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Türkiye’nin kitlesel, açık eğitim formatında 
geliştirilmiş, kolay ulaşılabilen, içerisinde 
ücretsiz 100 adet e-eğitim barındıran ilk 
e-öğrenme portali olan bilgeis.net, İşçi ve 
İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi 
(Bilgeİş) kapsamında hayata geçirilmiştir. 
2017 yılının son çeyreği itibariyle binlerce 
kayıtlı kullanıcısına ücretsiz çevrim içi 
eğitimler sağlamaktadır.  

Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği 
kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) tarafından yürütülen Bilgeİş 
Projesi süresince, işçi ve işverenlerin 
eğitim ihtiyaçlarını gidermeye, uyum 
yeteneklerini artırmaya, Türkiye’de 
Hayat Boyu Öğrenmeyi geliştirmeye 
yönelik faaliyetler yürütülmüştür. 
ODTÜ’nün toplum üniversitesi olma 
vizyonu doğrultusunda;  başta KOBİ’ler 
işçi ve işverenler olmak üzere tüm kişi 
ve gruplara açık düzenlenen eğitimler, 
günümüzün teknolojik gelişmeleri ve 
ilgili ihtiyaçlar gözetilerek, konusunda 
uzman kişiler tarafından hazırlanmıştır. 

Eğitimlerin hazırlanma sürecinde pilot 
iller olarak belirlenen Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, İzmir ve Gaziantep’te faaliyet 
gösteren işçi ve işverenlerin eğitim 
ihtiyaçları belirlenmiş, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Sürekli Eğitim Merkezleri, 
Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, 
Teknoparklar gibi paydaşlarla işbirliği 
protokolleri imzalanmıştır. E-eğitimleri 
bitiren katılımcılara ODTÜ imzalı katılım 
sertifikası verilecektir. 

100 e-eğitimle, işletmenizin değişen 
gereksinimlerine ve mevcut ihtiyaçlarına 
göre belirlediğiniz eğitimlerden, 
çalışanlarınızın ücretsiz olarak 
faydalanmasını sağlayabilirsiniz. 
Eğitimleri alan kişiler, kendilerini mevcut 
görevlerinde daha yetkin hale getirebilir 
veya yeni bilgi ve beceriler edinebilir.   
Her yaş gurubuna, her mesleğe 
kısacası herkese açık olan bilgeis.net’e 
e-postanızla ya da sosyal ağ hesabınızla 
kayıt olarak ilgi alanınız doğrultusunda 
istediğiniz eğitimi alabilir, istediğiniz hızda 
bu eğitimleri tamamlayabilirsiniz.
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İletişim Becerileri
İşyerlerinizde karşılaştığınız iletişim 
sorunlarının çözümüne, stres merkezli veya 
çatışma tabanlı sıkıntıların giderilmesine 
yönelik konular hakkında bilgi edinmek 
istiyorsanız bu kategori altında yer alan 
eğitimleri takip edebilir, iş yerlerinizde veya 
kişisel hayatınızda kurduğunuz iletişimin 
kalitesini artırabilirsiniz.
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Kurumlarda Stres 
Yönetimi
Örgütsel stresi anlamak ve önlemek için 
birtakım faaliyetler geliştirmek ve yürütmek 
üzerine bilgi paylaşımı amacıyla geliştirilen 
bu eğitim ile kurumsal stresin ortaya çıktığı 
durumlarını yönetilmesinden, kurumsal stresi 
önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik 
bilgi edineceksiniz.

Şikayet Yönetimi
Bu eğitim ile şikâyet yönetmeyi öğrenerek, 
müşteriyi ve ortamı sakinleştirerek kontrol 
almayı öğrenebileceksiniz. Eğitim bitiminde; 
müşteri ile iletişimin sınırlarını görebilecek, 
Aktif dinleme tekniklerini uygulayabilecek, 
iletişim ve ilişkilerde anlaşmazlıkları 
yönetme teknikleri hakkında bilgi sahibi 
olacak ve şikâyetleri daha etkili bir biçimde 
yönetebileceksiniz.
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Kriz Yönetimi
Bu eğitim; krizlerin iş süreçlerinizi 
yavaşlatmadan ve şirketin finansal durumuna 
zarar vermeden nasıl yönetileceğini anlatmak 
için tasarlandı. Eğitim bitiminde; kriz anı ve 
kriz sonrasında yöneticilerin rollerinin neler 
olduğunu tanımlayabilecek, krizden psikolojik 
olarak etkilenen bireylere nasıl destek 
olunabileceğine dair fikir sahibi olacaksınız.

Müşteri İlişkileri
Bu eğitim, müşteri şikâyet ve taleplerini doğru 
ele almanın, etkin ilişki yönetimi ile farklılaşma 
sağlamanın ve tüm bunları daha az maliyetle 
gerçekleştirmenin yöntemlerini öğretmek 
üzere tasarlandı.   Eğitim süresince; müşteri 
şikâyetlerini etkin şekilde ele almak ve müşteri 
sadakati oluşturmak için uygulanabilecek 
teknikleri görecek ve Üstün müşteri deneyimine 
dair yaşanmış örnekleri inceleyebileceksiniz.
 

Zor İnsanlarla 
Baş Etme
Gerek iş ortamında gerekse günlük hayatta zor 
insanlarla karşılaşmayı engelleyemesek de, 
zor insanları daha iyi tanıyarak, onlarla doğru 
yöntemlerle etkin bir şekilde baş etmenin 
yöntemlerini öğrenmek mümkün. Bu eğitim, 
zor insanlardan olumsuz etkilenmemenin 
yöntemlerini anlatmak üzere hazırlandı.  

Çatışma Yönetimi
Bu eğitim, işletmelerin iş süreçleri içerisinde 
sıkça karşılaştıkları çatışma durumlarını 
daha iyi analiz ederek etkin bir şekilde 
yönetebilmelerini sağlamak amacıyla 
hazırlandı. Eğitim bitiminde; çatışma yönetimi 
tekniklerini görsel hafızayı da uyaracak 
şekilde modellemenin yöntemlerini öğrenmiş 
olacak,  iç ve dış müşteri çatışma yönetimi için 
kullanılan teknikleri uygulayabileceksiniz.

Doğru Pazarlama 
İletişimi ile Farklılık
Yaratmak
Bu eğitim; işletme sahiplerine, üst düzey 
yöneticilere, pazarlama ve halkla ilişkiler 
alanında çalışan kişilere iletişim merkezli 
bir pazarlama kavramını anlatmak üzere 
tasarlandı. Eğitim bitiminde; pazarlamanın 
öğeleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olacak, doğru 
pazarlama iletişimini içselleştirerek rekabetçi iş 
dünyasında yerinizi sağlamlaştırabileceksiniz.
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İş Geliştirme
İşinizi geliştirmek, projelerinizi etkin 
yönetmek, iş iletişiminizi güçlendirmek, 
markalaşmak, yetkinleşmek ve sektörünüzle 
ilgili destekler hakkında sağlıklı bilgi almak 
isterseniz, bu kategori altında yer alan 
eğitimlerden faydalanabilirsiniz. 
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Proje Yönetimi
Hakkında Temel Bilgiler
Bu eğitim, proje yönetimi ile ilgili temel 
kavramları açıklamanın yanı sıra proje 
yönetimi anlayışının doğru şekilde 
aktarılması için tasarlandı. Eğitim bitiminde; 
SMART kriterlerine uygun proje hedefleri 
belirleyebilecek, kaynaklarınızı etkin 
kullanabilecek, risk yönetimi tekniklerini ve 
risk azaltma stratejilerini uygulayabileceksiniz.

KOBİ’ler için 
Fikri Mülkiyet Hakları
Fikri çaba ve zekâ ürünlerini devlet 
otoritesiyle korumayı amaçlayan Mülkiyet 
Hakları konusunda detaylı bilgi edinmeniz 
için tasarlanan bu eğitimle; Mülkiyet Hakları 
konusunda bilgilenmiş olacak, başkalarının 
haklarını ihlal etmeden kendi haklarınızı 
korumayı öğrenecek, Fikri Mülkiyet Haklarına 
ilişkin stratejiler geliştirebileceksiniz.

KOBİ’lerin 
Yararlanabileceği 
Destekler
Bu eğitim, Türkiye’de KOBİ’lerin 
yararlanabileceği, kamu destekleme politika 
ve uygulamaları dâhilinde destek sağlayan 
kurumlar hakkında bilgi sağlamak amacıyla 
tasarlandı. Eğitim bitiminde hangi programın 

işletmenizin yapısına uygun olduğunu 
öğrenebilecek, başvuru koşulları hakkında 
bilgi edinebilecek, kendinize en uygun destek 
programını seçebileceksiniz. 

Dış Ticaret
Yerli ekonomiye alternatif ticaret kanallarına 
sahip olan veya olmak isteyen şirketlerin 
dış ticarete ilişkin temel bilgileri edinmeleri 
için tasarlandı. Eğitim bitiminde,  ihracat 
aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacak, dış ticaret 
süreçlerinde meydana gelebilecek sorunlar ve 
bu sorunlarla başa çıkma yöntemleri ile ilgili 
fikir edinmiş olacaksınız. 

11



KOBİ’lerde 
Kurumsallaşma 
ve İstikrar için 
Markalaşma
Bu eğitim markalaşmaya ilişkin temel bilgilerin 
edinilmesini sağlamak ve istikrarlı bir marka 
oluşturulabilmesi için yapılması gerekenlere 
ilişkin genel farkındalık edinmeniz için 
tasarlandı. Eğitim bitiminde; markalaşma 
aşamalarına dair bilgi sahibi olacak, ulusal 
ve uluslar asarsı marka koruma yönetimlerini 
öğrenecek, ürünlerinizi daha görünür hale 
getirebileceksiniz. 

KOBİ’ler için Kalite 
Belgelendirme 
Süreçleri
Bu eğitim TS/ISO standartlarına uygun yönetim 
sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi 
konusunda bilgi edinmeniz için tasarlandı. 
Eğitim bitiminde; sektörünüz ve işletmeniz için 
gereksinim duyduğunuz/duyacağınız kalite 
belgelerinin sertifikasyon süreçleri ve ilgili 
kriterlere ilişkin bilgi sahibi olacaksınız. 

Teknoloji ve Verimliliğin 
Anahtarı: Yenilikçi 
Firmalar
Bu eğitim, günümüzde ekonomi ve ticaretin 
sürükleyicisi haline gelen  “Yenilikçi Firma” 
kavramına ilişkin farkındalık yaratmak, 
başarılı bir yenilikçi firmaya giden süreci 
öğrenebilmeniz için tasarlandı. Eğitim bitiminde 
yenilikçi firmaya giden aşamalar hakkında bilgi 
sahibi olacak, ilgili başarı hikâyelerini izleyerek 
edinilmiş tecrübeleri kendi iş hayatınızda 
kullanabileceksiniz. 

KOBİ’lerin Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri 
Deneyimleri
Bu eğitim, teknolojik öğeleri iş sistemlerine 
adapte ederek, büyüyen ve gelişen firmaların 
neler başardığını örneklerle anlatmak üzere 
tasarlanmıştır. Eğitim bitiminde deneyimli 
firmaların teknolojiyi firmalarına nasıl adapte 
ettiklerini görecek, bu deneyimlerden yola 
çıkarak siz de kendi firmalarınızda benzer 
yapılar kurmak için ilk adımı atmış olacaksınız. 

İşe Alım Süreci 
Bu eğitim, işletmeler için kritik önem taşıyan 
insan kaynakları yönetimi ile ilgili bilgi 
sağlamak üzere tasarlandı. Eğitim bitiminde; 
doğru insanı doğru işe yerleştirmeyi, iş ilanı 
hazırlamayı ve etkin mülakat tekniklerini 
öğrenmiş olacak, hem kişisel gelişiminize hem 
de işletmenize katkı sağlayabileceksiniz.
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Kişisel Gelişim
Yönetimsel boyutta kendinizi geliştirme, iş 
yaşantılarınızda karşılaşabileceğiniz stresli 
ortamların üstesinden gelebilme konuları 
hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız 
bu kategoride yer alan dersleri takip 
edebilirsiniz. Bu dersler ile iş hayatınızda da 
uygulayabileceğiniz kişisel gelişim konuları 
ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
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Stresi Yönetmede 
Yöneticilerin Rolü ve 
Durumsal Liderlik
Örgütsel stres ile mücadelede yöneticilere 
önemli görevler düşmektedir. Bu eğitim, 
örgütsel stresin nedenleri ve sonuçları, liderlik 
ve örgütsel stresi önleme, yönetme ve azaltma 
bağlantıları hakkında fikir sahibi olabilmeniz 
için tasarlandı. Eğitim bitiminde örgütsel stresi 
önlemede başarılı olmak için nasıl bir program 
izlenmesi gerektiğine karar verebileceksiniz.

Liderlik
Bu eğitim, yönetim becerilerini en üst düzeye 
taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen 
liderlik kavramını açıklamak, hangi durumlarda 
hangi liderlik yaklaşımının etkili olduğunu 
anlatmak üzere tasarlandı.  Eğitim bitiminde 
liderlik kavramına ilişkin yeni bakış açıları 
kazanacak, liderlerin karşılaştıkları sorunları 
nasıl çözümlediklerine dair bilgi edineceksiniz.
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Sağlıklı ve 
Güvenli İşyeri
Bu kategori altındaki eğitimlerle; İş 
yaşantınızda daha güvenli, sağlıklı ve 
erişilebilir ortam yaratma ve bu ortamlarda 
daha verimli çalışma konuları hakkında bilgi 
sahibi olmak istiyorsanız bu kategori altında 
yer alan dersler size yardımcı olabilir. Bu 
kategorideki dersler ile psikolojik ve fiziksel 
olarak çalışma ortamlarının güvenli hale 
getirilmesi ile ilgili konular ele alınmıştır.
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İş Yerinde Psikolojik 
Taciz (Mobbing)
İş ortamında mobbing olarak nitelendirilebilecek 
davranışların anlaşılması, tespit edilmesi ve 
engellenmesine yönelik farkındalık yaratılması 
amacıyla oluşturulan bu eğitim ile mobbing 
kavramını hukuki, fiziksel, ekonomik ve ruhsal 
sonuçları açısından değerlendirerek nedenleri 
ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

Erişilebilir İş Yeri 
Tasarımı
Bu eğitim, engellilerin eşit ve özgür yaşama 
hakları ile ilgili farkındalık düzeyini artırmak, 
engelli hakları konusunda üzerimize düşen 
sorumlulukların anlatmak tasarlanmıştır. 
Eğitim bitiminde erişilebilir mekân tasarımı 
konusunda bilgi sahibi olacak,  işyeri sahiplerine 
özel hazırlanan “Mevcut İş Yeri için Erişilebilirlik 
Tespit Formu” sayesinde işyerinizdeki ilgili 
eksiklikleri tespit edebileceksiniz.  

Genel İş Sağlığı ve 
Güvenliği
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
bilgilenmek, gerekli önlemleri alarak iş 
kazalarını meydana gelmeden engellemek, 
iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalığı 

arttırmak amacıyla hazırlanan bu eğitim ile 
hem iş sağlığı ve güvenliği hem de kanunlar 
çerçevesinde yasal hak ve sorumluluklarınız 
hakkında detaylı bilgi edineceksiniz. 

Ofiste Sağlıklı Yaşam
Ofis ortamında çalışanların fiziksel ve 
psikolojik sağlığını tehdit edebilecek unsurlar 
hakkında bilgi vermek ve bu tehditler 
karşısında alınabilecek bireysel ve kurumsal 
ölçekli önemleri anlatmak amacıyla geliştirilen 
bu eğitim ile sağlıklı çalışma ortamının nasıl 
olması gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi 
olacaksınız.  

İlk Yardım
Toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak ve 
ilk yardım bilgi ve becerilerinizi geliştirmek 
amacıyla hazırlanan bu eğitim ile ilk yardım ile 
acil tedavi arasındaki farkı tanımlayabilecek, 
acil durumlarda sağlık ekipleri olay yerine 
gelene kadar gerekli ilk yardım uygulamalarını 
yapabileceksiniz.
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