Projenin Adı

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (BİLGEİŞ)

Projenin Süresi

17 Aralık 2015 – 17 Ağustos 2017

Projenin Faydalanıcısı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Program Otoritesi ve
Sözleşme Makamı

İşçi ve İşverenlerin
Kapasitelerinin
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Yoluyla Geliştirilmesi
Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKG PRO)

Proje Bütçesi
2.800.000 Euro

Projenin Genel Hedefi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanılarak, işçi ve işverenlerin
yeni sosyal ve ekonomik yapılara uyum yeteneklerinin
artırılması için; ücretsiz erişilebilir ve kullanıcı dostu bir
e-öğrenme platformu oluşturmak.

www.bilgeis.net

Bu yayın Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriğinden yalnızca Project Group liderliğindeki konsorsiyum
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.
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Teknokent 06531 Ankara Türkiye
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İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (BİLGEİŞ), Avrupa Birliği - Türkiye
mali işbirliği kapsamında yürütülen İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) “Hayat Boyu
Öğrenme” önceliği çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) tarafından yürütülmektedir.
BİLGEİŞ Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu
geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi,
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımının ve etkinliğinin
artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi ve
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin desteklenmesi hedefleri
doğrultusunda uygulanmaktadır.
Bu çerçevede; Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep
olarak belirlenen 5 pilot ilde Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi
Odaları, Sürekli Eğitim Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri gibi
paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalanması, pilot illerde yaşayan
işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin
ihtiyaçlarına yönelik 100 adet çevrim içi ders oluşturulmasına,
işçi ve işverenler için sağlanan E-Öğrenme hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır.

Projenin Genel Hedefleri
Bilgi

ve İletişim Teknolojileri alanında E-Öğrenme altyapısının geliştirilmesi,

Üniversite-İş
Türkiye’de

lenmesi,

Dünyası ilişkilerinin pekiştirilmesi,

Hayat Boyu Öğrenmenin gelişmesinin destek-

İş

dünyasının farklı sektörlerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş dersler geliştirilmesi,

En

az 100 dersin sunulduğu bir çevrim içi platform oluşturularak işçi ve işverenlerin ücretsiz hizmetine sunulması,

Başta

KOBİ’ler olmak üzere olmak üzere işçi ve işverenlerin mesleki yetkinliklerinin ve uyum yeteneklerinin geliştirilmesi,

Çevrim

içi derslere proje süresince en az 70 kurumdan
2000 çalışanın katılması,

KOBİ’lerin

güçlendirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı
sağlanması,

Avrupa

masıdır.

Birliği - Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlan-

Proje Kapsamında Yürütülen
Faaliyetler
İşçi

ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi,

İlgili

paydaş ve kamu kurumlarının bilgilendirmeye yönelik
ziyaret edilmesi,

Eğitim

ihtiyaçları doğrultusunda en az 100 çevrim içi ders
geliştirilmesi,

Haziran

2016’dan itibaren kullanılmaya başlanacak olan
çevrim içi derslerin ücretsiz sunulacağı “bilgeis.net” isimli
bir portal oluşturulması,

İşçi

ve işverenlerin portalden faydalanmasını sağlamaya yönelik farkındalık artırma faaliyetleri,
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Üniversiteler,

Ticaret ve Sanayi Odaları, Sürekli Eğitim Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği
protokollerinin imzalanması,

“bilgeis.net”

portalının kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik
konferanslar, toplantılar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi,

Ar-Ge

faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Hackathon ve
Global Game Jam etkinliklerinin organize edilmesi,

Avrupa

Birliği ülkelerine Çalışma Ziyaretleri düzenlenmesi,

“bilgeis.net”

portalının ve projenin bilinirliğini artırmak için
kısa metrajlı tanıtım filmi hazırlanması ve yayınlanması.

İKG OP NEDİR?
Avrupa Birliği tarafından “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”
başlığı altında Türkiye’ye sunulan mali desteklerin
yönetiminden sorumlu kurum olan T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığı (İKG PRO) tarafından ilgili kurumların işbirliği ile
hazırlanmış, söz konusu mali desteklerin nerede ve nasıl
kullanılacağını ortaya koyan temel belgedir.
İKG OP kapsamında, “Eğitim, İstihdam, Sosyal İçerme ve Hayat
Boyu Öğrenme” öncelik eksenleri doğrultusunda ülkemizde
eğitim-iş gücü piyasası uyumunun güçlendirilmesine, işsizlik
oranının düşürülmesine, sosyal güvenlikten faydalanan kişi
sayısının artırılmasına, kadınların, gençlerin, engellilerin vb. iş
gücü piyasası içerisindeki durumlarının iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmektedir.

