
Hakan Bilgin ile Farkındalık 
Atölyesi 

Atölye Hedefleri 

• Birey hangi konumda olursa olsun, doğduğu andan itibaren, ona ait 
olan ile olmayanlar arasında bir hesaplaşma içerisindedir ve nedense var 
olanın çokluğunu fark edemediği kadar yok saydığı ve sakladığı bir 
gerçektir. Kendini yetersiz, defolu ve eksik gördüğü için de, oluşumunu 
tamamlayamaz. ”Farkında mısınız?” derken kendi eksiklerinin aslında bir 
bütünü oluşturduğunu ve çözümün kendisinde olduğunu, 
yaşadıklarımla örnekleyerek, anlatıyorum. 

Atölyede Neleri Konuşacağız? 

• Bu Hesaplaşmanın Sebebi Ne? 
• Varolanın Çokluğunu Fark Edebilmek. 
• Kopyala - Yapıştır: Karton İnsanlar 
• Olmaya ve Oldurmaya Çalışmak. 
• İsyan ve İtiraz: “Vakit Kaybediyoruz.” 
• Ne Kadar da Çok Şey Katıyor: “Gülümsemek” 
• Farkında Mısınız? 

Genel Bilgiler 

- Program Süresi: 1 Gün  
- Lokasyon: Canlı 

Katılımcı Profili 

Konu ile ilgilenen herkes katılabilir. 
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Eğitmen Özgeçmişi  
Hakan Bilgin | 

2004 senesinde , 
Bilim kahramanları 
derneğinin  organize ettiği   
first lego ligi turnuvasını 
sunmaya başlar ve 15 
senedir yaklaşık beş binin 
üzerinde  öğrenciye ulaşan 
bu organizasyonun bir 
parçası olarak hem sunucu 
hem yönetim kurulu üyesi 
olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 
2015 yılında Yakın Doğu 
Üniversitesinde yaptığı 
konuşmanın sevilmesi ile 
üniversite “farkındalık” 
seminerleri  başlatmış, 
Türkiye genelinde  62 il de 
,104 ayrı noktada toplam 46 
bin lise son sınıf öğrencisine 
,Milli Eğitim Bakanlığının 
onayı ile konuşmalar 
organize edilmiştir . Bu 
konuşmalar sonrasında 
öğrencilerden gelen 
yorumlar öğretmenler ve 
üniversite tarafından 
değerlendirilmiştir. 
İntihardan dönen, 
kavgayı ,öfkeyi hayatından 

çıkartan, küfrün ne kadar anlamsız olduğunu öğrenen, önyargının 
yanlışlıklarını, kendi farkındalığı ile neler kazanabileceğini öğrenen 
binlerce öğrencinin mesajları ile dolu geri dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu 
proje ile geleceğe mutlu ve başarılı bir gençlik için ciddi bir yatırım 
yapılmıştır. 
Konuşmacı kimliği öne çıkması ile 2018 senesinde  TEDX İzmir’de hem 
moderatör hem konuşmacı olmuştur. Sonrasın da bir çok özel okul ve 
üniversitede konuşmalar yapmıştır. 
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Bu süre içinde bir çok festival  ve ödül törenlerinde sunucu ve moderatör 
olarak da görev almıştır .Özellikle ödül törenlerinde “ülkenin en hızlı ve 
eğlenceli ödül töreni sunucusu” hitabını da almıştır. 
Ayrıca HSBC bankası Türkiye ceo’sunun üç sene üst üste sunumlarına 
koçluk yapmıştır . Vodofon Türkiye’nin sene sonu şirket toplantısı 
gösterisinin yönetmenliğini ve platformda konuşmacı olan 5 ceo ya da 
koçluk yapmıştır. 

Sertifika 

Eğitim programının en az %80'ine aktif katılanlara ve eğitim sonunda 
yapılan sınavda/ödevde başarılı olanlara İBE Business Institute tarafından 
hazırlanan resmi sertifika verilecektir. 

 Kayıt Bilgileri 

- Eğitime kayıt için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim 
danışmanıyla iletişime geçebilir veya https://ibe.com.tr/ adresi 
üzerinden bilgi ve iletişim formu doldurarak kayıt sürecinizi 
başlatabilirsiniz.  

- Kaydınızın tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza 
ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.  

Ücret Bilgileri  

- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır. 
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda 

%10  indirim uygulanmaktadır.  
- Program bedeli havale/EFT veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.  
- Online eğitimlerde program bedeline ve gerçekleştirilen canlı / 

interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.  

Detaylı Bilgi için;  

Bircan Yıldız| İBE Eğitim Danışmanı  
Training Consultant  
0 216 521 60 12/ 0 537 033 81 82| bircan@ibe.com.tr
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