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BEDAM olarak bir akademik yılı daha başarı ile 

tamamlamanın ve bu gururu sizinle paylaşabilmenin 

heyecanını yaşamaktayız. Tüm dünyada mücadele 

ettiğimiz Pandemi sürecinde hem ülkemiz hem de 

yurtdışındaki katılımcılarımıza uzaktan eğitimlerle 

ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam 

ediyoruz. Hem canlı olarak eğitimin gerçekleştiği anda 

katılımcılarımızın takip edebildiği eğitimler (senkron) 

hem de video gösterimi ile BEDAM yoğunlukla uzaktan 

eğitimler devam etmektedir. Diğer bir yandan da salgın 

koşulları göz önünde bulundurularak tüm tedbirlerle 

yüz yüze eğitimlere hız kesmeden sürdürülmektedir. 

Başkent Üniversitesi’nin nitelikli kadrosu, teknik 

imkânları ve vizyonu ile başarı her yıl tekrar edilir bir 

hal almaktadır. Nitelikten ödün vermeden her yaş 

grubuna hizmet veren Merkezimiz sadece eğitimler 

değil, danışmanlık hizmetleri ve kurumlar için 

gerçekleştirilen sınav organizasyonları ile hiç şüphe 

yok ki gelecek yıllarda da lider konumunu koruyarak 

Başkent Üniversitesi’nin gücünü devam ettirecektir.
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İmza töreni, Başkent Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali Haberal, Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral 

Murat Bulut ile BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali 

Halıcı’nın katılımıyla gerçekleşti. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı 

(JSPS) 30702 adayın katılımıyla 23 Ekim 

2021 tarihinde Ankara, Diyarbakır, İzmir, 

Erzurum, Van, Şırnak ve Hakkari olmak 

üzere toplam yedi ilde 62 binada ve 1321 

salonda gerçekleştirildi. Sınavda, Başkent 

Üniversitesi’nden 7 il temsilcisi, 18 il temsilcisi 

yardımcısı, 62 bina sorumlusu 135 bina 

sorumlusu yardımcısı, 2642 salon başkanı 

ve gözetmen ve 620 destek personel görev 

aldı. Ankara’da yapılan sınavda 8805 aday 

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde 

ve 1118 aday ise Ostim Teknik Üniversitesi 

Yerleşkesinde sınava girdi. Sınav güvenliği 

il jandarma komutanlıkları ve il emniyet 

müdürlüklerince sağlandı.

Başkent Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı arasında 15 Eylül 2021 tarihinde 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS) 
yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Jandarma ve Sahil
Güvenlik Personeli Sınavı 
Başkent Üniversitesi’nde 

Başarıyla Tamamlandı
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4. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası, 2019

etmesi çok değerli olduğunu belirtti. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ali Haberal ise, “Ülkemizde gençlerin ve 

yetişkinlerin satranç sporunu daha yoğun 

bir şekilde icra etmesi, hem ülkemizdeki 

turnuvalar için hem de uluslararası 

turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil 

etmeleri çok kıymetli. Bizler de Başkent 

Üniversitesi olarak anaokullarından 

itibaren satranç sporunun yaygın bir 

şekilde uygulanması için elimizden gelen 

gayreti gösteriyoruz.  Bu birlikteliğin daha 

uzun süreli, uzun soluklu olmasını diliyor, 

Başkan Gülkız Hanım ve ekibine teşekkür 

ediyorum” dedi. Federasyon Başkanı Gülkız 

Tulay, “ Biz 6 yıl önce Başkent Üniversitesi 

ve Türkiye Satranç Federasyonu olarak 

çok anlamlı bir iş birliğine imza attık. 

Satranç sporuna verdikleri destekler için 

Başkent Üniversitesi Kurucusu Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, Rektör Prof. 

Dr. Ali Haberal’a, BEDAM Müdürü Prof. 

Dr. Ali Halıcı ve ekibine teşekkürlerimizi 

iletiyorum” dedi.

Başkent Üniversitesi ve Türkiye Satranç 

Federasyonu arasında kurulan iş birliği,  

8 Nisan’da imzalanan protokol ile altıncı 

yılında da devam ediyor.

İş birliği protokolü kapsamında; Başkent 

Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç 

Turnuvası, Liselerarası Takım Yarışmaları, 

Milli takım kampları yer tahsisinin 

sağlanması Başkent Üniversitesi’nin 

destekleriyle devam edecek. Protokol 

kapsamında düzenlenmesi planlanan 

turnuvalar pandeminin seyrine göre 

online, yarı online ya da yüz yüze hayata 

geçirilecek. İmza töreninde konuşma 

yapan BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali 

Halıcı, pandemiden kaynaklı bu sene 

kısıtlı şartlarda bir araya gelinse de 

Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte 

olmak Başkent Üniversitesi için çok 

kıymetli olduğunu ifade etti. Başkent 

Üniversitesi’nin ve Federasyonumuzun 

büyük bir aile olduğunu vurgulayan Prof. 

Dr. Ali Halıcı, iki kurumun birlikte hareket 

Türkİye Satranç Federasyonu 
İle İş Bİrlİğİ

6. Yılında6. Yılında
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• Aile Danışmanlığı Eğitimi
• Arabuluculuk Asistanlığı Eğitimi
• Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi
• Çocuk Gelişiminde Oyun Eğitimi
• Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi
• Dijital Liderlik Eğitimi
• Doğum Koçluğu Eğitimi
• Eğitim Koçluğu Eğitimi
• Erken Çocukluk Döneminde Montessori Eğitimi
• Evde Çocuk Bakımı ve Çocuk Gelişimi Teknikleri Eğitimi
• Hamile Yogası Eğitimi
• İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi
• İnsan Kaynakları Eğitimi
• Kişisel Fitness Eğitmenlik Eğitimi
• KOBİ Danışmanlığı Eğitimi
• Kripto Para ve Blockchain Uygulamaları Eğitimi
• Kripto Paralarda Teknik ve Temel Analiz Eğitimi
• Mobbing Eğitimi
• NLP Teknikleri Eğitimi
• Profesyonel Masal Anlatıcılığı Eğitimi
• Robotik Kodlama Eğitimi
• Yaratıcı Drama ve Oyun Etkinlikleri Eğitmenliği Eğitimi
• Yaşam Koçluğu Eğitimi
• Yaşam Koçluğu Üst Seviye Eğitimi
• Yönetsel Koçluk Eğitimi

Aknet Akademi işbirliği ile

B E DA M  7 Gün 24 Saat
Uzaktan Eğitimler

Uzaktan Eğitimlerde İş Birliği Yapılan Kurumlar

UZAKTAN EĞİTİMLER
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BEDAM tarafından hijyen eğitimleri kapsamında açılan 

“Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi”ne 1026 kişi ve 

“Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi”ne 

ise 14 kişi katılım göstererek belgelerini aldı.

BEDAMLA
HİJYEN EĞİTİMİ

 20991 KİŞİLİK 
KATILIMLA 

TAMAMLANDI 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından düzenlenen sağlıklı yaşama 

şartlarını öğreten bir bilim dalı olan 

hijyen birey ve toplum olarak insan 

sağlığının korunması ve geliştirilmesini 

hedefleyen ve işyerlerinde hijyen eğitimi 

ile çalışanların yaşamının verimli, sağlıklı 

düzeyde uzun süre devamının sağlanması 

amaçlayan “Hijyen Eğitimi” 20991 kişilik 

katılımla tamamlandı. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı hijyen eğitimleri 

ile ilgili olarak; “Hijyen eğitimi; gıda 

üretim ve perakende iş yerlerinde, 

insani tüketim amaçlı sular ile doğal 

mineralli suları üreten iş yerlerinde ve 

insan bedenine temasın söz konusu 

olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği 

iş yerlerinde çalışanlara yönelik 

programlar yapılarak gerçekleştirilir. 

28698 sayılı 5 Temmuz 2013 tarihli 

“Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”inde eğitim 

alması gereken iş kolları; gıda üretim 

ve perakende iş yerleri, insani tüketim 

amaçlı sular ile doğal mineralli suların 

üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, 

hamam, sauna, berber, kuaför, dövme 

ve pirsing yapılan yerler, masaj ve 

güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, 

motel, pansiyon ve misafirhane gibi 

yerler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulan komisyon tarafından hijyen 

eğitimi verilmesi uygun görülen diğer 

iş kollarıdır. Hijyen eğitimi belgesine 

sahip olmayan kişiler bu işyerlerinde 

çalıştırılamaz” dedi.

HİJYEN
EĞİTİMİ



1312

BEDAM 2020-2021 Bülteni 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

desteğiyle tasarımı gerçekleştirilen kitap 

hakkında BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı; 

“Üniversitemizin kurucusu ve Yönetim Üst 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 

ülkemizin ve dünyanın her yerinde eğitim 

ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi için 

kurduğu Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) 

bugün 300’ü aşkın eğitim portföyü ile 

Türkiye’nin tamamında ve yurt dışında eğitim 

vermektedir. Pandemi sürecinde BEDAM’ın 

32.554 sertifika ile Türkiye’nin lideri olduğu 

görülmektedir. Ülkemiz ilk kez 11 Mart 2020 

tarihinde Covid-19 virüsü ile tanıştı. 11 Mart 

2021 tarihinde ise üzerinden bir yıl geçti. 

BEDAM’ın pandeminin bir yılı içerisinde yaptığı 

faaliyetler örnek alınacak bir model olarak 

ortaya çıktı. Yaşam boyu eğitim anlayışı, 

pandemi sürecinde uzaktan eğitimlerle devam 

etmektedir. Uzaktan eğitimler hem canlı 

(senkron) hem de video gösterimi (asenkron) 

olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla 

birlikte eğitimler Ekim, Kasım aylarında yani 

pandemi yoğunluğunun düştüğü dönemlerde 

sağlık koşulları sağlanarak yüz yüze olarak 

da sürdürülmüştür. Türkiye’nin her ilinde 

ilgi gören eğitimlerimiz özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde her yıl 

artış göstermektedir. Bu durum üniversitemiz 

için anlamlıdır. Bu kapsamda kitapta ilgili 

bölgelerde yer alan 23 ilde toplam 340 eğitim 

ayrıntılarıyla ortaya konmaktadır. Hiç kuşku yok 

ki başarı, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal’ın 

desteğinde tüm öğretim elemanlarımıza, ders 

saat ücretli öğretim görevlilerine ve BEDAM 

çalışanlarına aittir. BEDAM’a katkı veren 

herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM), pandemi sürecini 
dikkate alarak 11 Mart 2020 /  11 Mart 2021 tarihleri arasında faaliyetlerini kitap olarak yayınladı. 

COVID-19 PANDEMI 
SÜRECINDE 
BEDAM TARAFINDAN 
VERILEN EĞITIMLER

BEDAM ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi 

arasında 20 Suriyeli kadına ‘‘Hane İçi 

Üretim Projesi’’ kapsamında yüz yüze 

uygulamalı eğitim anlaşması yapıldı. 

Eğitim sürecinde 14-18 Haziran 2021 

tarihleri arasında 40 saat iletişim, sosyal 

medya kullanımı ve satış pazarlama 

konularında uygulamalı eğitim verildi. 

Eğitim sonrası Türk Kızılayı Toplum Merkezi 

Müdürü Ece Yılmaztürk ve BEDAM Müdürü 

Prof.Dr. Ali Halıcı tarafından katılımcılara 

sertifika verildi. Bundan sonra ki süreçte 

gerek eğitimler gerekse sosyal sorumluluk 

projeleri çerçevesinde iş birliğinin devamı 

temennisinde bulunuldu. 

BEDAM’DAN 
HANE İÇİ 

ÜRETİM PROJESİ
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık  

Hizmetleri Merkezi BEDAM ve Aknet Akademi 

tarafından 7 Aralık 2020 - 9 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında düzenlenen, arabuluculuk mesleğinin 

gerektirdiği tüm evrak, dokümanlar ve işleyiş ile  

alakalı prosedürleri kapsayan  “Arabuluculuk  

Asistanlığı Sertifika Eğitimi”ne 271 kişi 

katılım gösterdi.

Konu başlıkları; 

• İradi Arabuluculuk, 

• Dava Şartı Arabuluculuk, 

• Arabuluculuk Terminolojisi, 

• Eşitlik, 

• İradilik, 

• Dosya Oluşturma, 

• HUAK (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Kanunu, 

• AUÇ (Altarnetif Uyuşmazlık Çözümü, 

• AAÜT (Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi) ve  

Adliye Arabuluculuk Bürolar 

olarak verilen eğitimler online, süpervizyon ve

canlı yayın olarak gerçekleştirildi.

Arabuluculuk 
Asistanlığı 
Sertifika 
Eğitimi

271 kişilik katılımla 
tamamlandı.

7 Eylül 2020-16 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında BEDAM tarafından düzenlenen 

“İnsan Kaynakları Eğitimi” 444 kişilik 

katılımla tamamlandı. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali 

Halıcı yoğun ilgi gören eğitim hakkında; 

“İnsan kaynakları sertifika eğitimi; 

insan 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 kavrayabilmek ve bunları 

uygulayabilecek yetkinlikte olmak için 

size beceriler kazandırır. 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 bilgi sahibi 

olmak alanınızda fark yaratmanıza neden 

olacaktır” dedi.  

İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi 

eğitim ve kariyer planlama konularında 

uzman olmak, iş değerleme ve ücret 

yönetimi süreçlerini öğrenmek, iş 

değerleme yöntemleri konusunda kapsamlı 

bilgi sahibi olmak, insan kaynakları 

uygulamalarının değerlendirilmesi ve insan 

kaynakları yönetimi başarı göstergeleri 

neler olduğunu ifade edebilmek, insan 

kaynakları bilgi sistemleri hakkında bilgi 

sahibi olmak gibi bilgi ve donanımların 

kazanımında bu eğitimin yardımcı 

olacağını belirten Prof. Dr. Halıcı; “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.

İNSAN 
KAYNAKLARI 
EĞİTİMİ
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BİLİRKİŞİLİK 
EĞİTİMLERİNDE 
BEDAM FARKI

Avukatlık Vekalet Ücreti 
Alacağından Kaynaklı 
Nitelikli Hesaplamalar 
Bilirkişilik Programı

28 Kasım 2020- 25 Temmuz 2021 

tarihleri arasında 171 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilen programda avukatlık 

ücreti, avukatlık sözleşmesinin sona 

ermesi, tarafların hak ve borçları, 

avukatlık sözleşmesinden doğan 

vekalet ücreti, vekâlet

ücretinden müteselsil 

sorumluluk ve 

zaman aşımı 

başlıklarında 

eğitimler 

verildi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 
Merkezi tarafından çeşitli alanlarda düzenlenen bilirkişilik 
eğitimleri her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gördü. 
Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimler 
sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Aktüerya Nitelikli 
Hesaplamalar Bilirkişilik 
Programı

Hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana 

gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar 

sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun 

Kalma ve İş göremezlik Zararlarının 

tazminata konu olacak tutarlarının 

hesaplanması konusunda ilgili kişilere  

gerekli olan bilgi ve becerilerin 

kazandırılması amacıyla düzenlenen 

program 6 Eylül 2020 - 15 Ağustos 2021 

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yoğun bir 

katılımın olduğu programda, 6704 sayılı 

ve 7327 Sayılı Kanunlarda, 01 Nisan 2020 

tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu 

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına  

Dair Genel Şartlarda ve 01 Haziran 2015 

tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu 

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) 

Sigortası Genel Şartlarında öngörülen 

yöntemler ile 17/07/2020 Tarih, Esas 

2019/40, Karar 2020/40 Sayılı Anayasa 

Mahkemesi Kararı dikkate alınmıştır. 

İş Mevzuatından Kaynaklı 
Nitelikli Hesaplamalar 
Bilirkişilik Programı
20 Aralık 2020- 15 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında düzenlenen programa 906 kişi 

katılım gösterdi. Katılımcılar program 

kapsamında verilen eğitimlerle edindikleri 

bilgiler sayesinde İş Mevzuatından kaynaklı 

konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili 

mevzuattaki güncel duruma göre yapma 

yetisi kazandılar.

Adli Bilişim Suçlarında 
Bilirkişilik ve Taraf Vekilliği 
Eğitimi Sertifika Programı

4 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında 

düzenlenen eğitimlerde, bilişim suçları 

alanında bilirkişilik ve taraf vekilliği 

yapacak 76 kişiye mevzuat ve yargı 

kararları doğrultusunda gerekli bilgiler 

verildi.
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Borçlar Mevzuatından 
Kaynaklı Nitelikli 
Hesaplamalar Bilirkişilik 
Programı

Katılımcıların, borçlar mevzuatından 

kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini 

ilgili mevzuattaki güncel duruma göre 

yapmalarını sağlamayı amaçlayan 

programa 257 kişi katılım gösterdi.

Sözleşmelerde şekil, Muvazaa, İptal 

davaları, Dönemsel edimlerin birinin 

kabulünde öncekilerin de alınmış 

sayılacağı, Borçlunun temerrüdü, 

Zamanaşımını durduran nedenler, Kısmi 

ifanın yanması, Ceza miktarı geçersizliği 

indirilmesi ve Zaman aşımı gibi konu 

başlıklarında verilen program sonunda 

katılımcılara “Borçlar Mevzuatından 

Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik 

Eğitimi Katılım Belgesi” verildi.

Adli Trafik Kazalarında 
Kusur Tespiti ve Adli 
Trafik Bilirkişiliği Eğitim 
Programı

Program kapsamında; oluş şekline 

göre trafik kazası türlerinin 

irdelenmesi, kavşak kazaları, 

motosiklet ve benzeri araç kazaları, 

büyük araç (kamyon, çekici, otobüs 

gibi) kazaları, kaza mahallindeki iz 

ve deliller ile bu delillerin tespiti, 

trafik kazası tespit tutanağının analiz 

edilmesi, kaza yerini fotoğraflama 

ve ölçüm yöntemleri, bilirkişi 

raporunun düzenlenmesi ve kullanılan 

programlara göre kroki çizimi gibi 

konu başlıklarının yer aldığı eğitimler 

sonunda katılımcılar “Adli Trafik 

Kazalarında Kusur Tespiti ve Adli 

Trafik Bilirkişiliği Eğitimi Sertifikası” 

almaya hak kazandılar.  

Prof. Dr. Ali Halıcı, Prof. Dr. Ünsal Sığrı 

ve Prof. Dr. Deniz Umut Doğan 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 BEDAM Müdürü 

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.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi’nin 
düzenlediği “KOBİ Danışmanlığı Sertifika Eğitimleri”ne 

7 Eylül 2020 - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında 391 kişi katılım sağladı.
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SINAVLAR
• Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı soruların 

hazırlanması ve sıınav uygulaması

• Emniyet Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği 

ve Görevde Yükselme yazılı sınavı sorularının 

hazırlanması hizmeti 

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü StajyerAsistan Hava Trafik 

Kontrolörü Sözlü Sınavı sorularının 

hazırlanması hizmeti

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

Başkanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Personeli Sınavı soruların hazırlanması ve 

sınav uygulanma hizmeti

• Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı soru 

hazırlama ve sınav uygulama hizmeti

Başkent 
Üniversitesi 
Eğitim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 
Merkezi 
Tarafından 
Verilen 
Eğitimler ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri

bedam.baskent.edu.tr

DANIŞMANLIKLAR

Danışmanlık Alan Kurum
Başkent Üniversitesi
Danışmanlık Veren Fakülte / Merkez 

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Ticaret A. Ş. Mühendislik Fakültesi

Tek Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat San. A.Ş. Mühendislik Fakültesi

TURKCELL Teknoloji A.Ş. Tıp Fakültesi

INNOVA Bilişim Sistemleri A.Ş. Tıp Fakültesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

Çakır Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat San. Tic. A.Ş. Mühendislik Fakültesi

KODSAN İnş. San. ve Anonim Şirketi Mühendislik Fakültesi

iLab Teknoloji Araştırma Geliştirme Ltd. Şti Mühendislik Fakültesi

FLOODIS Mühendislik Proje İnşaat Dan. Taah. San. ve 
Tic. A.Ş. Mühendislik Fakültesi

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Eğitim Fakültesi

Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Tıp Fakültesi

KURUMLARA VERILEN YÜZ YÜZE EĞITIMLER

Eğitimler Kurumlar

Yönetsel Ortamda Liderlik ve Motivasyon Eğitimi Dışişleri Bakanlığı

Python Eğitimi Ziraat Bankası 

Avrupa Birliğinin finanse ettiği UNHCR projesi  
‘Reinforcement Project Activity’ CFCU

 İletişim ve Görünürlük Eğitimi CFCU

Sosyal Ağ Analizi Yeteneği Kazandırma Eğitimi Jandarma Komutanlığı

İleri Müzakere Eğitimi
Başkent Arabuluculuk Merkezi 
Dostel Arabuluculuk Merkezi 
Denge Arabuluculuk Merkezi

Etiketleme ve kilitleme eğitimi (EKED) ETİ Maden İşletmeleri 

Kurumsal Etik Eğitimi AL-CAP Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş

Emlak Danışmanlığı Eğitimi COLDWELL BANKER 
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Kişisel verilerin işlenmesinde 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 

korunmasının nasıl sağlanacağı 

ve bu kapsamda kişisel verileri 

işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 

uyması gereken kurallar hakkında 

katılımcıları bilgilendirme amacı 

taşıyan “Kişisel Verilerin İşlenmesi 

ve Korunması Eğitimi Sertifika 

Programı” 367 kişilik katılımla 

tamamlandı. 

BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı 

eğitimle ilgili olarak; “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 

eğitimlerimiz büyük ilgi gördü” 

dedi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması Eğitimi Sertifika Programı

367 kişilik
katılımla tamamlandı. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ve Korunması Eğitimi 
Sertifika Programı
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Yüksekte 
Çalışma 
Eğitici 
Eğitimi

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen “Yüksekte 

Çalışma Eğitici Eğitimi” 3 Eylül 2020 – 

13 Mayıs 2021 tarihleri arasında BEDAM 

tarafından 1. ve 2. Seviyelerde, iş sağlığı 

ve güvenliği profesyonellerine verildi.

 Yüksekten düşerek hayatını kaybeden 

işçi sayısının her geçen gün artması 

nedeniyle Başkent Üniversitesi Eğitim 

ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından verilen eğitimlere 116 kişi 

katılım gösterdi. Kanun ve yönetmelikler 

baz alınarak mevzuata uygun şekilde 

“Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri”ni 

verebilecek eğitmenler yetiştirmek 

amacıyla düzenlenen eğitimlerde; yüksekte 

çalışmanın tanımını ve çeşitleri, yüksekte 

çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu 

donanımlar(baret, gözlük, eldiven, emniyet 

ayakkabısı, bot, çizme vs),yüksekte 

çalışmada kullanılan ekipmanlar (emniyet 

kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, 

armut ve d karabina vb.), korkuluklar, 

çatılar ve çatılarda çalışma konuları, 

korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma 

konuları, merdivenlerde çalışma teknikleri, 

ankraj noktaları ve ankrajların nerelerde 

kullanılması gerektiği, düşme faktörü ve 

yüksekte çalışmanın risklerinden korunma 

yöntemleri ile yüksekte çalışma eğitimi için 

program ve gerekli malzemeler konusunda 

katılımcılar bilgilendirildi.

1., 2., 3. ve 4. Seviyelerde Yangın Eğitici 
Eğitmenliği kurs programları BEDAM 
tarafından 5 Eylül 2020 - 18 haziran 2021 
tarihleri arasında düzenlendi. Doğancan 
Ünver ve Yakup Öztaş tarafından verilen 
eğitimlere 235 kişi katılım gösterdi.

İş yerlerinde oluşacak yangınlara 
başlangıç safhasında müdahalede 
bulunacak, yangının büyümesini 
geciktirecek, çalışanların tahliyesinde 
zaman kazandıracak, itfaiye teşkilatı 
gelene kadar mücadele edecek olan 
personellere ve tüm çalışanlara yönelik 
olan “Yangın Eğitici Eğitmenleri” 
yetiştirmek amacında olan programlarla 
ilgili olarak BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali 
Halıcı; “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 
eğitiminde; 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 
eğitiminde ise binaların yangından 
korunması hakkındaki yönetmelikte 
belirtilen tesisatların, tedbirlerin ve 
tekniklerin işletmelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda uygulanabilirliği 
hakkında danışmanlık yapılabilmesi 
sağlanmaktadır. “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” 
dedi.

Yangın Eğİtİcİ Eğİtİmİ Programı
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi,  

Aknet Akademi ve Optimal Koçluk 

tarafından düzenlenen Yaşam ve  

Öğrenci Koçluğu eğitim programları 

tüm hızıyla devam ediyor. 

Eylül 2020 – Ağustos 2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen Yaşam 

Koçluğu ve Öğrenci Koçluğu Eğitim 

Programları ile ilgili olarak Başkent 

Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı; “Uluslararası 

standartlarda verdiğimiz örgün koçluk 

programlarımızda koçluk eğitimlerini 

en üst seviyeye taşımak, belirlenmiş 

kalite standartlarında profesyonellerin 

yetiştirilmesini sağlamak ve onların 

başarılarına destek vererek yanlarında 

olmak amaçlanmaktadır. 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” dedi. Prof. Dr. Halıcı 

ayrıca, koçluğun bugünün dünyasında 

gelişen bir meslek olduğunun altını 

çizerek kurumlarda liderler, öğretmenler, 

danışmanlar, aileler tarafından 

benimsenen bir iletişim yöntemi haline 

geldiğini belirtti.
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İlişki ve Evlilik Danışmanlığı
Eğitimi’nin sonunda 

990 
katılımcı 

sertifikalarını
aldı. 

Konulardan oluşan 
başlıklarıyla 

uzaktan, online ve 
süpervizyon eğitimi 

olmak üzere 
120 saatte 

tamamlandı. 

İletişim Süreci ve 
Geliştirme

Evlilik Öncesi 
Arkadaşlık Kurma ve 
Arkadaşlık Geliştirme

Evlilikte Eş Seçme ve 
Evliliğe Karar Verme

Stres ve öfke 
yönetimi 

Evlilik Süreci ve Evliliğe 
Uyum Sağlama

Kayıp ve Yas 
Süreci

Sadakatsizlik ve 
Aldatma

Ayrılık ve 
Boşanma Süreci

Bireyleri
Tanıma

Şiddet

Aile 
Yapısı

İntihar

Yaklaşımlar

Sadakatsizlik ve 
Aldatma

Cinsellik

Algı Süreci 
Yönetimi

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından 7 Eylül 2021 - 9 Ağustos 2021 

tarihleri arasında düzenlenen “İlişki ve 

Evlilik Danışmanlığı Eğitimi”nde sonunda 

990 katılımcı sertifikalarını aldı.

Bireylerin ilişki becerilerini 

geliştirmelerini, kişiler arası ilişkilerde 

denge kurabilmesini, etkili ve nitelikli 

ilişkiler geliştirebilmelerini destekleyen 

ve evlilikte eş seçme, karar verme, evlilik 

süreci ve uyum sağlama konularında 

destek sağlayan profesyoneller 

yetiştirmeyi amaçlayan İlişki ve Evlilik 

Danışmanlığı Eğitimi yoğun ilgi gördü. 

Danışmanlık ve profesyonel koçluk 

hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine 

yeni alanlar eklemek isteyenler, hizmet 

verdiği kişilerle ilişkilerini geliştirmek 

ve ek uzmanlık kazanmak isteyenler, 

sistemli yöntemler öğrenerek kanıtlanmış 

ve takip edilebilir bir yapıda hizmet 

sunmak isteyenler, nitelikli ve kapsamlı 

bir eğitim sürecinden sonra bilgi ve 

donanımını geliştirmek isteyenler, bir 

ilişkiye danışmanlık yapmak isteyenler, 

başkalarının ilişkilerini geliştirmesine 

yardımcı olmak isteyenler ve kendi 

ilişkilerinde danışmanlık hizmeti almak 

isteyenler bu eğitime katılım gösterdiler.

İlişki ve Evlilik 
Danışmanlığı Eğitimi

Aknet Akademi
 işbirliği ile



3130

BEDAM 2020-2021 Bülteni 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

kapsamında Başkent Üniversitesi  

Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü mezunları Alperen 

Kanık ve Ali Bertay Solak tarafından 

verilen ‘Kripto Para ve Blockchain 

Uygulama Eğitimi’ yoğun ilgi gördü. 

Eğitim hakkında eğiticilerden Alperen 

Kanık; “Bu eğitimin amacı, gelecekteki 

teknolojilere meraklı olanlar, geleceğe 

hazırlık yapmak isteyenler, Kripto 

Para piyasalarına meraklı olanlar ve 

Blockchain Sistemleri ile ilgilenen 

insanlar için Bitcoin’in arkasında yatan 

felsefeye hakim olmaktır. Stratejik yatırım 

disiplini kazanarak, kendi yatırımlarınızı 

yönetebilmektir. Mining yapmak için 

gerekli donanımları öğrenerek ve  

kripto paralar, ICO, ERC20, NFT ve 

blockchain teknolojileri için doğru bilgiye 

doğru şekilde ulaşılmasını sağlamaktır” 

dedi. Eğitimci Ali Bertay Solak ise 

“Eğitim içeriğimiz 18 yaşının üstündeki 

herkese açıktır. Kripto Para ve Blokzinciri 

Uygulamaları dersi, kripto varlık sektörü 

ve blokzinciri ekosistemi hakkında 

bilgi edinmek ve bu teknolojilerin 

uygulama alanlarını öğrenmek isteyen 

kursiyerlerimiz için hazırlanmıştır. 

Bu eğitimler sayesinde; kripto varlık 

sektöründeki ürünleri, blok zinciri 

teknolojisinin çalışma mantığını, blok 

zinciri teknolojisinin uygulama alanlarını 

ve kripto varlık sektöründeki ürünlerin 

kullanım alanlarını öğrenirsiniz” 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 doğrultusunda 

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 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.

Kripto Para ve Blockchain 
Uygulama Eğitimi

KGK 
Eğitimleri
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Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi  
tarafından 8 Eylül 2020-9 Ağustos 2021 
tarihleri arasında düzenlenen “NLP 
Teknikleri Eğitimi”ne 715 kişi katılım 
gösterdi.

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” hakkında 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Ali Halıcı; “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 
TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ 

Akıl oyunları, bireylerin eğlenirken 

zekasını geliştirmek, zihnini açmak 

amacıyla hazırlanan oyunlardır. Bireyler 

bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel 

yeteneklerini geliştirebilmekte ve yeni 

yetenekler kazanmaktadır. Akıl oyunları 

derslerine girebilecek nitelikli eğitmen 

yetiştirmeyi amaçlayan eğitimde 

anaokulu, ilköğretim öğretmenleri ve 

branş öğretmenleri yoğun ilgi gösterdi. 

Dünya da yapılan bilimsel çalışmaların 

baz alındığı eğitimde, oyunların yanı sıra, 

dünya da kabul görmüş ve bu konuda 

ödül kazanmış olan zeka oyunlarına yer 

verildi. Satranç, Go, Sudoku türevlerine 

ek olarak birçok bilgi eğitmen adaylarına 

aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara 

Başkent Üniversitesi onaylı “Akıl Zeka 

Oyunları Formatörlüğü” sertifikası verildi. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri  

Merkezi Satranç Akademisi, Online ve Yüz yüze olarak çocuk ve 

yetişkinlere yönelik online eğitimlere başladı. Online, Bağlıca Kampüsü 

ve Bahçelievler dersliklerinde yapılan eğitimlere 120 kursiyer katılım 

sağladı. Teori, taktik ve uygulama derslerinin yapıldığı eğitimlerde,  

yüz yüze eğitimde verilen her konu online olarak da aynı şekilde 

işleniyor. Her yaş ve her seviyeye göre düzenlenen eğitimlere 

çocuklar kadar yetişkinlerde ilgi gösteriyor. Yapılan turnuvalar ile de 

katılımcıların gelişimi takip edilerek, turnuva heyecanı yaşatılıyor. 

SATRANÇ 
AKADEMİSİ
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ROBOTİK KODLAMA 

Dokunma 
Sensörü İnşası

Dokunma Sensör 
Uygulaması

Ultrasonik 
Sensör 
Uygulaması

Sumo 
Uygulaması

Çarpınca 
Durma

Ultrasonic Sensör İnşası

Nesne Görerek Durma

Renk Sensörü İnşası

Kavrayıcı İnşası
Keşif Robotu Uygulaması

Duvar İzleme Uygulaması

Çizgide Durma

Duvar İzleyen 
Algoritması

Çizgi İzleyen Algoritmaları

Çizgi İzleyen Uygulaması

Çizgi İzleyen Yarışı

 Robotik Kodlama 
sertifika programına 

259 kişi
katılım gösterdi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

tarafından verilen “Robotik Kodlama 

Eğitimi” yoğun katılımlarla devam ediyor. 

12 saat online eğitimden oluşan sertifika 

programına 259 kişi katılım gösterdi.

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Ali Halıcı; “Robotik Kodlama 

eğitimleri hakkında; “Robotik Kodlama” 

bir robotun hareketlerini kontrol 

etmek ve yönlendirmek için yapılan 

kodlamadır. 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.

ROBOTİK KODLAMA 
EĞİTİCİ EĞİTİMİ
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alanda 5-15 yaş aralığında öğrencimizle 

buluştuk. Sanat, Satranç, Yüzme, Binicilik, 

Hayal Atölyesi, Deney Atölyesi, Sinema, 

Akıl Oyunları, Spor, Dikkat ve Hafıza 

Çalışmalarının yer aldığı Yaz Okulu’nda 

programlarımızı genişleterek heyecanla 

önümüzdeki yaza hazırlanıyor olacağız” 

dedi. Prof. Dr. Halıcı ayrıca; “Geçen yıllarda 

olduğu gibi yıl içerisinde de çocuklarımız 

ve gençlerimize yönelik Anadolu Efes 

ile Basketbol Okulu, Voleybol Okulu, 

Futbol Okulu, Satranç Okulu ve Devlet 

Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne 

Sanatları Sertifika Programı başta olmak 

üzere spor ve müzik kurslarımız devam 

edecektir” dedi.

286 miniğin ağırladığı 
Başkent Üniversitesi 
kampüsünde eğlenceye 
ve öğrenmeye yönelik 
birçok aktivite yapıldı. 

Başkent Üniversitesi Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri Merkezi 

Tarafından her yaz düzenlenen  

yaz okulları bu sene rekora koştu. 

286 miniğin ağırladığı Başkent 

Üniversitesi kampüsünde eğlenceye 

ve öğrenmeye yönelik birçok  

aktivite yapıldı.  

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı yaz 

okulu etkinlikleri ile ilgili olarak; “Her 

yıl büyük bir keyifle yürüttüğümüz Yaz 

Okulu’muz 2021 yılı yazında da adından 

söz ettirdi. 05 Temmuz - 03 Eylül tarihleri 

arasında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu, 

Otizm Yaz Okulu, Satranç Yaz Okulu ve 

Spor Yaz Okulu olmak üzere dört farklı 

Yaz Eğlencesi

Rekor Katılım

SPOR YAZ OKULU
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetleri Merkezi kapsamında, 05 Temmuz 

2021 tarihinde Başkent Üniversitesi Bağlıca 

Kampüsü’nde başlayan yaz spor okulunda 12-15 

yaş arası çocuklar misafir edildi. BEDAM yaz spor 

okuluna katılan çocuklar basketbol, voleybol, 

masa tenisi, tenis gibi çeşitli branşlarla tanışırken; 

eğitsel oyunlar, parkur çalışması ve yarışlı oyunlar 

gibi derslerle de eğlenceli vakit geçirerek zinde 

kalmanın keyfini çıkardılar.
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BEDAM OTİZM
YAZ OKULU
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri tarafından sosyal 
iletişimi sağlayıcı, yaşam becerisini 
geliştirici uzun soluklu eğitim programı 
olarak verilen BEDAM Otizm Yaz Okulu’na 
14 otizimli öğrenci katıldı. Eğitimlerle 
ilgili olarak BEDAM tarafından yapılan 
açıklamada; “Başkent Üniversitesi 
Bağlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
eğitimimiz farkındalık kazandırdığı 
gibi eğitimlerimize katılan otizmli 
öğrencilerimiz kaynaştırma eğitimine 
katılım sağlamıştır. Kaynaştırma 
alan öğrencilerimiz arasından girmiş 
oldukları sınavlarda da akademik 
başarı göstermiştir. BEDAM Otizm 
Yoğunlaştırılmış Yaz Okulu, mental 
geriliği azaltmak, temel spor becerilerinin 
kazanılması ile dikkat çalışmaları üzerine 
ağırlık verilmektedir. Sanat etkinlikleri ile 
küçük motor kas gelişimini sağlama ile 
birlikte akademik çalışmalar destek verici 
etkinlikler yapılmaktadır. Hedefimiz otizm 
eğitim programımız ile öğrencilerimizin 
sosyal iletişim ve yaşam becerilerini 
sağlayarak, akademik çalışmalardaki 

başarıları yakalamaktadır” denildi.

BEDAM SATRANÇ 
YAZ OKULU
05 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 

BEDAM Satranç Yaz Okulu, satranç 

oyununu öğretmek, taktik ve teknik 

bilgilerin kazanılmasını sağlamak 

amacıyla düzenlenmektedir.

Uluslararası Satranç Antrenörü ve 

Uluslararası Antrenör olan Aylin İbişoğlu 

BEDAM Satranç Yaz Okulu hakkında; 

“Satranç oynayan, satranca başlamak 

isteyen, kendini geliştirmek isteyen 

çocuklarımız için açılan Satranç Yaz 

Okulumuzda satranç ve eğlenceyi 

bir arada sunduk. Kapsamlı satranç 

eğitimimiz içinde çeşitli turnuvalar 

düzenleyerek çocuklarımızı turnuvalara 

da hazırladık. Satranç eğitimi yanında, 

sportif etkinlikler, sinema ve geziler 

düzenledik. Satranç Yaz Okulu’na gelen 

öğrencilerimiz satranç eğitiminin yanı 

sıra binicilik eğitimleri de aldılar” dedi.

RESİM-SERAMİK 
KURSLARI 
Başkent Üniversitesi Eğitim ve 
Danışmanlık Hizmetleri Merkezi BEDAM 
tarafından uzman eğiticiler eşliğinde 
düzenlenen Resim, Seramik Kursları 
yoğun ilgi gördü. BEDAM Resim, Seramik 
Kurslarında, yetişkinlere ve çocuklara 
yönelik verilen derslerde gerekli teknikler 
öğretildi. Katılımcılar bu kurslar ile teknik 
öğrenimin yanında ayrıca görsel sanatlar 
ile ilgili bilgi ve beceriler de kazandılar.

MÜZİK VE 
SAHNE 
SANATLARI 
EĞİTİMLERİ
Başkent Üniversitesi bünyesinde 

düzenlenen BEDAM Müzik 

ve Sahne Sanatları Sertifika 

Programı’nda keman, piyano, 

viyolonsel, şan ve gitar dallarında 

eğitimler verildi. Her biri alanında 

uzman eğitmenler tarafından 

verilen dersler ile öğrenciler sanat 

eğitimlerine ilk adımlarını atmış 

oldular. Okul öncesinden yetişkin 

çağa kadar geniş bir yelpazede 

eğitim verilen Müzik ve Sahne 

Sanatları Sertifika Programına 

katılan katılımcılar, başarı ile 

tamamladıkları eğitimlerin 

ardından sertifikalarını almaya 

hak kazandılar.
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170 kişilik katılımla 7 Eylül 2020-

9 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

verilen “Profesyonel Masal 

Anlatıcılığı Eğitimi” tamamlandı. 

“Profesyonel Masal Anlatıcılığı 

Eğitimi” nde 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.

Profesyonel 
Masal 

Anlatıcılığı 
Eğitimi

Çocukların çizmiş oldukları resimleri 

birçok resim özelliklerine göre analiz 

ederek resimler aracılığıyla çocuğu 

anlamak, tanımak ve uygun desteği 

sağlamak açısından bilgi ve beceriye 

sahip profesyoneller yetiştirmek  

amacıyla BEDAM tarafından 7 Eylül 

2020 - 9 Ağustos 2021 tarihleri

arasında düzenlenen eğitimlere katılan 

673 katılımcı sertifikalarını aldılar. 

Çocukların renk ve çizgilerinin altında 

yatan psikolojik nedenleri incelemeye 

yönelik yapılan eğitimler online, 

süpervizyon ve uzaktan olmak üzere 

60 saatte tamamlandı. Çocuk resmi 

gelişim dönemleri, çocuk resimlerinin 

özellikleri, çocuk resimlerinin genel 

olarak yorumlanmasında dikkat edilmesi 

gereken hususlar, çocuğun resim etkinliği 

karşısında anne baba ve okulun rolü, 

çocuk resimleri değerlendirme testleri 

gibi konulardan oluşan eğitimlere; 

psikologlar, psikolojik danışmanlar, 

sosyal hizmet uzmanları, sosyoloji 

mezunları, rehber öğretmenler, çocuk 

gelişim uzmanları, okulöncesi / anaokulu 

öğretmenleri, resim öğretmenleri, özel 

eğitim uzmanları, aile danışmanları, 

sınıf öğretmenleri, çocuk ve ergen 

psikiyatristleri, özel eğitim uzmanları ve 

anne babalar katılım gösterdi.

)
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7 Eylül 2020-9 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında BEDAM tarafından düzenlenen, 

0-6 yaş çocuklar ile çalışan okul 

öncesi öğretmenlerin, çocuk gelişimi 

uzmanlarının, profesyonel çocuk 

gelişimi, psikolojisi ve eğitimi hizmetleri 

sağlayanların, çocukları için Montessori 

eğitim modeline uygun tutum, davranış 

ve çevre ortamı hazırlayabilmek 

üzere çaba gösteren ebeveynlerin ve 

Montessori eğitim metoduna ilgi duyan 

kişilerin katılım sağladığı “Montessori 

Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi” 

tamamlandı.

 

396 kişinin katıldığı ve erken çocuklukta 

uygulanan “Montessori Eğitimi 

Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi” 0-6 yaş 

arası çocuklar için uygulanan, çocuğun 

özgüvenini, kişilik bütünlüğünü, 

yaratıcılığını, hayatta kalabilirliğini ve 

akademik becerilerini önemli ölçüde 

destekleyen bir eğitim modelidir. 

11 modülden oluşan “Montessori 

Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi” 

ile çocuğun kişilik bütünlüğüne saygı 

duyarak, onun kendini geliştirmesini ve 

hayat ile başa çıkmasını desteklemek 

üzere sistemli, uygulanabilir, denemiş 

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. 

Ayrıca BEDAM tarafından verilen “Erken 

Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama 

Eğitimi”, “Erken Yaşta Robotik Kodlama 

Eğitici Eğitimi” ve “Erken Yaşta Robotik 

Kodlama Eğitimi” de yoğun ilgi gördü.

EĞITIMI UYGULAYICI SERTIFIKASI

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi ve Aknet Akademi 
tarafından 6 Temmuz 2020-9 Ağustos 2021 
tarihleri arasında düzenlenen “Mindfulness 
(Bilinçli Farkındalık) Eğitimi” tamamlandı. 
Uzaktan + Online + Süpervizyon:  120 
Saatlik eğitimlerden oluşan programa 
Kendini geliştirmek isteyen lise, üniversite, 
yüksek lisans ve doktora mezunu olan 108 
kişi katılım gösterdi. 

BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı 
eğitimle ilgili olarak; Mindfulness 
(Bilinçli Farkındalık) Eğitimi’ne katılım 
sağladığınız takdirde; bilinçli farkındalığı, 
özel hayatınızda, işinizde ve ilişkilerinizde 
hemen kullanabileceksiniz. Etkin dinleme, 
derinlemesine düşünme, etkili sorular 
sorma ve diğer insanlarla etkileşim 
becerinizi yükseltebileceksiniz. Kişiler 
arası ilişkilerde daha açık ve özgün 
bir şekilde iletişim kurma becerinizi 
geliştirebileceksiniz. Günlük duygusal 
durumunuzu güçlendirmek için 

kontrolünüzdeki faktörlere daha fazla 
güvenmeyi öğrenebileceksiniz. Öz 
farkındalığınızı, kendi kendini düzenleme 
yeteneğinizi, ardından da sosyal 
bilincinizi ve genel sosyal etkileşiminizi 
geliştirebileceksiniz” dedi. Günlük yaşamda 
bilinçli farkındalığın etkili kullanımını 
nasıl geliştirebileceğinin de bu eğitimle 
öğrenilebileceğini belirten Prof. Dr. Halıcı 
ayrıca; “Zihnin nasıl çalıştığını, çeşitli 
bileşenlerini ve bunları kişisel gelişiminiz 
için en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi 
öğrenebileceksiniz. Değerleriniz, 
tutumlarınız, öncelikleriniz ve algınız 
için nasıl daha etkili düşünebileceğinizi 
öğrenebileceksiniz. Alışılmış davranış 
kalıplarının çoğunun temelini oluşturan 
birincil motivasyonları ve varsayımları 
anlayabileceksiniz. Başkalarının, 
genellikle istenmeyen yaşam sonuçlarıyla 
ilişkilendirilen yardımcı olmayan davranış 
ve düşünce kalıplarını anlamalarına 
ve değiştirmelerine nasıl yardımcı 
olabileceğinizi öğrenebileceksiniz” dedi.

Mindfulness Egitimi
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Profesyonel eğitmen kadrosu ile temel 

ve ileri düzeyde beceri kazanılmasına 

olanak sağlayan bir eğitim modeline 

sahip Temel Pet Kuaförlük eğitiminde 

katılımcılar eğitime dahil olmadan önce 

mutlaka “Evcil Hayvanlarda İlk Yardım”  

eğitimine tabi tutulmaktadır. Ankara, 

İzmir ve İstanbul illerinde düzenlenen 

1. seviye Temel Pet Kuaförlük Eğitimi 

ortalama 4 gün sürmektedir. Eğitimle ilgili 

olarak BEDAM Müdürü Prof. Dr. Ali Halıcı; 

“Eğitim teorik olarak başlayıp devamında 

uygulama ağırlıklı devam etmektedir. 

Katılımcılar, eğitime kendi ekipmanları 

ve köpeği ile dahil olabilir. Mevcut değil 

ise maket ve model köpek tarafımızca 

temin edilmekte olup, eğitmen eşliğinde 

uygulamalar yapılmaktadır. Katılımcıların 

beceri geliştirmesine imkan sağlayacak 

düzeyde her katılımcıya mutlaka uygulama 

yaptırılmaktadır.

Eğitim süreci tamamlandığında katılımcılar 

sınava tabi tutularak, başarılı oldukları 

taktirde sertifikaları e-devlete yüklenir. 

Eğitim sonrasında veya öncesinde belirlenen 

tarihlerde, iş güvenliği uzmanı tarafından 

katılımcılara ücretsiz olarak; iş sağlığı 

ve güvenliği talimatlarını uygulamak, iş 

süreçlerinde çevre koruma önlemlerini 

uygulamak üzerine online grup eğitimleri 

verilir. İleri (Master) Pet Grooming eğitimi 

ise 1 gün sürmekte olup,1.seviye eğitim 

alan katılımcıların özel kesim modelleri 

ve diğer ileri teknikler ile ilgili becerilerini 

geliştirmesini sağlayan eğitimdir. Temel 

seviye eğitimden farkı, kreatif tasarımlar 

yaparak farklılığınızı ortaya koyabilmeniz 

için sizin yaratıcılığınızı örnekler ile ortaya 

çıkarmaktır. 2.seviye Pet Grooming 

eğitiminde özel süsleme işlemleri, boyama, 

spa, aromaterapi vb. özel konular üzerine 

eğitmen eşliğinde uygulamalar yapılır” dedi.

Nitelikli Pet Kuaför yetiştirilmesini sağlamak amacı ile BEDAM ve PAW Pet Grooming 

Course iş birliği ile temel ve ileri olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlendi.

UYGULAMALI PET KUAFÖR EĞITIMI  

BEDAM öncülüğünde teorik ve uygulamalı 

‘Evcil hayvanlarda ilk yardım ‘ eğitimi 

düzenlendi. 

Üsküdar Belediyesi Afet Koordinasyon 

merkezinde düzenlenen eğitimde,kedi 

ve köpeklere yönelik temel ilk yardım 

müdahaleleri uygulamalı bir şekilde 

aktarıldı.Veteriner doktoru aynı zamanda 

İlk yardım Eğitmeni olan Ömer Şükrü 

Coşar,katılımcılar ile birlikte hayvanlarda 

ilk yardım uygularken dikkat edilecek 

hassas noktaları,ilk yardım ve tedavi 

arasındaki farkları katılımcılara uygulamalı 

ve teorik bir biçimde aktardı. Söz 

konusu eğitimin tıpkı insanlara yönelik 

eğitimlerde olduğu gibi hayvanlara 

yönelik de uygulamalı olması katılımcıların 

beceri geliştirmelerine olanak sağladı. 

Toplumun kedi ve köpeklere yönelik yanlış 

ve bilinçsiz uygulamalardan kaçınması, 

veteriner hekimlerine ulaşana kadar ilaç, 

tıbbi tedavi uygulamadan yapılabilecek 

ilk yardım müdahalelerinin uygulamalı 

öğretilmesi ve gerekli sınırların çizilmesi 

adına düzenlenen eğitimde katılımcılar 

ile bir çok soru cevap ve bilgi paylaşımı 

yapıldı. Ayrıca Üsküdar Belediyesi 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün hayvanların 

refahı ve sağlığı ile ilgili eğitim 

faaliyetlerine verdiği önem ve sunduğu 

katkılar, eğitim sürecinin oldukça verimli 

geçmesini sağladı. BEDAM öncülüğünde 

organize edilen uygulamalı eğitimler 

sayesinde, toplumun evcil hayvan ilk 

yardımı konusunda doğru bilinçlenmesi 

hedeflenmektedir.

Evcil Hayvanlarda 
İlk Yardım Eğitimi
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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 04 Eylül 
2021 tarihi itibariyle eğitimlere 
başladı. Kural, teknik ve uygulama 
içeriklerinden oluşan eğitimler, aylık 
periyotlarda planlanmıştır. 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 Üniversite Eğitim, Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi tarafından 7 Eylül 
2020 - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
“Kişisel Fitness Eğitmenlik Eğitimi” 
verildi. 

226 kişinin katılım gösterdiği eğitimde 
katılımcılar; iyi bir özel egzersiz eğitmeni 
nasıl olmalı, antrenman bilgisi (genel-
özel antrenman bilgisi), insan anatomisi, 
egzersiz fizyoloji ve sistemler, postür 
analizi ve rahatsızlıklarda egzersiz 
reçeteleri, vücut tipleri, antrenman 

periyotlaması, genel beslenme, ilk 
yardım, motivasyon ve güçlü iletişim 
başlıklarında eğitim aldılar. Uzaktan 
eğitim + online eğitim + süpervizyon 
eğitimiyle birlikte 120 saat süren 
eğitimlerde 1. derece şehit yakınlarına 
%50 indirim, gazilere %50 indirim, 
fiziksel engelli vatandaşlarımıza fiziksel 
engel oranına göre %50’ye varan indirim, 
Başkent Üniversitesi çalışanlarına ve 
öğrencilerine %10 indirim ve çoklu 
katılımlarda ve ikinci eğitimlerde de 
indirimler uygulandı.

KiSiSEL FITNESS
EGiTMENLiK EGiTiMi
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B E DA M 
7 Gün 24 Saat
Türkiye’nin
Her Yerinde

1 Yılda 50.000’i aşkın Katılımcı
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde  

350’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


