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1-GİRİŞ

Bu plan; Erasmus +

-KA2- İnovasyon için İşbirliği ve İyi Uygulama Değişimleri,

KA202 – Mesleki Eğitim ve Derslere Yönelik Stratejik Ortaklık – programı ile
desteklenen “Kobilere Yönelik Mali Yönetim Eğitimi – SME Akademi” başlıklı
projenin kalite planıdır.
Proje,

mali

yönetim

bakımından

KOBİ’lerin

kapasitelerini

geliştirmeyi

hedeflemektedir. Proje ortakları, e-platform ve web sitesi tasarlama, ulusal ve
uluslararası toplantılar ve seminerler organize etme, eğitim modülleri hazırlama ve bu
eğitim modüllerini uygulamayı kapsayan bir dizi faaliyet ile iştigal edeceklerdir. Tüm
proje faaliyetleri önceden belirlenmiş kalite standartlarına göre gerçekleştirilmelidir.
Bu yüzden, kalite planı; proje faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi, proje
verimlerinin dağılımı ve olası sorun beklentileri bakımından faydalı olacaktır.
Projeye özgü hedeflere ulaşmak için araç sağlamanın yanı sıra, bir kalite planı mevcut
çalışmalar hakkında proje ortaklarına devamlı geri bildirim sunabilir ve plandan
muhtemel sapmalar ile ilgili olarak yetkilileri bilgilendirebilir.
Kalite planı, esas kalite göstergelerini, göstergelerin kalite ile ilgili öğe-altı
boyutlarını ve projenin ana faaliyetlerinin icrası esnasında ortaya çıkabilecek olası
sorunları içermektedir. Bu tür kalite planı, kalite göstergelerine göre faaliyetlerini
organize etmeleri için proje ortaklarına bir kontrol listesi sunabilir ve sorunların
ortaya çıkmasından önce yetkililerin gerekli önlemleri almasına yardımcı olabilir.
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2-PROJE TANIMI
Türkiye ve AB Komisyonu, ekonomi ve para politikalarını içeren 17. Başlığı
imzaladılar. Ekonomi ve Para Birliği (EMU), ekonomi ve para politikaları alanında
bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktadır. EMU metninde, Üye Devletlerin ekonomi
politikalarını derece derece uyumlandırmaları beklenir ve İstikrar ve Büyüme Paktının
mali denetim koşullarına tabidirler. Ayrıca, aday ülkelerin, Maastricht yakınsama
kriteri ile uyumu başararak katılım sonrasında para birimi olarak Euro’yu kabul
etmeleri de beklenmektedir.
Kobileri geliştirmek için, rekabet gücünü arttıran ve sağlıklı bir iş çevresi oluşturan
bir kazanma konsepti hayati önem arz etmektedir. Tüm Avrupa çapında 23 milyon
kobi ile, bu konsept hem AB ve Ulusal Seviyede hem de Bölgesel politikalardan
olmak üzere pek şok şekilde etkilenmektedir. Geniş Kobi tabanını korumak, bölgenin
ekonomik dokusu ve buna bağlı olarak refah ve sürdürülebilirlik için çok önemlidir.
Esasen tüm Avrupa işletmelerinin %99’u Kobidir. Özel sektör işlerinin üçte ikisini
teşkil etmekteler ve AB’deki işletmelerin oluşturduğu toplam katma değerin
yarısından fazlasını üretmektedirler. Dahası, Kobiler inovasyon ve ARGE
alanlarındaki kilit rollerinin yanında refah ve ekonomik gelişimden birincil ölçüde
sorumlu olarak, Avrupa ekonomisinin ana omurgasıdır.

Çok daha ilginç olan

Kobilerin onda dokuzunun 10 kişiden az çalışana sahip mikro-işletmeler olmasıdır.
Bu yüzden, Avrupa ekonomisinin dayanak noktaları her biri ortalama iki kişiye iş
sağlayan mikro firmalardır. İyi mali yönetim her bir işletmenin başarısı için hayati
öneme sahiptir; ancak bu, aciz hali riskinin ödenmemiş faturadan daha sık görüldüğü
küçük ve orta boyutlu işletmelerde (KOBİ) daha da önemlidir. Küçük işletme
sahipleri-müdürleri için kilit unsur, nakit yönetimi veya daha spesifik olarak nakit
dönüşüm döngüsüdür. Bu da firmanın nakit dönüşüm döngüsü oluşturma yeteneğidir.
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İyi mali yönetim her bir işletmenin başarısı için hayati öneme sahiptir; ancak bu, aciz
hali riskinin ödenmemiş faturadan daha sık görüldüğü küçük ve orta boyutlu
işletmelerde (KOBİ) daha da önemlidir. Küçük işletme sahipleri-müdürleri için kilit
unsur, nakit yönetimi veya daha spesifik olarak nakit dönüşüm döngüsüdür. Bu da
firmanın nakit dönüşüm döngüsü oluşturma yeteneğidir. Ayrıca, firmanın müşterilerin
faturalarından nakit üretme kabiliyetidir ve bu alacakların tahsili de zaman
almaktadır.
Yeni işlerin oluşturulmasında ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, girişim ve inovasyondaki
yükseliş konusunda sahip olduğu önem nedeniyle, KOBİ’ler; hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ekonomilerde sosyo-ekonomik büyümenin sürücüleri olarak
tanınmaktadır. Türkiye’de tüm işletmelerin %99.9’u KOBİ kategorisinde yer
almaktadır. Bu yüzden, Kobilerin Türk ekonomisi ve toplumundaki önemi diğer
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdekine kıyasla çok daha yüksektir. Küçük ve orta
boyutlu işletmeler, bir takım zorluklarla karşı karşıyadır; “zayıf mali yönetim”den
kaynaklanan sorunlar Kobilerdeki iş başarısızlıklarının ana sebepleri olarak
belirtilmektedir. 2010 yılından sonra araştırmacıların ilgisini çeken bir araştırma alanı
olan stratejik mali yönetim (SFM), Kobilerin hayatta kalması, büyümesi ve
performansları üzerindeki ciddi önemi nedeniyle kobilerin kilit yönetim alanlarından
birisidir. Proje vasıtasıyla, Kobiler Mali Yönetimde kendi kendilerini geliştirme
imkanına kavuşacaktır. Kobilerin Mali Müdürleri SME Akademisi tarafından
eğitilecektir. Bu akademi, prokje döneminden sonra da devam edecektir. Mali Kulüp,
Türkiye çapındaki Kobiler için E-Platformu yönetecektir. ATSO; üniversiteler, Mali
Kulüp ve MKV Danışmanlık tarafından hazırlanacak olan Eğitim Modülleri ve EPlatform içerik kalitesinin teminatı olacaktır.
Bu Platform, sadece Kobilerin mali müdürlerine değil daha iyi iş imkanları için mali
alanda becerileri geliştirmek isteyen herkese de hizmet sunacaktır. Böylelikle de proje
AB’nin Ömür Boyu Öğrenim Felsefesini de icra edecektir.
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Avrupa’daki işsizliğin artışını yavaşlatmaya yönelik son yıllarda sergilenen pekçok
gayret uzun soluklu etkilere sahip olmadı. Daha yüksek büyüme dönemlerinin
ardından oluşturulan meslekler uzun vadeli eğilimleri yansıtmadı. Uzun vadeli işsizlik
ise özellikle gençle arasında sosyal dışlanmışlığın artmasını ve yayılmasını devam
ettirdi ve bu da toplumlarımızdaki ana sorun haline geldi.
“Büyüme, rekabet edebilirlik, istihdam” üzerinde Raporlar Avrupa için özellikle
eğitim ve araştırma alanlarında soyut yatırımların önemini vurguladı. Bilgi üzerine
yapılan bu yatırım, istihdam, rekabet edilebilirlik ve sosyal dayanışma hususunda
hayati bir rol oynamaktadır. Bu Rapor, Madrid Avrupa Konseyi Toplantısını
beklerken, şunu belirten Haziran 1995 Cannes Avrupa Konseyi kararlarını
kullanmaktadır: “İstihdamın ve rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi için esas olan
eğitim ve çıraklık politikları özellikle devamlı eğitim esasında güçlendirilmelidir”.
3- PROJE YOL HARİTASI
KOBİ Akademi görevlerinin başarılı bir şekilde uygulanması, sadece faaliyetlerin
(teklif aşamasından itibaren) doğru ve sürekli güncel olarak planlanmasıyla mümkün
olacaktır. Aşağıdaki tablo, KOBİ Akademisi için belirlenen amaçların, hedeflerin ve
önemli aşamaların başarılmasında ortaklara yol gösterecek olan tüm Fikri Çıktı ve
Faaliyetleri göstermektedir
Tür
MNG

MNG
KOM
MNG

Tanım
Tüm faaliyetleri, proje çıktılarını /
ürünlerini, zaman sınırlarını, proje
aşamalarını, risk yönetimini vb.
tanımlayan zaman çizelgesini içerecek
olan Proje Yol Haritası ve Yönetim ve
Finans Rehberinin geliştirilmesi. Ayrıca
raporlama gereksinimlerini ve iletişim
kurallarını ve araçlarını da
tanımlayacaktır.
Hareketlilik 1: Türkiye başlangıç
toplantısı
Kalite Güvence Haritası teslimatı ve
kaliteye ilişkin Raporlama ve İzleme
Toplantısı geliştirilmesi

Faaliyet
Yönetim
faaliyeti
(yatay)

Son Tarih
Ocak 2018

Yönetim
faaliyeti
(yatay)
Kalite yönetim
faaliyeti
(yatay)

Şubat 2018

Mayıs 2018
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MNG

KOBİ Websitesi teslimi

TECH
MNG

Yaygınlaştırma Eylem Planı teslimi

MNG

Etkinlik Yaygınlaştırma teslimi

MNG

Hareketlilik 2: Uluslararası Toplantılar,
Seminerler ve Eğitim Uygulamaları

MNG

Kaliteye ilişkin raporlama ve izleme
toplantısı

MNG

Yaygınlaştırma materyali teslimi

TECH

Diğer IO’lar ve faaliyetleri ile birebir
gelişim

Yaygınlaştırma Şubat 2018
faaliyeti
(yatay)
O1 – A1
Şubat 2018Ağustos 2019
Yaygınlaştırma Ocak 2018faaliyeti
Ağustos 2019
(yatay)
Yaygınlaştırma Ocak 2018faaliyeti
Ağustos 2019
(yatay)
Yönetim
Şubat 2018faaliyeti
Ağustos 2019
(yatay)
Kalite yönetim Mart 2019
faaliyeti
(yatay)
Yaygınlaştırma Ocak 2018faaliyeti
Ağustos 2019
(yatay)
O1 – A2
Ocak 2018Ağustos 2019

4-PROJE ÇIKTILARI
Aşağıdaki tabloda, proje başarısından sorumlu ortak, son teslim tarihi, yaygınlaştırma
düzeyi ve çıktıların sunulacağı diller gibi diğer ilişkili özellikler dahil olmak üzere
projenin çıktıları yer almaktadır. Yaygınlaştırma ve kullanım açısından en uygun
olduğu

düşünüldüğünden,

kamusal

yaygınlaştırma

düzeyindeki

çıktılar

vurgulanmaktadır.

IO
1

Faaliyet
O1-A1. Kalite planı

O1-A2. Eğitim Modülü

Sorumlu
Son tarih
Ortak
Baskent
Nisan
Üniversitesi, 2018
MKV Cons.
Baskent
Kasım
Üniversitesi, 2018
Turku,

Dil
İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
Fince
İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
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O1-A3 Kredi Sistemine Erişim

ATSO,
UTSO,
MEUS
ATSO,
UTSO,
MEUS

Fince

Temmuz
2018

O1-A4 E-Öğrenme Platformu

MKV
Consulting

Kasım
2018

O1-A5 Web Tasarım

MKV
Consulting

Eylül 2017

O1-A6 Eğitim Uygulaması

ATSO,
UTSO,
TFYV,
MKV
Consulting
TAO
MSSL

Temmuz
2019

İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
Fince
İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
Fince
İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
Fince
İngilizce,
Türkçe,
İspanyolca,
Fince

5- NİTEL VE NİCEL HEDEF VE GÖSTERGELER
KOBİ Akademisi tarafından öngörülen hedefler iki şekilde incelenebilir: nitel ve nicel.
Bu bölümde her iki tür de gösterilecektir:
Nitel göstergeler:
Gösterge

Minimum başarı düzeyi

Konsorsiyum sözleşmeleri
Proje toplantıları
Ortak toplantı raporları
Nihai rapor
Çoğaltıcı Etkinlik katılımcıları
yerel ve uluslararası düzeyde her çoğaltıcı
etkinliğin yaygınlaştırılması stratejisine dahil
olan bireyler

Her ortak yerine getirir
ortak kurumlarından %70 oranında katılım
Her toplantıda tutulan rapor
1 rapor
toplam 140, etkinlik başına 20
yerel/bölgesel veya ulusal dijital veya
geleneksel medyada çoğaltıcı etkinlik
başına 2 yaygınlaştırıcı faaliyet

sosyal ve e - öğrenme platformlarını kullanacak
bireyler

KOBİler veya tüzel kişiler öğrenme
platformunu kullanır
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Proje bildirilerinin sayısı
Proje gazetelerinin sayısı
Proje basın bültenlerinin sayısı N
Proje ürünlerinin oluşturulacağı dil sayısı

Hedeflenen katılım miktarının 2 katı basılı
veya dijital olarak dağıtılır.
Proje başına yıllık 1 gazete basılır
Proje başına yıllık 1 basın bülteni
oluşturulur
Tüm materyaller 2 dilde, Türkçe ve
İngilizce.

Nitel göstergeler:
Gösterge
Nitel göstergeler, her bir durum ve geliştirilen
faaliyete ilişkin bakış açılarını, kararları ve
algıları ölçmemizi sağlayacaktır. Farklı
ortaklarımıza karşı duyarlılık, memnuniyet, etki,
farkındalık, anlayış, tutum, kalite, algı, diyalog
veya iyilik algısındaki değişiklikleri
değerlendirmeyi içerebilir. Projenin ilerlemesi
ve sonuçlarına ilişkin geniş bir bakış açısı elde
edebilmek için, proje boyunca üç farklı noktada
ve aşağıdaki çeşitli paydaşları içeren nitel
veriler toplayacağız:
1. Proje ortakları
2. Proje için oluşturulan ağ içindeki kurumlar
3. Partner ülkelerdeki harici kurumlar
4. Kurstan faydalananlar
5. Girişimcilerin / yeni başlayanların gelişimi ve
büyümelerine katkıda bulunan profesyoneller
Kalite yönetim planı
Güncelleme ve izleme kalitesi
Proje değerlendirme planı
Ara değerlendirme raporu
Nihai dahili değerlendirme raporu
Yaygınlaştırma planı
Dergilerde yayınlanan makaleler
Gazete ve mesleki yayınlarda yayınlanan makaleler
Seminer ve çalıştaylar
İnternet sayfaları ve e-materyaller
Materyallerin
üçüncü
kişi
kullanımı
için
yaygınlaştırılması

Minimum başarı düzeyi

%85
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Faaliyet Adı
M1
Proje toplantıları
Başlangıç Afyon
Uluslararası İspanya
Uluslararası Finlandiya
Kapanış Afyon

Kalite Göstergeleri
-

-

Devam eden süreçler
hakkında kapsamlı bilgi
paylaşımı ve işbirliği
faaliyetleri.
Hedef grup için etkili
öğretim yöntemlerinin
geliştirilmesi.

-

Proje katılımcıları ve
faydalanıcılar arasında ağ
oluşturmak için uygun bir
sosyal ortam sağlanması.

-

Katılımcıların
memnuniyeti.

-

Proje ortaklarına ve ilgili
çıkar gruplarına ayrıntılı
geri bildirim sağlanması.

Değerlendirilecek Hususlar
-

Sunum ve konuşmaların
verimliliğini artıracak teknik
ve araçların kullanımı:
 Sunumlar ve ilgili
konuşmalar için makul
süreleri belirlenmesi.
 Sunumlar için powerpoint
şablonları.
 Sunum yapanlar ve
moderatörler için başarılı
sunum ve oturum
kurallarını hazırlamaya
yönelik ipuçları dahil
olmak üzere bilgilendirici
broşürler hazırlanması.
 Oturum moderatörlerinin,
proje konuları ve oturum
başkanlığı konusundaki
tecrübeleri ile ilgili
bilgilere göre
belirlenmesi.

Olası Sorunlar
-

Sunumlar ve konuşmalar için
verimsiz zaman planlaması.

-

Sunumları bilgisayara
yüklerken karşılaşılan
sorunlar.

-

Sunumun formatını bilmeyen
konuşmacıların toplantının
odak noktasını kaçırmaları
ve gereksiz detaylara zaman
harcaması.

-

Moderatörlerin konuşma ve
sunumları etkili bir biçimde
yönetememesi.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

M1
Proje toplantıları

-

Başlangıç Afyon
Uluslararası İspanya
Uluslararası Finlandiya
Kapanış Afyon

Devam eden süreçler
hakkında kapsamlı bilgi
paylaşımı ve işbirliği
faaliyetleri.

-

Hedef grup için etkili
öğretim yöntemlerinin
geliştirilmesi.

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

-

Toplantı programları ve
sunum listesinin,
toplantılardan önce web
sayfası üzerinden
yayınlanması.

-

Ulaşım bilgileri, konaklama,
kayıt işlemleri, iletişim
bilgileri veya toplantı
programı gibi katılımcılar
için eksik bilgiler.

-

Katılımcı sayısının kesin
olarak belirlenmesi.

-

Toplantıya katılmama ve
düşük katılım gösterilmesi.

Proje katılımcıları ve
faydalanıcılar arasında ağ
oluşturmak için uygun bir
sosyal ortam sağlanması.

-

Ev sahibi kurumlar
tarafından belirlenen en az
bir temas noktasının olup
olmaması

-

Katılımcıların bilgi
taleplerinin yetersiz
yönetimi.

-

-

Katılımcıların
memnuniyeti.

-

Katılımcıların sağlık
sorunları.

-

Proje ortaklarına ve ilgili
çıkar gruplarına ayrıntılı
geri bildirim sağlanması..

Konferans yeri, konaklama,
ulaşım ve kayıt işlemleri gibi
toplantılar hakkındaki kritik
bilgilerim toplantılardan en
az bir ay önce yayınlanması.

-

Bir yerin girişine yakın bir
yere kayıt masası kurulması.

-
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

M1
Proje toplantıları

-

Başlangıç Afyon
Uluslararası İspanya
Uluslararası Finlandiya
Kapanış Afyon

Devam eden süreçler
hakkında kapsamlı bilgi
paylaşımı ve işbirliği
faaliyetleri.

-

Hedef grup için etkili
öğretim yöntemlerinin
geliştirilmesi.

-

Proje katılımcıları ve
faydalanıcılar arasında ağ
oluşturmak için uygun bir
sosyal ortam sağlanması.

-

Katılımcıların
memnuniyeti.

-

Proje ortaklarına ve ilgili
çıkar gruplarına ayrıntılı
geri bildirim sağlanması.

Değerlendirilecek Hususlar
-

-

Kayıt masasında bulunması
gerekenler:
 Sunum ve konuşma
programları.
 Katılımcıların isimlerini
ve kurumlarını gösteren
kartlar.
 Katılım formları.
 Katılımcıları çağırmak
amaçlı bir zil.
 İlerleme raporlarının veya
ilgili belgelerin kopyaları.

Olası Sorunlar
-

Gerekli belge-programlar ve
proje dokümanlarının
sayısının katılımcı sayısından
daha düşük olma ihtimali.

-

Katılımcıların isimleri veya
kurumlarına ilişkin kartlarda
hata olması.

-

Katılımcıların araştırma
formunu doldurmayı göz ardı
etmesi.

Kapanış oturumundan önce
katılımcılara bir memnuniyet
anketinin dağıtılması ve
ortakların sonuçlardan
haberdar edilmesi.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

O1/A1
-

Kullanıcı dostu web
sayfası tasarımı.

-

Web sayfasına hızlı erişim arama optimizasyonu.

-

Projenin tanımı,
toplantılar ve seminerler,
eğitim modülleri, proje
ilerlemesi, sonuçlar ve
diğer etkinlikler
hakkında bilgilerin
birden çok paydaşa etkili
bir şekilde dağıtılması.

-

Web sayfasının üç tık
kuralına uygun olarak
tasarlanması.

-

Güçlü görsel tasarım.

-

İyi yazılmış ve düzenlenmiş
içerik.

-

Proje katılımcıları için
verimli bir elektronik eöğrenme ortamı
sağlanması.

-

-

Proje ortakları arasında
işbirliği ve bilgi paylaşımı
için çevrimiçi bir
platform sağlanması.

İçerik
 Okunabilir yazı tipleri.
 Arka plan ve yazı tipi
renkleri arasındaki
kontrast.
 İçeriğin okuyuculara
uygunluğu.
 Sayfaları bulma
kolaylığı.

-

Potansiyel okuyucular için
proje ile ilgili tüm
tanımlayıcı ve temel bilgiler.

Web Sayfası ve E-Platform

-

Web sayfasına düşük ilgi.

-

İnternet servis
sağlayıcısından kiralanan
alanın sınırlarına ulaşmak.

-

Çok fazla köprü olması.

-

Eksik bilgi veya içerik.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

O1/A1
-

Kullanıcı dostu web
sayfası tasarımı.

-

Projenin tanımı,
toplantılar ve seminerler,
eğitim modülleri, proje
ilerlemesi, sonuçlar ve
diğer etkinlikler
hakkında bilgilerin
birden çok paydaşa etkili
bir şekilde dağıtılması.

Değerlendirilecek Hususlar
- Platformun, öğrenci-öğrenci,
eğitmen-öğrenci ilişkilerini
sağlaması.

Olası Sorunlar
-

Detaylı yapısal tasarım
eksikliği.

-

Eğitmen ve öğrenciler
arasında karşılıklı iletişim
eksikliği.

-

modüllere şifrelerle
erişimde teknik sorunlar,
format uyuşmazlıkları.

-

çevrimiçi ağ platformunda
aşırı iletişim yükü.

Web Sayfası ve E-Platform

-

-

Proje katılımcıları için
verimli bir elektronik eöğrenme ortamı
sağlanması.
Proje ortakları arasında
işbirliği ve bilgi paylaşımı
için çevrimiçi bir
platform sağlanması.

-

E-öğrenme platformunun
yöntemler ve modüller
hakkında detaylı talimatları
içermesi.

-

Asenkronize eğitim
materyallerinin internet
üzerinden herhangi bir
yerden kolayca erişilebilir
olması.

-

Eğitim materyallerinin pdf
formatında olması ve grafik,
şekil ve şemalarla
desteklenmesi.

-

Katılımcılar için çevrimiçi
bir ağ platformu
oluşturulması - forum, blog
veya facebook grubu.

-

modüllere şifre ile yetkili
erişimi.

14

Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

O1/A1
-

Kullanıcı dostu web
sayfası tasarımı.

-

Web sayfasına hızlı erişim arama optimizasyonu.

-

Projenin tanımı,
toplantılar ve seminerler,
eğitim modülleri, proje
ilerlemesi, sonuçlar ve
diğer etkinlikler
hakkında bilgilerin
birden çok paydaşa etkili
bir şekilde dağıtılması.

-

Web sayfasının üç tık
kuralına uygun olarak
tasarlanması.

-

Proje katılımcıları için
verimli bir elektronik eöğrenme ortamı
sağlanması.

-

-

Proje ortakları arasında
işbirliği ve bilgi paylaşımı
için çevrimiçi bir
platform sağlanması.

İçerik
 Okunabilir yazı tipleri.
 Arka plan ve yazı tipi
renkleri arasındaki
kontrast.
 İçeriğin okuyuculara
uygunluğu.
 Sayfaları bulma
kolaylığı.

-

Potansiyel okuyucular için
proje ile ilgili tüm
tanımlayıcı ve temel bilgiler.

-

Katılımcı ve diğer çıkar
gruplarının web sayfasına
düşük ilgisi.

-

Domain sınırlarına ulaşmak
- ISP'nin -sanal hesap- veya
sunucu problemleri.

-

Çok fazla alakasız köprü.

-

Eksik bilgi veya içerik.

Web Sayfası ve E-Platform

-

Güçlü görsel tasarım.
İyi yazılmış ve düzenlenmiş
içerik.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

O1/A1
Eğitim modülleri
-

KOBİ’lerin finansal
yönetim hakkında bilgi ve
farkındalıklarının
artması.

-

-

Finansal yönetimin
yürütülmesi hususunda
KOBİ'lerin saptanması ve
analizi.

Eğitim modüllerinin hedef
grubun ihtiyaçlarına göre
hazırlanması.
Eğitim modüllerinin
hazırlanmasından önce
ihtiyaç değerlendirme
araştırması -anket veya
ikincil very- yapılması.

-

Kısa, orta ve uzun vadeli
olumlu finansal
sonuçların elde edilmesi.

-

Eğitim modüllerinin son
hallerinin pdf formatına
dönüştürülmesi.

-

KOBİ'lerde finansal
yönetimin yürütülmesine
ilişkin sorunların ve
zorlukların aşılması.

-

Bir grup eğitmenin
katılımcıların eğitim
modülleri hakkındaki
sorularını yanıtlamaktan
sorumlu olması.

-

Profesyonel bir tasarımcının
modüllerin son halini görsel
doğruluk açısından kontrol
etmesi.

-

Öğrencilerde motivasyon
eksikliği.

-

Öğrencilerin yoğun iş
programı.

-

ihtiyaç değerlendirme
anketine düşük cevap oranı.

-

Bazı teknik terimlerin hedef
grup dillerine yanlış
tercümesi.

-

Modüllerin uygun olmayan
tasarımı.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

O1/A1
Eğitim modülleri
-

-

-

Faaliyet Adı

KOBİ’lerin finansal
yönetim hakkında bilgi ve
farkındalıklarının
artması.
Finansal yönetimin
yürütülmesi hususunda
KOBİ'lerin saptanması ve
analizi.
Kısa, orta ve uzun vadeli
olumlu finansal
sonuçların elde edilmesi.
KOBİ'lerde finansal
yönetimin yürütülmesine
ilişkin sorunların ve
zorlukların aşılması.

Kalite Göstergeleri

-

Eğitim modüllerinin iş
odaklı olması ve pratik iş
hayatını yansıtan durumlar,
uygulamalar ve problemler
içermesi.

-

Önemli tanımların,
formüllerin ve cümlelerin
sayfaların ayrı yerlerinde
vurgulanması.

-

öğrenme hedeflerinin her bir
modülün ilk sayfalarında
belirtilmelisi.

-

Eğitim modüllerini kapsayan
konuların, öğrenme sürecini
mümkün kılmak için küçük
parçalara ayrılması.

-

Katılımcıların başarısının
eğitim uygulamasından
sonra bir sınav ile test
edilmesi.

Değerlendirilecek Hususlar

-

Finansal yönetimin teorik
yönlerine aşırı odaklanma.

-

Alakasız öğrenme hedefleri.

-

Eğitim uygulaması sonrası
katılımcıların bilgi düzeyini
ölçmede yetersiz ölçüm
araçlarının kullanımı.

-

Olay, uygulama ve
problemlerin daha çok
yabancı iş çevreleriyle ilgili
olması.

Olası Sorunlar
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E1
-

Afyon Semineri
Uşak Semineri
Ankara Semineri
Finlandiya Semineri
Valencia Semineri

Faaliyet Adı

-

Alternatif e-öğrenme
teknolojilerinin başarılı
şekilde değerlendirilmesi
ve en etkili olana karar
verilmesi.
Ortak ve uzmanlardan
alınan geri bildirimler
sonrasında eğitim
modülleri üzerinde
gerekli ayarlamaların
yapılması

-

-

Eğitim-beyin fırtınası veya
nominal grup tekniğinin
geliştirilmesi ve
uygulanması hakkında
yaratıcı fikirlerin
oluşturulmasına yönelik
uygun bir toplantı ortamının
organize edilmesi.
Sunum ve tartışmalara
yönelik verimli zaman
yönetimi.

-

Eğitim modüllerinin
içeriği, tasarımı ve
uygulanmasına ilişkin bir
fikir birliğine varılması.

-

Eğitim modüllerinde
katılımcılara eleştiri, tavsiye
ve değişikliklerle ilgili
güncel bilgi sağlanması.

-

Modüllerin gelişimine
katkıda bulunabilecek
konferans katılımcıları
arasında etkili bir
tartışma düzenlenmesi.

-

Tüm tartışma, tavsiye ve
sunumlar, kamera veya ses
kayıt cihazları aracılığıyla
kaydedilmelidir.

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

-

Proje ortakları arasında
ortaya çıkan iletişim ve
koordinasyon eksikliği.

-

Eğitimin gelişimi
konusunda verimli geri
bildirim sağlayacak
tartışmalar için sınırlı zaman
olması.

-

Dijital olarak kaydedilmiş
materyallerin
belgelenmesine ilişkin
zorluklar.

Olası Sorunlar
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E1
-

Afyon Semineri
Uşak Semineri
Ankara Semineri
Finlandiya Semineri
Valencia Semineri

-

-

-

Alternatif e-öğrenme
teknolojilerinin başarılı
şekilde değerlendirilmesi
ve en etkili olana karar
verilmesi.
Ortak ve uzmanlardan
alınan geri bildirimler
sonrasında eğitim
modülleri üzerinde
gerekli ayarlamaların
yapılması
Eğitim modüllerinin
içeriği, tasarımı ve
uygulanmasına ilişkin bir
fikir birliğine varılması.
Modüllerin gelişimine
katkıda bulunabilecek
konferans katılımcıları
arasında etkili bir
tartışma düzenlenmesi.

-

Sunum ve tartışmaların
verimliliğini arttırmak
amacıyla teknik ve araçların
kullanımı:
 Sunum ve ilgili
tartışmalar için makul
süre aralığının
belirlenmesi.
 Sunumlar için Power
point şablonları.
 Sunum yapanlar ve
moderatörler için başarılı
bir şekilde sunum ve
oturum kurallarını
hazırlamaya yönelik
ipuçları da dahil olmak
üzere bilgi broşürlerinin
hazırlanması.
 Oturum moderatörleri,
proje konuları ve oturum
başkanlığı konusundaki
deneyimleri ile ilgili
bilgilere göre
belirlenmelidir.

-

Sunum ve tartışmalar için
etkin olmayan zaman
planlaması.

-

Sunumları bilgisayarlara
yüklemede karşılaşılan
problemler.

-

Sunum formatı hakkında
bilgisi olmayan
konuşmacılar toplantıların
odak noktasını kaybedebilir
ve gereksiz detaylarla
zaman harcayabilir.

-

Moderatörler tartışma ve
sunumları etkili bir şekilde
yönetemeyebilirler.

20

Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

E1
-

Afyon Semineri
Uşak Semineri
Ankara Semineri
Finlandiya Semineri
Valencia Semineri

Faaliyet Adı

-

Alternatif e-öğrenme
teknolojilerinin başarılı
şekilde değerlendirilmesi
ve en etkili olana karar
verilmesi.

-

Ortak ve uzmanlardan
alınan geri bildirimler
sonrasında eğitim
modülleri üzerinde gerekli
ayarlamaların yapılması .

-

-

Eğitim modüllerinin
içeriği, tasarımı ve
uygulanmasına ilişkin bir
fikir birliğine varılması.

-

Modüllerin gelişimine
katkıda bulunabilecek
konferans katılımcıları
arasında etkili bir
tartışma düzenlenmesi.

Kalite Göstergeleri

-

Toplantı programları ve
sunumların listesi, toplantılar
öncesinde internet sayfası
aracılığıyla yayınlanmalıdır.
Katılımcıların sayısı eksiksiz
olarak belirtilmelidir.
Ev sahibi kurumlar
tarafından belirlenen en
azından bir tane irtibat
noktası var mı?

-

-

-

Konferans mekanı,
konaklama, ulaşım ve kayıt
işlemlerine ilişkin toplantılar
ile ilgili kritik bilgiler,
toplantı öncesinde en az bir
ay önce yayınlanmalıdır.

-

Mekan girişine yakın bir
kayıt masası kurulmalıdır.

Değerlendirilecek Hususlar

Katılımcılar için ulaşım
ayrıntıları, konaklama, kayıt
işlemleri, irtibat detayları
veya toplantı programı gibi
eksik bilgilerin olması.
Hiç kimsenin gelmemesi ve
az sayıda katılımın olması.
Katılımcılara ait bilgi
taleplerinin etkisiz bir
şekilde yönetimi.
Katılımcıların sağlık
problemleri.

Olası Sorunlar

E1
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Afyon Semineri
Uşak Semineri
Ankara Semineri
Finlandiya Semineri
Valencia Semineri

-

Alternatif e-öğrenme
teknolojilerinin başarılı
şekilde değerlendirilmesi
ve en etkili olana karar
verilmesi.

-

Ortak ve uzmanlardan
alınan geri bildirimler
sonrasında eğitim
modülleri üzerinde gerekli
ayarlamaların yapılması

-

-

Eğitim modüllerinin
içeriği, tasarımı ve
uygulanmasına ilişkin bir
fikir birliğine varılması.
Modüllerin gelişimine
katkıda bulunabilecek
konferans katılımcıları
arasında etkili bir
tartışma düzenlenmesi.

-

-

Kayıt masasında yer alması
gereken öğeler şunlardır:
 Sunum ve tartışma
programı.
 Katılımcıların isimlerini
ve kurumlarını gösteren
yaka kartları.
 Katılım formları.
 Katılımcıları çağırmaya
yönelik zil.
 Gelişim raporlarının
veya ilgili belgelerin
basılı kopyaları.

-

Gerekli belge-program ve
proje belgelerinin sayısı,
katılımcıların sayısından
daha az olabilir.

-

Katılımcılara ait yaka
kartlarında isim ya da
kurumlar ile ilgili hataların
olması.

-

Katılımcılar anket formunu
doldurmayı gözardı
edebilirler..

Kapanış oturumu öncesinde
katılımcılara memnuniyet
anketi dağıtılmalı ve ortaklar
söz konusu sonuçlardan
haberdar edilmelidir.
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Faaliyet Adı

Kalite Göstergeleri

Değerlendirilecek Hususlar

Olası Sorunlar

n
Afyon 2 kez Eğitim Uygulaması
Uşak 2 kere Eğitim Uygulaması
İstanbul 2 kez Eğitim Uygulaması
Ankara 2 kez Eğitim Uygulaması
Valencia 2 kez Eğitim Uygulaması
Finlandiya 2 kez Eğitim Uygulaması

-

-

-

-

Faaliyet Adı

Girişimciler ile KOBİ
çalışanlarının finansal
yönetim konusundaki
bilişlerinin arttırılması.

-

Eğitim uygulamasından önce
görev gücü, eğitim modüllerinin
tüm içeriğini kontrol etmelidir.

-

Proje ortakları, uygulama
aşamasından önce özgeçmişleri
ve KOBİlerdeki mevcut
pozisyonları açısından
katılımcıların uygunluklarını
incelemelidir.

Projenin yardımıyla
akademik bilginin
sektöre etkili bir şekilde
aktarılması.
KOBİler için standart
hizmet içi finansal eğitim
materyallerinin
geliştirilmesi.
Sektör uzmanları
tarafından pratik bilgi
konusunda geribildirim
sağlanması.
Olası işbirliği fırsatları
için proje ortakları ve
katılımcılar arasında ağ
kurulması.

Kalite Göstergeleri

-

Konulara ilişkin bilgiler,
konuşmacıların kısa biyografileri,
program ve her bir oturum için
gerekli olan belgeler, etkinlikten
önce katılımcılara
duyurulmalıdır.

-

Eğitim aktivitelerinin
gerçekleştirileceği toplantı
salonu, konferans salonu veya
sınıfın uygun tasarımı.

Değerlendirilecek Hususlar

-

Uygun olmayan özgeçmişi
veya iş deneyimi olan çok
sayıda katılımcının varlığı,
programın etkinliğini
azaltabilir.

-

Yanlış ifadeler, formüller
ve tanımlar katılımcıların
kafalarını karıştırabilir.

-

Eğitim uygulaması için
uygun olmayan bir toplantı
mekanı seçilmesi.

Olası Sorunlar

n
-

Girişimciler ile KOBİ

-

Zaman yönetimi
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Afyon 2 kez Eğitim Uygulaması
Uşak 2 kere Eğitim Uygulaması
İstanbul 2 kez Eğitim Uygulaması
Ankara 2 kez Eğitim Uygulaması
Valencia 2 kez Eğitim Uygulaması
Finlandiya 2 kez Eğitim Uygulaması

çalışanlarının finansal
yönetim konusundaki
bilişlerinin arttırılması.
-

-

-

-

-

Projenin yardımıyla
akademik bilginin
sektöre etkili bir şekilde
aktarılması.
KOBİler için standart
hizmet içi finansal eğitim
materyallerinin
geliştirilmesi.
Sektör uzmanları
tarafından pratik bilgi
konusunda geribildirim
sağlanması.
Olası işbirliği fırsatları
için proje ortakları ve
katılımcılar arasında ağ
kurulması.

-

Proje yönetim ekibi, eğitmenlere
aşağıda yer alan destekleyici
belgeleri sağlayarak eğitimin
etkinliğini arttırmalıdır:
 Sunum şablonları.
 İyi sunum yapmaya
yönelik kılavuzlar.
 Katılımcıların temel
özellikleri konusunda
tanımlayıcı istatistikler.
Multimedya eğitim araçlarının ve
ekipmanlarının uygun şekilde
çalışıp çalışmadığı, etkinlikten
önce kontrol edilmelidir.

-

Her toplantı salonunda en az kişi
eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesinden sorumlu
olmalıdır - dosyaları yükleme,
mikrofonları taşıma, vb.

-

Eğitim esnasında resmi olmayan
ağ kurma faaliyetlerinin
düzenlenmesi.

problemleri.
-

Eğitim faaliyetlerine dahil
olmaları konusunda
katılımcılarda düşük
motivasyon olması.

-

Faaliyetler sırasında
multimedya eğitim
araçlarında olası
problemlerin ortaya
çıkması.

-

Yerel katılımcıların
birbirleriyle ve proje ekibi
ile tanışma eğilimlerinin
düşük olması ve proje
yönetiminin, ağ oluşturma
niyetinin ülkelerin kültürel
ve toplumsal özellikleri ile
yakından ilgili olduğunu
unutmaması gereklidir.
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