Büyük fikirleri,
sınırlı imkânları
olanların
ihtiyaç duyduğu
her şey...
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Paylaşımlı ofisten
çok daha fazlası...
Ofisinizle birlikte gelen danışmanlık ve eğitim desteği

Ofis
İster 1 masa, ister 10 masa; ihtiyaç

Danışmanlık

duyduğunuz kadar çalışma alanını, ihtiyaç
duyduğunuz zaman kullanma esnekliği…
Üstelik Bilge Adam GO üyeleri, çalışma
alanının yanında danışmanlık ve eğitim
hizmetlerinden de yararlanırlar.

Danışmanlık
Bilge Adam Bilişim Grubu’nun saha
deneyimine sahip uzmanları, işinize ya da
girişiminize yazılımdan dijital medyaya,
finanstan hukuka kadar farklı alanlarda
danışmanlık desteği sağlar.

Eğitim
100 binden fazla mezunuyla bilişim
eğitimlerinde Türkiye’nin lider kurumu
olan Bilge Adam Akademi; yazılım, sistem,
web, grafik, dijital medya, 3D, teknik çizim,
muhasebe, ERP ve Microsoft Office
eğitimleri verir.

İşinizin içinde
teknoloji veya
tasarım
varsa, yeriniz
Bilge Adam
Girişim Ofisi.
Yeni bir iş kurmak; uzun süreli kira kontratları, internet,
su, elektrik, ısınma, soğutma, altyapı, mobilya,
dekorasyon, mutfak, temizlik personeli, sekreter vb.
çeşitli gereksinimleri ortaya çıkarır. Tüm bunlar; yüksek
masrafa, zaman ve enerji kaybına neden olur. Bilge Adam
Girişim Ofisi (GO), büyümek isteyen girişimlerin tüm
ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunar:
a Ofis Kiralama
a Danışmanlık
a Eğitim
1997 yılından beri sektöründe lider olan Bilge Adam’ın
tüm birikimlerinden faydalanırken; her bütçeye göre
çalışma alanı, esnek kontratlar, dekorasyon, kusursuz
altyapı, internet, kesintisiz enerji ve ücretsiz Lounge
hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.
Ortak çalışma alanlarında fikirlerinizi paylaşabilir,
çalışma grupları oluşturabilir, teknoloji ve tasarım
dünyasından farklı kişilerle buluşabilir, Startup
desteklerimizden faydalanabilir, projelerinizi yatırımcılara
kolaylıkla ulaştırabilirsiniz.
Bilge Adam GO’da güncel teknolojilere ve teknolojik
bilgilere kolayca erişebilir, konusunda uzman
kadromuzdan ve yardım masası hizmetlerimizden
ücretsiz faydalanabilir ve Bilge Adam'ın sağlayacağı
diğer avantajları değerlendirebilirsiniz.

Girişiminize
karşılıksız

%100
destek

Bilge Adam GO’dan hizmet almaya başladığınızda,
üyeliğiniz de otomatik olarak başlar. Seçeceğiniz üyelik
paketiyle kullanım miktarınızı ve şeklinizi siz belirlersiniz:
aSilver Üyelik
aGold Üyelik
aPlatin Üyelik
Bu paketleri benzersiz kılan şey ise alacağınız karşılıksız
destektir. Bilge Adam, işinize yapacağınız yatırıma eşit
oranda size karşılıksız eğitim ve danışmanlık hizmeti
verir. Bu desteği Bilge Adam'ın sektör lideri olduğu
eğitimlerinde ve konusunda donanımlı uzmanlardan
alacağınız danışmanlık hizmetlerinde kullanabilirsiniz.
* Girişim Ofisi üyeliği ve Bilge Adam'ın sağlayacağı destek oranları
kontenjanlarla sınırlıdır.

Ofis
1. Mobil Masa
2. Sabit Masa
3. Sanal Ofis
4. Ekstra Hizmetler

1. Mobil Masa

4. Ekstra Hizmetler

Bilge Adam Girişim Ofisi’ndeki ortak çalışma alanlarında
bulunan masalardan sınırsız olarak faydalanabilirsiniz.
Masanızın sabit olmadığı bu modelde dilediğiniz bir
Bilge Adam Girişim Ofisi’nde hangi masa boş ise
kullanabilirsiniz.

Yasal Adres Gösterme

2. Sabit Masa
Seçtiğiniz bir ofis masası ve kilitli dolap size tahsis
edilir. Masa sözleşme süresi boyunca tamamen
sizindir ve başkasının kullanımına açık değildir. Buna ek
olarak, diğer Bilge Adam GO’lardaki boş masalarda da
çalışabilirsiniz.

Mobil ve sabit masa kiralamaya dair ücretsiz hizmetler:

Bilge Adam GO, size şirket kuruluşu yapabileceğiniz ya
da kurulu şirketinizi taşıyabileceğiniz, prestijli bir iş adresi
sağlar. Adresinizi web sitenizde ve kartvizitlerinizde
kullanabilir, tüm yasal işlemlerinizi ve kargolarınızın
yönetimini bu adres üzerinden yapabilirsiniz.

Sekreterlik Hizmetleri
aMevcut numaranız varsa santralimize taşıyabilir, yoksa
tarafınıza yeni numara tahsis edebiliriz.
aGelen çağrıları firmanız adına sizin istediğiniz şekilde 		
karşılarız.
aGelen çağrıları aktarmamızı talep ederseniz, istediğiniz
numaraya çağrılarınızı aktararak her zaman ulaşılır 		
olmanızı sağlarız.
aGelen kargolarınızı teslim alır, bilgilerini size mail 		
olarak bildirir ve siz teslim alana kadar muhafaza
ederiz.

a50 Mbps fiber internet
aYardım masası

Kilitli Dolap

aÜcretsiz danışmanlık kuponları

Özel eşyalarınızı saklamak için şifreli dolaplarımızı
kiralayabilirsiniz.

aKargo hizmetleri
aÜcretsiz toplantı salonu
aUPS ile kesintisiz enerji

Toplantı Salonu

aSınırsız çay, filtre kahve, su

Tam donanımlı mevcut toplantı odalarımızı ister günlük,
ister saatlik olarak kiralayabilirsiniz. Bu hizmet dışarıdan
kullanıma açık değildir ve toplantı salonları size özeldir.

aLounge alanı kullanımı
a30 sayfa siyah-beyaz çıktı

3D Printer

3. Sanal Ofis
Size kartvizitleriniz, web sayfanız ve kargolarınız için
prestijli bir iş adresi sunuyoruz. Sabit herhangi bir
masa, ofis vb. kiralama yapmadığınız bu modelde,
ortak alanlarımızdaki masaları ayda toplam 8 saat
kullanabilirsiniz. Ayrıca yasal adres gösterme ve kargo
takibi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Kiralama boyunca 3D printerlarımıza erişerek, 3 boyutlu
çıktı alma hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bu sayede
tasarımlarınızın prototiplerini cihaz ve filament satın
alma masrafına katlanmadan, bulunduğunuz konumda
bastırabilirsiniz.

Bilgisayar
Dilerseniz yüksek performanslı masaüstü bilgisayar
(PC / Mac) kiralayarak projelerinizde kullanabilirsiniz.

Danışmanlık
1. Yazılım Geliştirme
2. Dijital Pazarlama
3. Teknoloji Danışmanlığı
4. Finans ve Muhasebe
Danışmanlığı
5. Hukuk Danışmanlığı
6. Uzman Kaynakları

1. Yazılım Geliştirme

3. Teknoloji Danışmanlığı

Geliştirmek istediğiniz yazılımlarda ve uygulamalarda
Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Bilge
Adam’ın desteğini alabilirsiniz. İTÜ Teknokent’te yer
alan Ar-Ge ekibinin desteğiyle kamu kurumları ve özel
sektör firmaları için 20 yıldır yazılım projeleri geliştiren
Bilge Adam Yazılım, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak
üzere yazılım ihracatı da gerçekleştirmektedir. Bilge
Adam Yazılım, Microsoft, Oracle, Swift, Java, Xamarin,
React Native, Apache Cordova, MongoDB, ExpressJS,
AngularJS, NodeJS, Redis, MemCache, Selenium Test,
Protractor, Mocha, Github, Travis, Heroku, Azure, Amazon
WS ve Docker teknolojilerinde uzmanlaşmıştır.

Microsoft, VMware ve Huawei iş ortağı olan Bilge
Adam Bilişim Grubu’nun Altyapı iş biriminin, Türkiye’nin
en büyük özel sektör ve kamu kurumlarına sunduğu
danışmanlık hizmetlerini alabilirsiniz..

aProje yönetim danışmanlığı
aYazılım geliştirme süreçleri danışmanlığı
aUygulama geliştirme desteği
		

2. Dijital Pazarlama
Google’ın yetkili ajansı olan Bilge Adam Dijital’in web
sitesi tasarım ve geliştirme, SEO, dijital reklamcılık, sosyal
medya yönetimi, e-mail pazarlama vb. hizmetlerinden
yararlanabilirsiniz.
Microsoft, Adobe, Autodesk ve Google gibi teknolojinin
öncü kurumlarının iş ortağı olan Bilge Adam, dijital
pazarlama alanında da en güncel teknolojileri takip
etmekte ve uygulamaktadır. Bilge Adam GO üyeleri,
Bilge Adam Dijital iş biriminin sunduğu şu hizmetlerden
faydalanabilirler:
aWeb sitesi yönetimi
aSEO (arama motoru optimizasyonu)
aDijital reklamcılık
aSosyal medya yönetimi ve raporlama

aBulut altyapı hizmetlerinin tasarımı ve devreye
alınması
aKurumsal e-posta
aWeb sunucusu
aTest sunucusu
aUygulama sunucusu
aHelp Desk (ücretsiz)

4. Finans ve Muhasebe 		
Danışmanlığı

Bilge Adam’ın finans uzmanları GO üyelerine şirket
açma, defter tutma, vergilendirme, sosyal güvenlik
vb. konularda gerekli yönlendirmeleri yapar ve uzman
kişilere ulaşmalarında destek olur.

5. Hukuk Danışmanlığı
İş veya girişiminizle ilgili tüm hukuki konuları Bilge Adam
avukatlarına danışarak bilgi alabilirsiniz.

6. Uzman Kaynakları Desteği
Kadronuza tam zamanlı bilişim uzmanı alarak, sabit
giderlerinizi artırmadan ihtiyaç duyduğunuz kadar Bilge
Adam uzmanını, ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca dış
kaynak olarak değerlendirebilirsiniz. Siz de tamamıyla
kendi işinize odaklanabilirsiniz.
aYazılım Geliştirme Uzmanı
aDijital Medya Uzmanı
aProje Yöneticisi, Tester vb.

Eğitim
Yazılım
Web ve Grafik
Dijital Medya
3D ve Teknik Çizim
Sistem
Ofis
Muhasebe ve Finans

Bilge Adam GO üyeleri, Bilge Adam Akademi’nin
eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. Microsoft
tarafından 10 kez “Yılın Eğitim Çözümleri İş Ortağı”
seçilen Bilge Adam Akademi, Leading Learning Partner
Association’ın (LLPA) her biri kendi ülkesinin önde

gelen IT eğitim kurumları olan 29 üyesinden biridir.
Ayrıca Adobe, Autodesk, Huawei ve VMware gibi
endüstrinin her biri kendi alanında lider markalarının
Türkiye’deki yetkili eğitim merkezidir.
100 binden fazla mezunuyla bilişim eğitimlerinde
Türkiye’nin lider kurumu olan Bilge Adam Akademi,
e-girişimciler başta olmak üzere, işinin içinde teknoloji
ve tasarım olan herkesin kendini geliştirebileceği
çeşitlilikte eğitimler verir. Eğitimler; uygulamaya dayalı
bir model, güncel içerikler ve güçlü bir altyapı ile
konforlu sınıf ortamlarında gerçekleştirilir. Katılımcılar,
eğitimlerinin sonunda ilgili sertifikalara da sahip
olurlar.
Girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği eğitimlerimizden
bazıları aşağıdadır. Bunlar ve Bilge Adam'ın verdiği
diğer yüzlerce eğitimden faydalanmak için üye
temsilcinizle görüşebilirsiniz.

Yazılım (.NET)

aProgramming in C# and Object Oriented
Programming
aSQL Server 2016 Querying and Administration
aC# Data Access with SQL 2016
aProgramming in HTML5 with JavaScript and
CSS3 + Bootstrap
aDeveloping ASP.NET MVC 4 Web Applications
aASP.NET Web API
aWeb Project Development
aAngularJS
aApache Cordova

Yazılım (Java & Android)
aJava 8 OOP
aOracle Database Design & Development
aJDBC & Hibernate
aDeveloping Java Web Applications
aAndroid Programming

Yazılım (Diğer)

aSwift ile iPhone / iPad Uygulama Geliştirme
aMEAN Stack Uygulama Geliştirme
aReact JS ile Uygulama Geliştirme
aProje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık
aUnity ile Oyun Programlama
aPower BI ile Raporlama Çözümleri
aMicrosoft Reporting Services ile Raporlama Çözümleri

Web & Grafik Tasarım

aAbobe Photoshop (Temel - İleri - Web)
aWeb Teknoloji ve Trendleri
aWeb Arayüz Tasarımı (Temel)
aHTML ve CSS ile Web Arayüz Tasarımı
aResponsive Design
aWordPress ve Yayınlama

Dijital Medya

aSosyal Medya Yönetimi ve Raporlama
aSosyal Medya Reklamcılığı
aCMS Sistemlerine Giriş
aSearch Engine Optimization (SEO)
aContent Marketing (İçerik Pazarlama)
aMobil Pazarlama
aE-Mail Pazarlama
aSearch Engine Marketing (SEM)
aWeb Analytics & Testing (Raporlama ve Test)
aDijital Medya Planlama
aDijital Medyada Bütünleşik Pazarlama İletişimi
aE-Ticaret ve B2B / B2C Pazarlama
aE-Girişimcilik

3D ve Teknik Çizim

a3D Printing
aAutodesk AutoCAD ile Teknik Çizim (2D - 3D)
aRhino
aAutodesk Fusion 360

Mentörlerin
deneyimi ve
rehberliğiyle
ilerleyin
Bilge Adam GO’nun üyelerine sunduğu en büyük
faydalardan biri de ücretsiz mentörlük olanağıdır.
GO üyeleri, Girişim Ofisleri’nde periyodik aralıklarla
düzenlenen buluşmalarda başarılı iş ve teknoloji
liderleriyle bir araya gelme fırsatı yakalar. Her biri kendi
alanında engin tecrübe sahibi olan ve sektörlerinin öncü
kurumlarında görev yapan bu profesyoneller bilgi ve
deneyimlerini paylaşarak, iş veya girişiminizin hedefe
ulaşmasına rehberlik ederler.
GO Mentör Buluşmaları hakkında bilgi almak için sosyal
medya hesaplarımız ve web sitemizdeki duyuruları takip
edebilirsiniz. Ayrıca üye temsilcinizle irtibat kurarak,
planlanan buluşmalardan haberdar olabilirsiniz.

Gelişim ve
iletişim için
ideal ortam
Girişim Ofisi üyeleri, Bilge Adam şubelerinde sürekli
olarak düzenlenen tüm seminer, workshop ve panellere
katılma hakkına sahiptir.
Etkinlikler web tasarımdan bulut bilişime, e-ticaretten
Endüstri 4.0'a, IoT’den Machine Learning ve Big Data’ya
kadar; teknolojinin bilindik ve gelişmekte olan tüm
alanlarıyla ilgilidir. Bu organizasyonlar Bilge Adam GO
üyelerine hem diğer katılımcılarla hem de sektörün
uzman isimleriyle ideal bir iletişim ortamı sunduğu gibi,
kişisel gelişimlerine de katkı sağlar.
Etkinliklerden haberdar olmak için sosyal medya
hesaplarımızı takip edebilir; web sitemizdeki takvimi
görüntüleyerek, dilediğiniz seminer, workshop veya
panele kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca düzenlenmesini
istediğiniz etkinlikler ile ilgili taleplerinizi üye temsilcinize
iletebilirsiniz.

Bilge Adam
Bilişim Grubu
1997 yılında kurulan Bilge Adam Bilişim Grubu;
Akademi, Uzman Kaynakları, Yazılım, Altyapı ve Dijital
olmak üzere beş uzmanlık bölümüyle hizmet veren
milli ve yerli bir firmadır. 800’ün üzerinde çalışanıyla
‘Bilişimde İnsan’ın gelişimine ve katma değerine
odaklanan Bilge Adam; bilişim eğitimi ve entegre
hizmet konusunda Türkiye’nin en büyük kuruluşudur.
Sermayesi ve insan kaynağıyla ulusal bir kuruluş olan
Bilge Adam Bilişim Grubu’nun merkez ofisi, Ar-Ge
çalışmaların da gerçekleştirdiği İTÜ ARI Teknokent’te
bulunmaktadır.
İş yazılımları ve teknolojileri konusunda hem
bireylere hem de kurumlara eğitim veren Bilge Adam
Akademi’deki eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar;
Microsoft, Adobe, Autodesk, Huawei ve Google gibi
önde gelen kuruluşlardan uluslararası sertifika almaya
hak kazanırlar.
Bilge Adam Uzman Kaynakları, kurumlara dönemsel
veya tam zamanlı bilişim uzmanları sağlar. Yazılım
bölümü sektörel paket yazılımların yanı sıra şirketlerin
ihtiyaçlarına yönelik özel projeler ve uygulamalar
geliştirir.
Altyapı birimi yönetilen hizmetler sunar ve bakım-destek
hizmetleri verir.
Google’ın yetkili ajansı olan Bilge Adam Dijital ise web
sitesi tasarım ve geliştirme, SEO, dijital reklamcılık,
sosyal medya yönetimi, e-mail pazarlama vb. alanlarda
hizmet sunar.
Türkiye’nin önde gelen çok sayıda şirketiyle çalışan
Bilge Adam’ın kurumsal hizmetleri; büyük işletmeler,
stratejik müşteriler ve kamu gibi farklı seviyelerde
sunulur.

Bilge Adam
Girişim
Sermayesi
Bilge Adam, Bilge Adam Girişim Sermayesi yapısıyla
bilişim ve dijital tasarım alanındaki girişimlere mali ve
teknik destek sağlar.
Bu desteklerden, Girişim Sermayesi’ne başvurusu
değerlendirilen ve olumlu sonuçlanan Bilge Adam Girişim
Ofisi üyeleri faydalanabilir.
Bilge Adam Girişim Sermayesi desteklerini girişimci ve iş
fikrine göre değişen farklı modellerle vermektedir.
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