
Eğitim Portalları
Çok geniş bir yelpazede ücretli veya ücretsiz 
eğitimler sunan ve yaygın kullanılan Udemy’ye 
erişmek için tıklayın.

Katılımcılarına ücretsiz sertifikalı interaktif eğitim 
programları düzenleyen Global Enstitü sitesini 
ziyaret etmek için tıklayın.

Turkcell Akademi’de sunulan ücretli veya ücretsiz 
eğitim içeriklerine ulaşmak için tıklayın.

İstanbul İşletme Enstitüsü’nün sunduğu ücretli 
veya ücretsiz eğitimlere ulaşmak için tıklayın.

İlkokuldan üniversite seviyesine kadar birçok dersi 
Türkçe olarak sunan Khan Akademi’nin İngilizce 
versiyonunda çok daha fazla ders içeriğine 
ulaşabilirsiniz. Hemen incelemek için tıklayın.

Google Dijital Atölye ile dilerseniz var olan işinizi 
dilerseniz de kişisel becerilerinizi geliştirmenize 
yönelik eğitimlere ulaşabilirsiniz. Eğitimlerin dili 
İngilizce ancak Türkçe alt yazı desteği bulunmakta. 
Hemen göz atmak için tıklayın.

Öğrenmenin ve başarmanın yaşı Öğrenmenin ve başarmanın yaşı 
olmadığına inananlardansanız ilk olmadığına inananlardansanız ilk 
adımı atmanız için biz size yolu adımı atmanız için biz size yolu 
açtık. Dilediğiniz alanda sertifikalı açtık. Dilediğiniz alanda sertifikalı 
veya sertifikasız eğitimlere buradaki veya sertifikasız eğitimlere buradaki 
linklerden ulaşabilirsiniz.linklerden ulaşabilirsiniz.

Kişisel ve Profesyonel
Gelişim

https://www.udemy.com/tr/?persist_locale=&locale=tr_TR
https://globalenstitu.com/
http://www.turkcellakademi.com/
https://www.iienstitu.com/
https://tr.khanacademy.org/
https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/


İngilizce İçerikler
Çoğunluğu İngilizce olan ancak bazılarında Türkçe alt yazı 
seçenekleri bulunan dersleri ve sağladığı dijital sertifikasyon 
sistemiyle oldukça popüler bir eğitim platformu olan 
Coursera’yı incelemek için tıklayın.

Harvard ve MIT tarafından finanse edilen edX sitesinde 
dünyanın en iyi üniversiteleri ve en başarılı şirketleri tarafından 
verilen ücretli veya ücretsiz 2.500’ün üzerinde eğitim içeriğine 
ulaşmak için tıklayın.

Dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Harvard’dan 
ücretsiz ve üstelik sertifikalı eğitimler alma şansına sahip olmak 
istiyorsanız tıklayın.

Dünyanın dört bir yanından okulların sunduğu ücretsiz eğitim 
içerikleri, seçkin film koleksiyonu, dünya klasikleri dâhil birçok 
kitap ve daha fazlasına ulaşmak için buraya tıklayın.

Üniversiteler
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen bu projede ODTÜ bünyesinde yüzün üzerinde 
ücretsiz derse erişebilirsiniz. Ayrıca ODTÜ, dersleri 
tamamlayanlara sertifika vermektedir. İncelemek için tıklayın.

Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Yeditepe Üniversiteleri ile iş 
birliği içinde olan UniversitePlus’ta pek çok konuda eğitim 
alabilir, aynı zamanda sertifika programlarına katılabilirsiniz. 
İncelemek için tıklayın.

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://online-learning.harvard.edu/
http://www.openculture.com/
https://bilgeis.net/
https://www.universiteplus.com/

