GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (32 SAAT)
Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları
işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla KOSGEB Sertifikalı Girişimcilik Eğitimi uzman
eğitimcilerimiz tarafından KÜGİM (Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi) de kurulan
sınıflarımızda verilmektedir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
KOSGEB tarafından standardize edilmiş eğitimler ve KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygun eğitimciler
tarafından verilen en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

GİRİŞİMCİLER İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİNANS VE MUHASEBE (108 SAAT)
Genel
İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde
yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve fatura yerine geçen belgeler, işletme defteri,
kıymetli evraklar, bilanço, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları başlıkları alında verilir.
Ayrıca muhasebe paket programlarından LOGO GO ile ilgili eğitim ve uygulamalar.
Programın Kazanımları
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda muhasebe,
finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir, şirket ve
işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilir olmalarını
sağlayarak istihdama katkı sağlamayı hedefleyen bir eğitim programıdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

GİRİŞİMCİLER İÇİN SUNUM, İKNA VE SATIŞ KAPATMA TEKNİKLERİ (42 SAAT)
Genel
Sunum kavramları, sunum korkusu ile başa çıkma, sunum türleri ve sunum biçimleri, sunumda etki
yaratmak için gerekli teknikler, ikna süreci, etkili ikna yöntemlerinin aktarılması ardından satış
görüşmesi, satış ve iletişim, satışta temel kurallar, itirazlara yanıt ve örneklerle satış aşamasında
yapılması gerekenleri kursiyerler ile paylaşmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.
Konu Başlıkları
Sunum kavramları, sunum korkusu, sunum türleri ve sunumun biçimi, sunum teknikleri, iletişim,
beden dilinin kullanımı, ikna süreci, etkili ikna yöntemleri, satış ve iletişim süreci, satışta temel
kurallar, satışta itirazlarla başa çıkma
Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda bir ürün,
hizmet ya da konunun karşı tarafa aktarımı, ikna ve satış becerileri kazandırmayı hedefleyen bir
programdır
Kursiyer Kazanımları: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ (244 SAAT)
Kursiyerlerimiz Grafik Tasarım Kursunu alarak Photoshop, Illustrator, Indesign grafik programlarının
yanı sıra grafik tasarımının temellerini, renk bilgisini, broşür, afiş, kartvizit, logo gibi firmaların
kurumsal kimlik tasarılarını, tekstilde kullanılan çizim ve desenleri oluşturma tekniklerini öğrenirler.
Ayrıca Grafik Tasarım Kursu sonunda yapılan tasarımların matbaa ve baskı süreci ile ilgili teknik
bilgileri, çıkabilecek sorunlarla ilgili detaylar hakkında da bilgi sahibi olurlar.

ZAMANI ETKİN KULLANMA VE TOPLANTI YÖNETİM BECERİLERİ (18 SAAT)
Genel
Zamanı daha etkin kullanarak öncelikleri belirleyip doğru planlama yapabilmeyi, verimli toplantılar
yapabilmek için gerekli düzeni oluşturma, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler
ile baş etme, verimliliği artıracak ipuçlarını öğrenciler ile paylaşmayı hedefleyen bir eğitim
programıdır.
Konu Başlıkları
Hedef belirleme, planlı çalışma, çatışma yönetimi, yetkilendirme yetkinliği, insan yönetimi. Toplantı
tanımı, amacı ve türleri, toplantı öncesi, sırası ve sonrası hazırlık süreci, toplantı gündemlerini
belirleme ve hazırlama, toplantı kararlarını kaydetme, toplantı mekânları ve özellikleri.

Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda iş hayatında
toplantı organizasyonu yapabilme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

TAKIM ÇALIŞMASI, YÖNETİM VE LİDERLİK (36 SAAT)
Genel
Sosyal hayatta ve iş hayatında birlikte çalışmamız gereken durumlarda takım olabilmek ve takım
üyelerinin özelliklerine göre görev ve sorumlulukları paylaşarak verimi arttırılması, değişen koşullar ve
ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif
edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları
Takım ve grup nedir, takım ile grup arasındaki farklar, takımın özellikleri, takım çeşitleri, kişilik
tipolojileri ve takım, farklılık zenginliktir, takım çalışmasının gerekçeleri, takım çalışmasının çalışanlara
ve kuruma katkısı iletişim veri toplama, girişimci fikri geliştirme, iş kurma ve geliştirme, problem
çözme, liderlik.
Programın Kazanımları
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda takım
iletişiminde sinerji, vizyoner takım, takım organizasyonu, liderlik, takımı yönetmek, takımı başarıya
götürme becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

KADINLAR İÇİN SOSYAL MEDYADA SATIŞ TEKNİKLERİ (40 SAAT)
Genel
Sosyal hayatta ve iş hayatında kendi girişimlerini ortaya koymuş kadınlar için sosyal medya
kullanımının önemi ve satış sürecinde sosyal medya pazarlaması ile hedef kitlelere ulaşılmasını
sağlayan eğitim programıdır.
Konu Başlıkları
Markanız sosyal medyada nasıl konuşmalı?, Müşteri beklentilerini anlamak ve satışa dönüştürmek,
Sosyal medya, özellikle Facebook ve Instagram üzerinden ürün satışı nasıl yapılır?, Facebook ve
Instagram reklamları, İstatistiklerin yorumlanması ve dönüşüm takibi, dijital içerik oluşturmanın ve
hedef kitleyi tanımanın yöntemleri
Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda sosyal medya
üzerinden ürün satışı gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilerin sosyal medyayı en etkin şekilde
kullanması hedeflenmektedir.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

KADINLARA YÖNELİK WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
(WORDPRESS) (24 SAAT)
Genel
İçerik yönetim sisteminin kurulumunu yapıp şablonları, eklentileri ve modülleri kullanarak internet
uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eğitim programıdır.
Konu Başlıkları
Wordpress kullanarak baştan sona kendi websitesinizi nasıl geliştirirsiniz? İçerik yönetim sistemi
(CMS), kullanımı, barındırma, domain, hosting, temel tasarım bilgisi, temalarla çalışma, içerik
oluşturma, basit SEO konfigürasyonları, eklentiler ile çalışma
Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda sıfırdan bir
websitesinin adım adım nasıl geliştirileceği ve oluşturdukları siteler ile kendi girişimlerine ait web
sayfalarını oluşturmalarını hedefleyen bir programdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

WEB TASARIM (192 SAAT)
Genel
Programda, web tasarım editörü ile web sayfası tasarımları yapabilme ilgi ve becerisinin eğitimleri
verilmektedir.
Konu Başlıkları HTML ile basit web işlemleri, HTML ile gelişmiş web işlemleri, stil şablonu (CSS), web
tasarım editörüne giriş, web tasarım editöründe ileri uygulamalar, web tasarım editörü ile veri tabanı
işlemleri, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ile web tasarımı çalışmaları ve uygulamaları
Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

TEMEL ARAYÜZ EĞİTİMİ (40 SAAT)
Genel
Bu program; Photoshop ve Illustrator gibi programlar kullanılarak kullanıcı odaklı web, mobil, kiosk
arayüzleri tasarımı yapabilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Konu Başlıkları
Arayüz tasarımı nedir, arayüz tasarım yöntemleri ve layout kavramı, web, mobil, kiosk gibi farklı
ortamlar için arayüz tasarımı Adobe Photoshop temelleri, Adobe Illustrator araçları, UI/UX temelli
web ara yüzü hazırlama, uygulamalar.
Programın Amacı
Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan aynı zamanda söz konusu
kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak, hem masaüstü hem de mobil ortamda sunulan
etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analizi ve bilgi becerisi kazandırmayı hedefleyen bir
eğitim programıdır.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA (104 SAAT) (SWİFT İLE İPHONE / İPAD
UYGULAMA GELİŞTİRME)
Eğitimin Amacı:
IOS uygulamaları geliştirmek için Swift 4.0, Xcode, IOS standartları ve daha fazlası bu eğitimde
aktarılacaktır. Eğitimin amacı IOS için geliştireceğiniz uygulamalarda Swift diliyle rahat çalışabilmenizi
sağlamak, Markete çıkabilir uygulamalar hazırlamanızı sağlamaktır.
Katılım Şartları:
Katılımcıların herhangi bir yazılım dili bilmesine gerek yoktur. Eğitim sıfırdan başlayıp Swift yazılım dili
temelleri anlatıldıktan sonra Xcode ortamında IOS uygulamaları geliştirilmeye devam edilecektir.
Eğitim İçeriği:
● Swift dili temelleri
● Xcode arayüzü ve geliştirici ortamının tanıtılması
● Assets, İçerik Yönetimi
● Storyboard ve ViewController yapıları
● Temel UI elementlerinin kullanımı
● Uygulama mimarisinin oluşturulması, çoklu ekranların yönetimi
● Veri Yönetimi
○ Application Settings, User Defaults
○ Sqlite, CoreData
○ Web Service, XML, Json
○ Directory, Files
● Cihazlara göre ekran tasarımı
● Uygulamanın dağıtıma hazırlanması
Konu Başlıkları
Mac bilgisayar kullanma, IOS developer hesap işlemleri ve Xcode, Swıft programlama, Xcode
geliştirme ortamı yapıları, cihaz (IOS) tabanlı mobil uygulama geliştirme, internet ve sunucu tabanlı
mobil uygulama geliştirme.
Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

PYTHON VE DJANGO FRAMEWORK İLE WEB TABANLI PROJE GELİŞTİRME
EĞİTİMİ (100 SAAT)
Genel
Dünya genelinde Startup'ların en çok tercih ettiği Framework'lerden biri olan Django web
uygulamalarınızı geliştirirken size bir çok kolaylık sağlamaktadır. Django ile web uygulamalar
geliştirebileceğiniz gibi aynı zamanda mobil uygulamalarınız için REST API'da geliştirebilirsiniz.
Katılım Şartları
Katılımcıların temel düzeyde HTML ve CSS bilmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir yazılım dili
ile çalışmış olabilir veya yazılım dili bilgisine sahip olmasanız da bu eğitime katılabilirsiniz.
Programın Amacı
Django Framework'ü ile hızlıca geliştirilebilir Web Projeleri üretilmesi ve Girişimcilerin geliştirilebilir
ürünler hazırlamasını sağlamak
Kursiyer Kazanımları
Python dilinin temelleri ve Django Framework'ünün yapısını öğrenip yazılım dünyasına atılabilir, üst
düzey web projeleri hazırlayabilir, girişim fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.
Eğitim İçeriği
● Virtual ENV ile çalışmak
● Framework için gerekli oramın hazırlanması
● PyCharm IDE kullanımı
● MVP Yapısını anlamak
● Uygulama kurulumu ve projenizim uygulamalara ayrılması
● Model(Database ile çalışmak)
● ORM'yi anlamak, sorgularla çalışmak
● Admin Panel ve Özellikleri
● View'lar ile çalışmak
● Django Template Dili
● Form, ModelForm kullanımları
● URL yapısı
● Diğer kütüphanelerin kurulumu ve yönetimi
● Debug Tool ile çalışmak
● Projenizi canlıya almak
Kursiyer Kazanımları: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara
sahip olabilecektir.

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMİ (32 SAAT)
AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımı Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından
açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları
konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim programı sonunda katılımcıların hibe sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje hazırlama ile proje
uygulama süreçlerini yönetme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim sonunda
tüm katılımcılar, bir fikrin geliştirilmesi, bu fikir ile ilgili sorunların ve bu sorunların giderilmesi için
doğru çözüm yollarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi
olmaları, fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyulan planlama, uygulama ve izleme süreçlerini daha
etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenmektedir.

