

kalkınma yaklaşımını teşvik ediyor. 

Programın temel amacını, Suriyelilerin 

kendi kendilerine yeterliliklerini 

güçlendirmek ve yerel-ulusal ortakların 

kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, 

kamu hizmetleri için artan talebe daha iyi 

yanıt vermelerini sağlamak oluşturmakta.  

UNDP’nin dayanıklılık yanıtı stratejisi, ulusal 

ve yerel sitemlere yatırım yaparak, bunların 

hem yerel, hem de Suriyeli topluluklara 

yeterli düzeyde hizmet verebilmelerini 

sağlamak için; geçim kaynakları, istihdam 

ve yerel ekonomik kalkınma, belediye 

hizmetlerini güçlendirme, sosyal uyum, 

güçlendirme ve koruma alanlarına 

odaklanmakta. Eğitimlere katılacak yetişkin 

Suriyeli bireylerin yüzde ellisinin kadın 

olması hedeflendi. Bu şekilde, Türkiye’de 

ikamet eden geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeli kadınların ekonomik ve toplumsal 

hayata katılımlarının da desteklenmesi 

amaçlandı. BEDAM olarak eğitimlerde 19 

eğitmenimizle yer aldık. Adana, Gaziantep 

ve Mersin’deki eğitimler sonunda toplamda 

300 katılımcıya sertifikalarını verdik” dedi.

Başkent-UNDP 
İşbirliği 

Girişimcilerin Arkasındaki Güç 
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BEDAM Müdürü ve Proje Koordinatörü 

Prof. Dr. Ali Halıcı projeyle ilgili olarak; 

“Söz konusu projede, bölge odağında, 

nicel ve nitel veriler ile paylaşılan tecrübe 

ve değerlendirmeler ışığında yapılan 

derinlemesine analiz ve irdelemelere 

dayalı olarak yerel ve ulusal gelişmişlik 

farklarının minimize edilmesi amacıyla 

Gaziantep ili kazanımlarının sektörel 

gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin 

yakından takip edilerek içselleştirilmesi, 

ulusal ve global düzeylerde rekabet 

imkanlarının ve gücünün artırılması, 

iş gücü açısından potansiyelin azami 

derecede kullanımının sağlanabilmesi, 

sosyal ve ekonomik refah seviyelerinin 

geliştirilerek yüksek tercih edilebilir 

bölge özelliklerinin artırılması 

amaçlanmıştır. Tüm bu amaçlar 

kapsamında; kadın çalışan istihdamının 

artırılması ve Gaziantep Model Fabrika 

projesinin daha etkili olarak hayata 

geçirilmesi konuları da hedeflenmiştir. 

Küresel pazarlarda rekabet süreci, 

karşılaştırmalı üstünlükler açısından ele 

alındığında yerel uzmanlaşma sürecini 

hızlandırmaktadır. Yerel  girişimcilik, 

yerel kaynakların harekete geçirilmesi, 

bilgi ve beceri birikimi ile diğer yerel 

potansiyellere de bağımlı olarak, 

belirli sektörlerde uzmanlaşabilen 

yörelerle bunlarda yer almış sektörel 

liderlerin belirlenmesi, paydaşların 

üstünlüklerinin birlikte kullanılacak 

şekilde oluşumlar teşkil edilerek 

yapılacak planlamalar kapsamında 

oluşturulan eylem planları ile global 

ekonomik yapı içerisinde karşılaştırmalı 

üstünlük elde edebilmektedir. 

Çağımız alt sektörler ve alt bölgeler 

itibariyle ulusal rekabetçi üstünlükler 

geliştirme çağı olma yolundadır. İşte 

tüm bu kavramsal çerçeve ile birlikte 

Gaziantep ili yerel dinamiklerinin 

optimum şekilde bütünleştirilmesi 

konusuna projede önem verilmiş ve 

sonuç raporunda vurgu yapılmıştır. 

Hiç şüphe yok ki, projelerin başarılı bir 

şekilde sonuçlanmasında en önemli 

etken proje takımlarının niteliğidir. Bu 

projede tüm paydaşlar işbirliği içinde 

uyumlu olarak yüksek performans 

göstermişlerdir. Covid-19 Pandemi 

sürecinde büyük fedakarlıkla sürdürülen 

proje özellikle saha araştırmalarında 

olağandışı gayretle tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda, başta Başkent Üniversitesi 

kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a ve 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal’a projeye verdikleri izin ve 

üniversitemiz imkanlarını kullanmamızı 

sağlayarak verdikleri destek için çok 

teşekkür ederiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

desteklenen ve Gaziantep Sanayi 

Odası tarafından uygulamaya konan

“Gaziantep Sanayisi Kapsamlı Saha 

Araştırması ve Raporlama” Projesi Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Merkezi tarafından 15 Aralık 2019 ile 30 Eylül 

2020 tarihleri arasında başarı ile tamamlandı. 

İMZA 
ATTI

BEDAM
Büyük Bir

 Projeye Daha
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

tarafından yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model 
Fabrika Projesi kapsamında istihdama yönelik çalışmalar 

Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından 
KfW-Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile finanse edilmektedir.

Bu kapsamda, Kayseri ve Konya’da 

gerçekleştirilen “Çok Uluslu Girişimcilik 

Projesi”nin ilk bölümü “Fikir Fabrikası”  

9 Aralık 2019 tarihinde Kayseri’de 

Başkent Üniversitesi tarafından başlatıldı. 

Programda, geçici koruma sağlanan 

Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların 

istihdam edilebilirliklerini artırmak ve 

insana yakışır iş imkanları yaratmak üzere 

girişimciliği ve iş geliştirme ortamını 

geliştirme amaçlandı.

Proje koordinatörlüğünü, Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Ali Halıcı’nın yürüttüğü süreçte, 

Kayseri’de 200 ve Konya’da 200 geçici 

koruma altındaki Suriyelilere ve Türk 

vatandaşlarına “Girişimcilik Eğitimleri” 

verilerek proje üretmeleri sağlandı. Prof. 

Dr. Ali Halıcı proje ile ilgili olarak; “Geçici 

koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi 

ülke vatandaşlarının, insana yakışır işlere 

erişimlerini kolaylaştırmak için nitelikli 

işgücü arzını ve belirlenecek sektörlerde 

iş yaratmayı destekleyerek, girişimcilik 

fırsatlarını harekete geçirerek iş gücü talebini 

artırmak hedefindeki projede, öncelikli 

olarak “Teknoloji Tabanlı İş Fikri” olan ya 

da girişimcilik potansiyeline sahip geçici 

koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi 

vatandaşların, yeni işletmeler kurmasına 

yardımcı olmak amaçlandı. Bu kapsamda 

KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından 

finanse edilen Fikir Fabrikası Programı ile 

Kayseri ve Konya’da yaşayan toplamda 

300 geçici koruma altındaki Suriyeli 

ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 

girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimlerin 

ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek 

isteyenler arasından seçilen kişiler kuluçka 

hizmetlerinden faydalanıp, şirket kurma 

konusunda desteklendi. Projede Başkent 

Üniversitesi’nden de öğretim elemanları  

görev aldı” dedi. 

18 yaşından büyük, geçici koruma altında 

olan Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları program süresince devamlı 

katılım sağlayabilecek olan kişiler ve 

teknoloji tabanlı iş fikri olan ya da teknoloji 

içerikli girişimcilik potansiyeli olan kişilerin 

başvurduğu Uygulamalı KOBİ Yetkinlik 

Merkezi-Model Fabrika Projesi sonunda 

girişimcilik eğitimlerine katılım sağlayan 

başarılı girişimci adaylarına “Elektronik 

Katılım Sertifikası” verildi. Eğitime katılan tüm 

katılımcılar, KOSGEB’in lisanslı sertifikasını 

alabilmeleri için,  e-devlet sistemi aracılığıyla 

KOSGEB online girişimcilik derslerini takip 

etmeye yönlendirildi. Ayrıca Konya ve 

Kayseri’de düzenlenen eğitimler sonucunda 

Ön Kuluçka Programına katılan girişimci 

adayların çevrimiçi platformlar aracılığıyla 

yaptıkları sunumlar, UNDP ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan temsilcilerin de yer 

aldığı değerlendirme jürisinin puanlamaları 

ışığında çeşitli miktarlarda hibe desteği de 

aldılar.

Fikir Fabrikası’nda 
BEDAM 
FARKI 
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Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zamanda BEDAM 
tarafından sunulmakta olan güncel eğitimleri Başkent 
Üniversitesi güvencesi ile alabilme şansına sahipsiniz. 

Kişisel veya mesleki yaşamınıza katkı sağlayacak birçok 
farklı program, zengin bir içerik ile her biri alanında 
uzman eğiticilerimiz aracılığıyla sizlerle buluşmakta.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

(BEDAM) tarafından düzenlenen 

online eğitimler kendini 

geliştirmek isteyenlere önemli 

fırsatlar sunmaktadır.

BEDAM
Online 
Eğitimler 

bedam.b
askent.e

du.tr
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Temel 
Yönetim
Becerileri
Eğitimi

İnsan kaynakları yönetimi kavram, ilke 
ve tanımlarını yapabilmek, müzakere 
kavramının öğrenilmesi, insan kaynakları 
yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve 
personel yönetimi ile farklılıkları ortaya 
koyabilmek, insan kaynakları planlama ve 
iş analizi süreçlerinin önemini içeren bir 
eğitim olan “İnsan Kaynakları Yönetim 
Sistemi” eğitimleri tüm hızıyla devam 
ediyor.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi tarafından verilen 

ve yoğun ilgi gören eğitimlere; insan 

kaynakları alanında uzmanlaşmak 

isteyenler, insan kaynakları departmanında 

çalışan uzman ve yöneticiler, insan 

kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak 

isteyen uzman ve yöneticiler, kariyerine 

insan kaynakları yönetimi alanında 

devam etmek isteyenler, insan kaynakları 

alanına ilgi duyan ve bu alanda kariyer 

hedefleyenler katılmaktadır. Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali 

Halıcı eğitimlerle ilgili olarak; “Temel 

insan kaynakları yönetimi işlevlerinden 

işgücü arama, seçme ve yerleştirme 

süreci hakkında kapsamlı ve uygulamaya 

yönelik bilgi sahibi olmak, konuyla ilgili 

kilit noktalara hakim olmak, etkili mülakat 

ve karar süreci yönetebilmek, performans 

değerleme ve yönetimi hakkında teorik 

ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olmak 

bunun yanı sıra performans değerleme 

yöntemleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmak bu alanda fark yaratmanızı 

sağlayacaktır. Bu program; insan kaynakları 

işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer 

planlama konularında, iş değerleme ve 

ücret yönetimi süreçlerinde, iş değerleme 

yöntemleri konusunda, insan kaynakları 

yönetimi başarı göstergeleri, insan 

kaynakları bilgi sistemleri gibi daha birçok 

alt başlıkta bilgi ve donanım kazanmanıza 

yardımcı olacaktır. İnsan kaynakları 

sertifikasıyla, özel istihdam bürolarında, 

insan kaynakları danışmanlık merkezlerinde, 

işe alım ve işten çıkarma işlemleri olan 

bütün kurumlarda, bordrolama ve 

özlük işlerinde ve tüm insan kaynakları 

departmanlarında çalışabilirsiniz” dedi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından pandemi sürecinde online 

olarak düzenlenen Temel Yönetim 

Becerileri eğitiminin amacı, katılımcılara 

modern yönetim yaklaşımları ışığında 

yöneticilikle ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. “Temel Yönetim 

Becerileri Eğitimine” katılan 56 kişi 

yönetsel bilgi, beceri ve donanım 

açısından bulundukları durumdan daha 

ileri bir seviyeye çıkma ve becerilerini 

geliştirme şansına sahip oldu. Çağdaş 

yönetim anlayışı, çalışanlar tarafından 

yönetici stilleri, sonuç odaklı takım 

kurma ve yönetme, yöneticiler için 

doğru iletişim tarzı, etkili performans 

değerlendirme ve hedef belirleme, doğru 

delegasyon yapabilme ve ekibi motive 

etme yöntemleri konu başlıklarından 

oluşan eğitim sonrası katılımcılar 

sertifikalarına online ortamda sahip 

oldular. Basılı sertifikalar ise katılımcılara 

posta yoluyla ulaştırıldı.
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Yönetsel Ortamda 
Liderlik, 
Motivasyon
ve Stres

Kobi 
Danışmanlığı 

Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri 

Merkezi, Dışişleri Bakanlığı 

Diplomasi Akademisi 

Başkanlığı’nın, Başkonsolos 

olarak atanan Dışişleri 

Bakanlığı mensupları için 

düzenlediği “Yönetsel 

Ortamda Liderlik, 

Motivasyon ve Stres” 

eğitimi tamamlandı. 

KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek 
sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri 
getirerek, yönlendirme ve tavsiyede 
bulunup bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip 
profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan KOBİ 
Danışmanlığı Sertifika Eğitimlerine Eylül 
2019 - Eylül 2020 tarihleri arasında 665 kişi 
katılım sağladı.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi’nin düzenlediği, Prof. Dr. 

Ali Halıcı ve Prof. Dr. Ünsal Sığrı tarafından 

verilmekte olan eğitimlere; KOBİ danışmanı 

olmak isteyen danışmanlar, danışmanlık 

hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine 

yeni alanlar eklemek isteyenler, girişimciler, 

eğitim biriminde çalışan yöneticiler ve 

çalışanlar, kendini danışmanlık alanında 

uzmanlaştırmak isteyen herkes katılabilir. 

Eğitimlerle ilgili olarak Prof. Dr. Ali Halıcı; 

“KOBİ danışmanlığı, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin gelişmesini sağlamaktadır. 

Danışmanlık süreci, genellikle iş kurulmadan 

önceki hazırlık döneminde başlar, hali hazırda 

iş kurmuş KOBİ’lerin durumunu analiz etmek 

ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da 

taşımaktadır. KOBİ danışmanları, mevcut iş 

durumunun analizini yapabilir, iyileştirme için 

gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları 

karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da 

çalışmaların iş güvenliği, sürdürülebilir olması 

gibi konularda da tam destek sağlayabilir. 

KOBİ danışmanları, bankalarda, özel 

şirketlerde veya kendine ait bir danışmanlık 

merkezi üzerinden KOBİ danışmanlık hizmeti 

verebilir, hizmet verebilmek için sertifikalı bir 

eğitim sonrası KOBİ danışmanlığı sertifikası 

bulunması koşulu vardır” dedi.

Eğitim programı kapsamında dersler, 

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. 

Nejat Basım tarafından, 24 Temmuz 

2020 tarihinde verildi. BEDAM tarafından 

düzenlenen, “Yönetsel Ortamda Liderlik, 

Motivasyon ve Stres” eğitimi her yıl 

düzenli olarak devam etmektedir.
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Kişisel Verilerin 
Korunması 

Kanunu Eğitimi
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Eğitimi” düzenlendi. 

KVKK’nın amaç ve kapsamı, kişisel 

veri, özel nitelikleri,  kişisel verileri 

işlemenin temel ilkeleri ve şartları, veri 

sorumlusunun görevleri, veri sorumluları 

sicili silme, yok etme, anonimleştirme, 

verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler, 

yaptırımlar (suçlar ve kabahatler), kişisel 

verilere ilişkin kanun ve mevzuatlar, KVKK 

kanununun gerekçesi, TCK açısından 

kişisel veriler, KVKK’nın hukuki açıdan 

değerlendirilmesi, KVKK öncesinde 

yapılması gereken hazırlık çalışmaları, 

KVKK’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, 

CRM) meydana getireceği değişim, 

KVKK’nın ihtiyaç duyduğu dokümanlar, 

KVKK kapsamında güncellenmesi gereken 

sözleşmeler, KVKK’nın İK departmanına 

etkileri ve aksiyon planları, KVKK 

kapsamında döküman, belge ve data 

güvenliğinin sağlanması, nasıl bir KVKK 

yönetim sistemi kurulmalı gibi birçok alt 

başlığa sahip olan eğitimlere 220 kişi 

katıldı.

Az bir bölümünü kullandığımızı 

düşündüğümüz beyin gücünden tam 

kapasiteyle yararlanılabilmesine odaklanan 

ve insan zihninin sınırsızlığını ortaya 

koyarak bu konuda çalışmalar yapan bir 

değişim ve gelişim yolu olan NLP Teknikleri 

Eğitimi büyük ilgi görüyor.

2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarında Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, NLP 

Teknikleri Eğitimine katılan 166 kişi, eğitim 

sonunda hedeflerine ulaşabilmek için gerekli 

olan tüm değişimleri gerçekleştirebilecek 

becerilere ulaşabilmenin yollarını görebilme 

şansına sahip oldular. Başkent Üniversitesi 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı; “Dr. Bülent 

Madi, Profesyonel Koç Sefer Kayaoğlu 

ve Uzman Psikolog Dilek Kırcaoğlu 

tarafından verilen NLP eğitimleri; kişinin 

kendine güveninin gelişmesinde, iletişim 

becerilerinin güçlenmesinde, beden dilinin 

daha doğru kullanılmasında etkilidir. Kişisel 

gelişim ve iletişim tekniklerine ilgisi ve bu 

alanda gelişmeye istekli olan ebeveynler, 

koçluk ve danışmanlık hizmeti verenler, her 

alandaki eğitimciler, doktorlar, reklamcılık 

ve halkla ilişkiler alanlarında çalışanlar, 

satış temsilcileri, mağaza yöneticileri, tez 

yazma aşamasındaki master ve doktora 

öğrencileri kısaca; iş ve özel yaşamında etkili 

iletişim becerilerini geliştirmek ve kullanmak 

isteyen herkes Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, NLP 

Teknikleri Eğitimine katılabilir” dedi.

NLP 
Teknikleri 
Eğitimi
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından 
verilen “Robotik Kodlama Eğitimi” yoğun 
katılımlarla devam ediyor. 88 saat uzaktan 
+ 8 saat yüz yüze süpervizyon eğitim,  
4 saat online eğitimden oluşan sertifika 
programı Bilgisayar Mühendisi, Eğitim 
Teknolojisi Uzmanı Yücel Tekin tarafından 
sunulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisi, Eğitim Teknolojisi 

Uzmanı Yücel Tekin Robotik Kodlama 

eğitimleri  hakkında; “Robotik Kodlama” 

bir robotun hareketlerini kontrol etmek 

ve yönlendirmek için yapılan kodlamadır. 

Kodlanılan nesne bir robottur. Soyut 

kavramları daha kolay öğrenmek ve 

öğretmek için somutlaştırmaya ihtiyaç 

duyulur. Bu nedenle robotların eğitimde 

kullanılması öğrenmeyi daha etkin 

hale getirmektedir. Yapılan şey yine 

kodlamadır. Ancak bu kez kodladığımız 

şey dokunabildiğimiz, aldığı yolu cetvelle 

ölçebildiğimiz, pilini değiştirebildiğimiz 

somut bir nesnedir. Somut dönemden 

henüz çıkmakta olan çocuklar için 

Robotik 
Kodlama Eğitimi kodladıkları şeyin gerçek dünyaya 

ayaklarının basması çok önemlidir. 

Robotlar, eğitimde öğretilmesi gereken 

mesafe, hız, zaman, çevre, çap, ısı, 

açı, ışık ve benzeri soyut kavramları 

anlamayı somut hale getirerek gerçek 

dünya etkinliklerini planlama olanağı 

sağlamaktadır. Planlanan robotik 

etkinlikler matematik, fen bilimleri 

alanlarındaki edinilmesi gereken 

kazanımlara uygun olarak planlanabilir. 

Fakat sadece matematik alanındaki bir 

kavram için planlama yapıldığında bile 

robotik etkinlik ve kodlamanın doğası 

gereği fen bilimleri, teknoloji, mühendislik 

ve matematik (STEM) alanlarını da 

kapsanmaktadır. Bu noktada matematikte 

hedeflenen bir kazanım sağlanırken 

aynı zamanda yapılan robot inşası 

ve kodlama aşamalarında sistematik 

düşünme, problem çözebilme ve olaylar 

arasındaki ilişkileri görebilme yetenekleri 

de eşzamanlı olarak gelişmektedir. 

Bu eğitimlerde soyut kavramların 

öğretilmesini kolaylaştırmak için bu 

amaçla geliştirilmiş LEGO Mindstorm EV3 

Robotları kullanılmaktadır. Bu sertifika 

programı sonrası; öğretmenseniz,  özel 

kolejler ve devlet okullarında, okul 

sonrası eğitim kurumlarda fark yaratan 

bir robotik kodlama eğitimcisi olarak 

çalışabilirsiniz. Akademisyenseniz, 

yeni araştırma alanları sağlayan 

çağdaş bir uygulamanın kapılarını 

aralayabilirsiniz. Girişimciyseniz, yeni 

bir robotik atölyesi açabilirsiniz. Robotik 

takım koçuysanız, takımınızı dünya 

çapındaki FLL ve WRO yarışmalarına 

hazırlayabilirsiniz. Ebeveynseniz, 

çocuklarınızla robotik etkinlikler yaparak 

kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Hobi arayışı 

içerisindeyseniz, renkli bir dünyanın 

kapılarını aralayabilirsiniz” dedi.
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi “Eğitim Koçluğu” 
sertifika programına katılan 463 katılımcı 
sertifikalarını aldılar. 

Profesyonel Koç Sefer Kayaoğlu ve Psikolojik 

Danışman Dilek Kırcaoğlu tarafından 

verilen eğitimlerin katılımcı profili; psikolojik 

danışmanlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar, 

sosyologlar, öğrenci ve aile konusunda 

uzmanlaşmak isteyen koçlar, eğitim koçluğu 

alanında çalışmak isteyen kişiler ve eğitimden 

alacağı bilgilerle kişisel gelişimine katkı 

sağlamak isteyenlerden oluştu.

Profesyonel Koç Sefer Kayaoğlu eğitimler 

hakkında; “Eğitim Koçluğu Sertifika Eğitimi 

sonrasında;  eğitim koçluğu mesleğinde 

yeterliliği sağlayacak, fark yaratacak, üst 

seviyede koçluk becerisi kazanılmaktadır. Bu 

eğitimi alan eğiticiler, öğrenciler ile sağlıklı ve 

dengeli bir iletişim sağlayabilmenin yanı sıra 

öğrencideki gelişim ve değişim göstergelerini 

fark edip takip edebilecek, öğrencinin 

hangi tarzda öğrenebileceğini ortaya 

çıkarabilecektir. Ayrıca, öğrencinin yaşam 

alanlarını dengede tutabilecek becerilere 

sahip olarak, öğrencilere iyi bir model 

olabilecek ve rahat bir şekilde gelişimlerine 

katkı sağlayabilecekler” dedi. 

Psikolojik Danışman Dilek Kırcaoğlu ise; 

“Profesyonel Koçlar, kişilerin varmak 

istedikleri son noktaya ulaşmaları için yardımcı 

olur. Profesyonel Koçluk, bireylerin kendileri 

için seçtikleri hedeflere ulaşmalarında 

performanslarını artırarak, iş ve özel 

yaşamlarında kaliteli ve etkin sonuçlar elde 

etmelerini hedefleyen mesleki bir yardımdır. 

Koçluk, gerçek içsel potansiyeli ortaya 

çıkararak, değişimler yaratmayı sağlamak 

için verilen profesyonel bir hizmettir. Koçluk, 

çekirdek inançlarımızla, yeteneklerimiz 

arasındaki ilişkiyi anlayarak, “yapabilirim” 

düşüncesini ortaya çıkarmaktır. Koçluk, 

hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye 

yardım eder. Gerçek bir içsel özgürleşmenin 

sağlanmasına destek verir. Eğitim koçluğu, 

öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya 

çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları 

yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini 

sağlayabilir. Eğitim koçluğu, öğrencilerin 

hedeflerine yönlenmesine ve odaklanmasına, 

zihinsel olarak rahat ve başarılı bir şekilde 

sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur” 

dedi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
tarafından düzenlenen Yaşam Koçluğu 
eğitim programları tüm hızıyla devam 
ediyor. 

Eylül 2019 - Eylül 2020 tarihleri arasında 

732 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 

Yaşam Koçluğu Eğitim Programları ile 

ilgili olarak Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı; “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. Koçluk esas olarak 

keşfetme, farkına varma ve tercihlerle 

ilgilidir. İnsanların kendi cevaplarını 

bulabilmeleri için onları etkin bir şekilde 

yönlendirme, önemli tercihler yapmaya 

devam ettikleri kendi yollarında onları 

cesaretlendirme ve desteklemenin bir 

yoludur. Tüm programlarımızda olduğu 

gibi, yalnızca niceliği değil niteliği 

de dikkate alan eğitim anlayışımızla 

sürdürdüğümüz koçluk programlarımızda 

mesleki yetkinliklere sahip, koçluğun 

etik ilkelerini yaşamına katan koçlar 

yetiştiriyoruz. Uluslararası standartlarda 

verdiğimiz örgün koçluk programlarımızda 

eğitmenlerimizden Ceyda Tezel Uluslararası 

Koçluk Federasyonu’ndan (ICF) Master 

Sertifikalı Koç (MCC), Ebru Oğuş da 

Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) ünvanına 

sahiptir. Bugünün dünyasında koçluk 

hem tüm dünyada gelişen bir meslek 

hem de kurumlarda liderler, öğretmenler, 

danışmanlar, aileler tarafından benimsenen 

bir iletişim yöntemi haline gelmiştir” dedi. 

Yaşam
Koçluğu
Eğitimi 
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İlişki ve Evlilik 
Danışmanlığı

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimini veren 

Uzman Psikolog İlker Küçük; “Bu eğitim 

ile birlikte; ilk tanışmadan itibaren tüm 

ilişkilerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediğini 

analiz edebilir, ilişkinin her dönemindeki 

çiftlerle çalışabilirsiniz. Bireylerin 

ilişkilerini değerlendirmesi, arkadaşlık 

ilişkisi geliştirmesi, eş seçme, evliliğe 

karar verme, evlilik süreci ve evliliğe uyum 

sağlama, yaşanabilecek kriz durumları, 

ayrılık ve boşanma süreci durumlarında 

destekte bulunabilirsiniz. Bu eğitim, yeni 

bir alanda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. 

İnsanlar, bildikleri ve güvendikleri kişi ve 

yerlerden hizmet alma eğilimindedirler. 

Başkent Üniversitesi onaylı İlişki ve Evlilik 

Danışmanlığı Eğitimi, uzmanlığınızı 

kanıtlayan ve sunduğunuz hizmetlerin 

değerini arttıran bir programdır. İlişki ve 

Evlilik Danışmanlığı Eğitimi, ilişki ve evlilik 

konularında çalışmanız için önemli bilgiler 

sunar. Destek sürecini kolaylaştırıcı güçlü 

yöntem ve teknikleri öğreneceksiniz. Ayrıca 

çalışmalarınızı kolaylaştırmak için online 

dersler, eğitim ve çalışma materyalleri 

ve süpervizyon çalışmaları olmak üzere 

kapsamlı bir eğitim programı alacaksınız. 

Kapsamlı eğitim içeriğiyle, ilişki ve evlilik 

danışmanlığı alanında uzmanlaşmış 

olacaksınız” dedi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından 2017 yılında 

yayınlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli 

Eğitim Tebliği”ne göre bağımsız denetçilerin 

3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi 

temel mesleki konulardan olmak üzere, 

120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamaları 

zorunludur. Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi olarak 

Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri 

Prof. Dr. Nalan Akdoğan ve Prof. Dr. Deniz 

Umut Doğan tarafından yürütülen bu 

eğitimler kapsamında 55 farklı eğitim, 

temel mesleki konular kapsamında KGK 

tarafından onaylanan eğitimler arasında yer 

almaktadır. Bağımsız denetçilerin sürekli 

eğitimleri kapsamında son bir yılda güçlü 

eğitmen kadrosuyla, Ankara ve İstanbul 

başta olmak üzere yeni uygulamaya giren 

BOBİ FRS eğitimleri ile Kurumsal Yönetim, 

Etik, Finansal Yönetim gibi farklı konularda 

çeşitli eğitimler verildi. Başkent Üniversitesi 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

(BEDAM) tarafından bu yıl da farklı 

şehirlerde farklı denetim firmalarında, 

YMM ve SMMM odalarında ve Başkent 

Üniversitesi’nde bağımsız denetçiler için 

sürekli eğitimler hem yüz yüze hem de 

online olarak devam etmektedir. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Merkezi’nin düzenlediği “İlişki ve Evlilik Danışmanlığı 

Eğitimi” sertifika programına 277 kişi katılım sağladı.

KGK 
Eğitimleri
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Erken 
Çocukluk 
Dönemi 

Montessori 
Eğitimi

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen 
Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim 
Testleri Eğitimi sertifika programında 619 
eğitici sertifikalarını aldılar. 

Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim 

Testleri Eğitimi sorumlusu Çocuk Gelişimi 

Uzmanı Psikolog Nesil Sağın Küçük, çocuğun 

iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim 

aracı olan resim yapmaya vurgu yaparak; 

“Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim 

testleri eğitiminin amacı; çocuğu çizmiş 

olduğu resim aracılığıyla tanımak, anlamak,  

duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi 

olmaktır. Çocukların serbest çizmiş oldukları 

resimlerin iç dünyalarını yansıtıyor olması 

sebebiyle iyi analiz edildiklerinde, çocuklar ve 

onların gelişimleri hakkında önemli bilgileri 

sahip oluruz. Bu eğitim ile çocuğun çizmiş 

olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla 

değerlendirme ve analiz edebilme beceriniz 

gelişecektir. Çocukların çizmiş oldukları 

resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir. 

Çocuklar çizmiş oldukları resimler aracılıyla 

bize birçok şey anlatırlar. Örneğin; bazı 

çocuklar aile üyelerini düz bir çizgi üzerine 

çizer, bazı çocuklar sayfayı ortadan ikiye 

bölmüşçesine sağ tarafa bir aile üyesini, sol 

tarafa diğer aile üyesini, kendisini ortaya ya 

da hiç çizemeyebilir. Kağıdın orta kısmına 

ev, ağaç gibi bir figür yerleştirebilir. Aslında 

çizilen her bir figür, çizgiler, nesneler bize 

birçok şey anlatır yeter ki iyi bir gözlemci, 

analist ve yorumcu olun, Çocuk Resimleri 

Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi 

sayesinde, çocukların çizmiş oldukları 

resimlerin, kâğıda yerleştirme şekline göre, 

sayfayı kullanış biçimine göre, yer yön 

şekline, mekan perspektif, orantı, renkler, 

realizm açısından, resmin içeriğine göre ve 

daha birçok resim özellikleri sayesinde bir 

resmi analiz ediyor olacaksınız” dedi.

Her aşamada sizlere kolay ve uygulanabilir 
bilgiler edinmenizi sağlayan, aynı zamanda 
sizleri düşünmeye ve yaratıcılığınızı teşvik 
etmeye yönelik çalışmalar içeren “Erken 
Çocukluk Dönemi Montessori Eğitimi”ne 
katılan 403 katılımcı sertifikalarını aldılar. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen 

ve toplam 11 eğitim modülünden oluşan 

eğitimler hakkında bilgi veren Montessori 

Eğitmeni Damla Oruç Başesgioğlu; 

“Erken çocuklukta uygulanan Montesssori 

eğitim modeli, 0-6 yaş arası çocuklar 

için uygulanan, çocuğun özgüvenini, 

kişilik bütünlüğünü, yaratıcılığını, hayatta 

kalabilirliğini ve akademik becerilerini 

önemli ölçüde destekleyen bir eğitim 

modelidir. Erken çocuklukta Montessori 

eğitimi uygulayıcı sertifikası programı ile 

çocuğun kişilik bütünlüğüne saygı duyarak, 

onun kendini geliştirmesini ve hayat ile 

başa çıkmasını desteklemek üzere sistemli, 

uygulanabilir, denenmiş ve başarılı olmuş 

bir bütün model öğrenilir. Bu modeli 

öğrendikten sonra uygulayıcılar, kendini 

geliştirmeye devam ettiği sürece kendine 

has, özgün ve yaratıcı bir tarz edinebilirler” 

dedi.

Çocuk 
Resimleri 
Analizi ve 
Psikolojik 
Resim 
Testleri
Eğitimi
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Yangın Eğitici Eğitimi programının 
amacı; iş yerlerinde oluşacak yangınlara 
başlangıç safhasında müdahalede 
bulunacak, yangının büyümesini 
geciktirecek, çalışanların tahliyesinde 
zaman kazandıracak, itfaiye teşkilatı 
gelene kadar müdahale ederek hem 
yangına müdahale de bulunanlar hem 
de diğer çalışanların can güvenliğini 
sağlayacak olan personellere ve tüm 
çalışanlara eğitim verecek 

Başkent Üniversitesi BEDAM 
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi 
hem teorik hem de pratik 
uygulamalar eşliğinde devam 
ediyor. BEDAM Müdürü Prof. Dr. 
Ali Halıcı, pandemi sürecinde 
de devam eden eğitimler 
hakkında; “Türkiye’de ölümle 
sonuçlanan iş kazası oranları 100 
binde 20,5 iken bu oran Norveç, 
İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi 
ülkelerde 100 binde 2 oranının 
altında. Türkiye’de en fazla 
işçi ölümü ve iş kazalarının 
üçte biri inşaat sektöründe 
meydana gelmektedir. Gökdelen 
inşaatlarında yüksekten düşerek 

hayatını kaybeden işçi sayısı 
her geçen gün artıyor.  
Bu sayıyı dikkate alan
Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi bu ölümleri azaltabilmek 
amacıyla Yüksekte Çalışma 
Eğitici Eğitimi vermektedir. 
BEDAM tarafından verilen 
bu eğitimlerin katılımcı 
profili, İş Sağlığı ve Güvenliği 
profesyonelleridir. BEDAM 
Yüksekte Çalışma Eğitici 
Eğitimi ile bu alanda ilgili 
kişilere kaliteli eğitim veren 
“Eğitmenler” yetiştirilmektedir. 
İlki 2017 yılında gerçekleştirilen 
eğitimlerin sayısı gösterilen 
ilgi ile birlikte sürekli artış 
göstermektedir. Pandemi 
sürecinde de uygulamalı olarak 
devam eden eğitimlerimiz 
sonunda 35 katılımcımıza 
sertifika verildi” dedi.

Yüksekte 
Çalışma
Eğitici Eğitimi 

Yangın
Eğitici 
Eğitimi
Başkent Üniversitesi BEDAM Yangın 
Eğitici Eğitimi pandemi sürecinde de 
gerekli görülen tüm tedbirler alınarak 
yüz yüze eğitimlerle devam etti.

“Yangın Eğitici Eğitmenleri” yetiştirmektir. 
Yanma ve yangın konusu teoriden ziyade 
uygulama ağırlıklı olması gereken bir 
süreçtir. Bu kapsamda BEDAM yangın 
eğitimlerinde, her yangın sınıfında 
meydana gelebilecek bir yangın türü 
demosu katılımcılara uygulatılmaktadır. 
Yangın risklerini kapsayacak senaryolar 
geliştirilip senaryolara uygun tatbikatlar 
yapılmaktadır. BEDAM 2. Seviye Yangın 
Eğitimi’nde; işletmeler için gerekli 
olan yangın risk analizi ve yangın yükü 
hesabı gibi yangın öncesi tespitler 
gerçekleştirilip, gerekli tedbirlerin alınması 
için doğru yönlendirmeler yapılmaktadır. 
3. Seviye Yangın Eğitimi’nde ise binaların 
yangından korunması hakkındaki 
yönetmelikte belirtilen tesisatların, 
tedbirlerin ve tekniklerin işletmelerin 
ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilirliği 
hakkında danışmanlık yapılabilmesi 
sağlanmaktadır. BEDAM Müdürü Prof. 
Dr. Ali Halıcı eğitimlerle ilgili olarak; 
“Başkent Üniversitesi BEDAM Yangın 
Eğitici Eğitimi ile Türkiye’nin hemen her 
ilinde bilgili eğitimciler yetiştirmeye 
devam ediyoruz. İstiyoruz ki bu eğitimler 
sayesinde başta canlılar olmak üzere 
yapılarımız ve ormanlarımızı yangından 
koruyabilelim. Pandemi sürecinde de 
gerekli tedbirler alınarak yüz yüze devam 
eden eğitimlerimizde Mart-Ağustos 
ayları arasında toplamda 71 katılımcımıza 
sertifika verdik” dedi.
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Profesyonel

Telefonda
Etkili 

İletişim 
Eğitimi

Teorik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı 
sıra deneyimsel yöntemleri kullanabilmeyle 
ilgili tüm becerilerin kazanılabilmesini 
amaçlayan “Profesyonel Masal Anlatıcılığı 
Eğitimi” Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından 
verilmektedir. 

Mart 2020 tarihinden bu yana 110 kişinin 
katıldığı eğitimde katılımcılar, terapötik 
dille yazılmış masalları okuduktan sonra 
devamında analizler yapma, çocuklarla 
yeniden masal yaratma süreçleri ve bilinen 
masalları değiştirerek yeni masallar 
oluşturma gibi kazanımlar elde ettiler. 
Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolog Nesil 
Sağın Küçük tarafından verilmekte olan 
eğitimler, uzaktan eğitim + online eğitim + 
süpervizyon eğitimi olarak toplamda 100 
saat olarak düzenlendi. Profesyonel Masal 
Anlatıcılığı Eğitimi hakkında Çocuk Gelişimi 
Uzmanı ve Psikolog Nesil Sağın Küçük; 
“Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi, 
çocuk ve yetişkinlerdeki var olan durumu, 
semptomları, bilinçli çabalarla ulaşılamayan 

içsel süreçleri masal aracılığıyla dışa vurum 
yöntemidir. Çocuklar ve yetişkinler, geçmişte 
yaşamlarını uzun süre etkisi altında tutan 
olumlu ya da olumsuz yaşam olaylarını, 
deneyimlerini, anılarını, bilinç dışına ve 
dünyaya karşı sembolik anlamlar olarak 
ortaya koyarlar. Böylece kişinin içinde 
yaşadığı sürecin dışa yansıması olarak 
masallar ortaya çıkarır. Profesyonel Masal 
Anlatıcılığı Eğitimi ile çocuklarla çalışırken 
onların temel karmaşalarını ifade etme ve 
çözmeleri için masallar mükemmel araçlar 
olacaktır. Aynı zamanda çocuğun problem 
çözme sürecine yardımcı olmak adına 
öyküler oluşturabileceksiniz. Profesyonel 
Masal Anlatıcılığı Eğitimi, çocuğun 
sorunlu geçişler ya da koşullarla bağlantılı 
sıkıntılarını, endişelerini ve stresini azaltmayı 
amaçlanmaktadır. Masal Anlatıcılığı Eğitimi 
ile çocukla kendi dünyası içinde yüz yüze 
gelmesini sağlayabileceksiniz. Çocuk ya 
da bireyin hem bilinç ve hem de bilinçdışı 
süreçlerini ortaya çıkarabilecek ve uygun 
destek süreci oluşturabileceksiniz” dedi.

Telefonun hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası olduğu günümüzde 
Başkent Üniversitesi Eğitim 
ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi tarafından düzenlenen 
“Telefonda Etkili İletişim 
Eğitimi” ile katılımcılar, telefon 
görüşmelerini verimli bir şekilde 
yönetebilmek ve telefonda 
konuştuğu kişiyi anlayarak 
ve empati kurarak başarılı bir 
telefon görüşmesi yapabilmek 
için dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında gerekli becerileri 
uzmanlarından öğrendiler. 
Pandemi sürecinde 67 katılımcı 
ile tamamlanan eğitimlerde, 
verimli bir telefon görüşmesi 
için dikkat edilmesi gereken 
püf noktalardan telefona cevap 
verme, beklemeye alma gibi 
davranışların doğru kullanımına 
kadar birçok başlık eğitim süreci 
dahilinde ele alındı.

Masal  Anlatıcılığı
Eğitimi
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• ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. -  Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü

• Fernas İnşaat A.Ş - Mühendislik 

Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

• ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. 

- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü

• KODSAN İnş. San. ve Anonim Şirketi 

- Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği 

• EGIS International SA. Şirketi 

- Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü

• HYT Grup Havalandırma Ltd. Şirketi 

- Mühendislik Fakültesi Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü

Başkent 
Üniversitesi 
Eğitim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 
Merkezi 
Tarafından 
Verilen 
Danışmanlık 
Hizmetleri

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından 
Ziraat Bankası çalışanlarına SPSS İle 
İstatistikler ve Makine Öğrenme Eğitimleri 
verildi. 

BEDAM eğitmenleri tarafından verilen 
eğitimlerde SPSS paket programıyla örnek 
veri dosyaları üzerinden yaygın olarak 
kullanılan analizleri birebir yapabilmek, 
analizler sonucunda elde edilen verilerin 
tezin/makalenin metodoloji ve bulgu 
kısmına nasıl raporlanacağı başlıkları ele 
alındı.

bedam.baskent.edu.tr
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Müzik 
ve Sahne 
Sanatları 
Eğitimleri 
Online Yapıldı
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen 
Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimleri, pandemi 
dönemi ile birlikte online olarak sürdürüldü. 

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

öğretim üyeleri tarafından her yaşta çocuk, 

genç ve yetişkinlere; ses eğitimi/şan, piyano, 

klasik gitar, caz/rock gitar, popüler müzik 

şarkıcılığı, keman ve viyolonsel eğitimi verildi. 

Eğitime 30 kursiyer katıldı. Online olarak 

tamamlanan sertifika programı 1 Ocak 2020 

tarihinde sona erdi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali 

Halıcı; “Pandemi sürecinde devam eden 

eğitimlerimizden biri olan Müzik ve Sahne 

Sanatları sertifika programı online olarak 

yapıldı. Katılımcılarımızın bu zor günleri BEDAM 

aracılığıyla sanat ile iç içe geçirmelerinden 

ayrıca çok büyük zevk aldık. Zira aldığımız geri 

dönüşümlerde bu yönde oldu. Bu gibi durumlar 

bizleri BEDAM olarak her şartta hız kesmeden 

çalışmaya teşvik eden bir unsurdur” dedi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Satranç 
Akademisi, 15 Mart 2020 tarihinden 
itibaren çocuk ve yetişkinlere yönelik 
online eğitimlere başladı. 

Teori, taktik ve uygulama derslerinin 

yapıldığı eğitimlerde, yüz yüze eğitimde 

verilen her konu aynı şekilde işlenmeye 

devam edildi. Çocuk eğitimi ve yetişkin 

eğitimi olmak üzere iki bölüm halinde 

düzenlenen eğitimlere 85 kursiyer 

katılım sağladı. Canlı online yapılan 

derslerin yanı sıra online turnuvalar ile 

de katılımcıların gelişimi takip edilerek, 

turnuva heyecanı yaşatıldı. BEDAM satranç 

Antrenörü Aylin İbişoğlu online satranç 

eğitimi hakkında; “Satranç dünyada 

en çok benimsenen ve zeka geliştiren 

oyunlardan biridir. BEDAM olarak her yıl 

düzenlediğimiz sertifika programlarıyla 

katılımcılarımızın bu oyunu öğrenirken ve 

oynarken stratejik düşünmelerine yardımcı 

oluyoruz. Dünyada ve ülkemizde ortaya 

çıkan pandemi sürecinde de eğitimlerimize 

online olarak devam ettik. Bu süreçte daha 

öncekilerde olduğu gibi katılımcılarımızın 

satranç oyunuyla birlikte gelişimlerine 

katkı sağlarken evde kalınan zamanlarını 

da verimli bir şekilde geçirmelerine katkı 

sağladık. Analitik ve çok yönlü düşünmeyi 

sağlayan satranç sporunu öğrenmek ve 

devam eden eğitimlerimiz hakkında bilgi 

almak isteyenler BEDAM internet sitemizi 

ziyaret edebilirler” dedi.
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Başkent Üniversitesi Bağlıca 

Kampüsünde gerçekleştirilen turnuvada 

gençler kıyasıya yarıştı. Son tura kadar 

zorlu ve heyecanlı geçen mücadelede; 

İstanbul Enka Lisesi şampiyon oldu. 

Turnuvayı Nesibe Aydın Yıldızlar Lisesi 

ikinci, TED Antalya Koleji üçüncü, 

Aydın Söke Sınav Koleji Anadolu 

Lisesi dördüncü ve Nesibe Aydın 

Gölbaşı Anadolu Lisesi beşinci olarak 

tamamladı. 3. Liselerarası Satranç 

Takım Turnuvası, Başkent Üniversitesi 

İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilenödül töreni ile son 

buldu. Ödül töreninde konuşan Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Ali Halıcı, Başkent Üniversitesi’nin 

spora özellikle satranca verdiği önemin 

altını çizdi. Başhakem Reha Erevetli de 

Başkent Üniversitesi’ne teşekkür etti. 

Dereceye giren takımlara, okullarına ve 

bireysel masa derecelerine ödülleri Prof. 

Dr. Ali Halıcı tarafından verildi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 
ve Anadolu Efes Spor Kulübü 
ile yapılan işbirliğiyle başlatılan 
“Basketbol Okulu” Milli Sporcu 
Tunç Girgin önderliğinde Bağlıca 
Kampüsü Spor Salonu’nda 19 Ekim 
2019 tarihi itibariyle eğitimlere 
başladı. Kural, teknik ve uygulama 
içeriklerinden oluşan eğitimler, aylık 
periyotlarda planlanan eğitimlerle 
ilgili olarak Başkent Üniversitesi 
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı; 
“Çocuklar, Anadolu Efes altyapı 
takımları seviyesinde basketbol 
eğitimi alarak, takım olma bilinci ve 
özgüven kazanacak. Başarılı sporcular, 
Anadolu Efes altyapı takımlarında 
oynama fırsatı da yakalayacak. Ayrıca; 
Türkiye Basketbol Federasyonu lisansı 
çıkartılacak, altyapı turnuvalarına da 
katılabilecek” dedi.

Başkent Üniversitesi sadece bilime değil; sanata ve spora 
verdiği katkılarla da gençlerin önünü açıyor. 

Başkent Üniversitesi

Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi ve  

Türkiye Satranç Federasyonu 

tarafından 7-8 Aralık 2019 

tarihlerinde düzenlenen 

3. Liselerarası Satranç  

Takım Turnuvası’nda  

Türkiye genelinde 8 ilden,  

24 takım yarıştı. 

3. Başkent Üniversitesi 
L i s e l e ra ra s ı
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• Kobi Danışmanlığı
• İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi
• Resim Analizi ve Resim Testleri Eğitici Eğitimi
• Arabulucu Sekreterliği
• Eğitim Koçluğu
• Yaşam Koçluğu
• Yönetim Koçluğu
• Hamile Yogası
• Robotik Kodlama
• Erken Yaşta Robotik Kodlama
• Hasta Kayıt Kabul
• İlişki ve Evlilik Danışmanlığı
• Kişisel Fitnes Eğitmenlik
• NLP Teknikleri
• Okuma Alışkanlığı ve Okuma Kültürü
• Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi
• Sosyal Medya Bağımlılığı
• Yazılın Testi Eğitimi
• Temel Seviye Yazılım Testi
• Uluslararası İş Analisti ve İş Analizi
• AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme
• SmartPLS ile Yapısal Eşitlik Modelleme
• Proje Yönetimi
• Mobbing
• AGİLE

Uzaktan Eğitimlerde İşbirliği Yapılan Kurumlar

UZAKTAN EĞİTİMLER

B E DA M  7 Gün 24 Saat
Uzaktan Eğitimler
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B E DA M 
7 Gün 24 Saat
Türkiye’nin
Her Yerinde

1 Yılda 40.000’i aşkın Katılımcı

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde  

200’den Fazla Eğitim Programı

Cardcert ile Uluslararası Sertifika



 Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi
Eskişehir Yolu 20. km. 06790 Etimesgut Ankara
Tel: (0312) 246 66 66 
baskent.edu.tr

BEDAM
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Eğitimlerinin KALİTESİ 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güvencesinde

YILIN 
Getirdiği 
Tecrübe ile


