
 

 

KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması İçin Eğitimde İyi Uygulama Çağrısı 

 

Nedir? 

ETF tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) uluslararasılaştırılmasına yönelik 

eğitimde iyi bir uygulama kuran eğitim sağlayıcıların başvuruları aranmaktadır. 

 

Amaçları: 

Çağrının amaçları; 

 AB Tek Pazar ile hâlihazırda ticaret yapan veya ticaret yapma potansiyeline sahip olan KOBİ'lerin 

eğitim kalitesini yükseltmek; 

 Eğitim camiasının AB Tek Pazar ile hâlihazırda ticaret yapan veya ticaret yapma potansiyeline 

sahip olan KOBİ'lerin eğitim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini arttırmak; 

 Politika yapıcıları AB Tek Pazar ile hâlihazırda ticaret yapan veya ticaret yapma potansiyeline 

sahip olan KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarına cevap veren politika ve eğitim desteğini geliştirmeye 

teşvik etmek. 

 

Kimler Başvurabilir? 

Aşağıdaki özelliklere sahip eğitim sağlayıcılar başvurabilir. 

 Listelenen 35 uygun ülkeden olan. 

 AB Tek Pazar ile hâlihazırda ticaret yapan veya ticaret yapma potansiyeline sahip olan KOBİ'lere 

eğitim veren ya da eğitimli KOBİ’ler yetiştiren. Bu KOBİ'ler 35 uygun ülkenin dışında olabilir. 

 

Eğitim sağlayıcıları, eğitim veren kuruluşlar olmalıdır. Eğitim sağlayıcılar şunları içerebilir: 

 Gelişmiş eğitim profiline sahip iş destek kuruluşları; ticaret odaları, KOBİ ajansları, bölgesel 

kalkınma ajansları, sektör organizasyonları; 

 



 

 Eğitim organizasyonları ör. Kamu veya özel eğitim sağlayıcıları, üniversiteler, sektör 

organizasyonları, danışmanlık ve danışma organları, STK'lar; 

 Bilgi, yetkinlik veya beceri geliştirmek için kurum içi eğitim (ör: iş başı rehberlik, işbirlikli 

öğrenme, rehberlik, e-öğrenme içeren) sağlayan KOBİ’ler. 

 

Bu çağrı ile gönderilen, tamamlanmış bir eğitim programının, sunumdan en fazla 24 ay önce 

tamamlanmış olması gerektiğini unutmayın. (Eğitim sonrası değerlendirme bu süre içine dahil edilmiştir). 

 

Uygun Ülkeler 

Avrupa Birliği ETF Partner Ülkeleri 

Avusturya Almanya Polonya Arnavutluk 

Belçika Yunanistan Portekiz Bosna Hersek 

Bulgaristan Macaristan Romanya Kosova 

Hırvatistan İrlanda Slovakya Makedonya 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İtalya Slovenya Moldova 

Çek Cumhuriyeti Letonya İspanya Karadağ 

Danimarka Litvanya İsveç Sırbistan 

Estonya Lüksemburg Birleşik Krallık Türkiye 

Fransa Malta   

Finlandiya Hollanda   

 

Nasıl Başvurulur 

Eğitim sağlayıcılar, başvuruyu Word formatında e-postayla şu adrese göndermelidir: 

EEPGoodPractice@etf.europa.eu 

Başvuru, ETF web sitesinden indirilebilir. 

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017! 



 

 

Seçim Kriterleri: 

ETF, tüm başvuruları gözden geçirecek ve akran değerlendirmesi için 10 iyi uygulamanın ilk seçimini 

yapacaktır. 

Seçim aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılacaktır: 

Eğitim içeriği: Eğitim programı, KOBİ'lerin AB Tek Pazar ile ticaret yapmak için gerekli bilgi ve 

becerilerin geliştirilmesine hitap eden açık ve net bir beşeri sermaye boyutuna (ör. eğitim, kendi kendine 

öğrenme, danışmanlık) sahip olmalıdır. 

Kalite: Seçilen eğitim programı, 1) eğitim ihtiyaç analizi, 2) eğitim tasarımı ve sunumu, 3) eğitim ortamı, 

4) izleme, değerlendirme ve geliştirmeler ve 5) pazarlama olmak üzere beş iyi uygulama boyutunun her 

birine hitap edecektir. (Bkz. Başvuru formu) 

Öğrenme değeri: Daha geniş bir eğitim camiasıyla paylaşılacak yeterli öğrenme değeri veya potansiyel 

öğrenme değerine sahip eğitim programı. 

Coğrafi kapsam: Seçim mümkün olduğunca ve başvuru sayısına bağlı olarak, AB'den ve uygun ortak 

ülkelerden gelen başvuranlar arasında iyi bir dengeyi yansıtacaktır. 

Daha sonraki bir tarihte, mevcut kaynaklara bağlı olarak ilave bir seçim süreci yapılabilir. 

 

Seçim Sonrası: 

Seçilen her başvuru, çevrimiçi bir akran incelemesine davet edilecek. 

Çevrimiçi akran değerlendirmesi sırasında, eğitim programı beş boyut altında gruplandırılmış bir dizi 

kritere göre değerlendirilecektir: 

1. Eğitim ihtiyaçlarının analitik olarak verilmesi 

3. Eğitim ortamı 

4. İzleme, değerlendirme ve geliştirmeler 

5. Pazarlama 

Akran değerlendirmesi paneli bir KOBİ eğitim uzmanı ve ETF personelinden oluşacaktır. Akran gözden 

geçirmesinin amacı, iyi uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek ve eğitim programını kapsamlı bir 

şekilde değerlendirmektir. 

 



 

 

Beş boyutun her birindeki değerlendirme kriterleri katlanarak puanlanır, diğer bir deyişle, eğitimin daha 

gelişmiş ve yenilikçi yönlerine daha yüksek puan verilir. 

İyi uygulama; kısa, okunması kolay bir bilgi notu olarak ETF iyi uygulama platformunda 

sunulacaktır. 

İyi uygulama eşiğini karşılayan eğitim sağlayıcılara ETF'nin iyi uygulama nişanı verilecektir. 

 

Daha Fazla Bilgi İçin: 

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Call_for_good_practice_in_training_for_internationalisation_of_

SMES_EN  

 

Bilgilendirme web semineri için:  

Web semineri 28 Nisan 2017 tarihinde saat 11:00 – 12:00 arasında gerçekleştirilecektir. Seminere kayıt 

aşağıda yer alan internet sayfasından gerçekleştirilebilir. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5830427968810840065  

 

İletişim: 

ETF’den Galyna Terzi  

Tel: +39 011 630 22 39 

Email: EEPGoodPractice@etf.europa.eu 

 

Bu doküman, resmi teklif çağrısı esas alınarak bilgilendirme amaçlı 

hazırlanmış olup hiçbir resmi geçerliliği ve sorumluluğu yoktur. 
 

Resmi Başvuru ve teklif çağrısı için: 

 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/A908FDF8D364D720C12580F4002CCCF0/$file/ETF_EL_GP201

7_application%20guide.pdf  
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