
EK III: Nihai Rapor Formu

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 
TEKNİK DESTEK PROGRAMI 

NİHAİ RAPOR FORMU

ısır " * * '"’vDBu^por, Yararlanıcı tarafından Teknik Desteğin ^tamamlanmasını müteakip eıı geç 30 
F güpdçinde Teknik Destek Sözleşmesi Ek II Genel KoşullkMadde 2 .doğrultusunda
/ hazırlanarak Ajansa sunulmalıdır. X\ \ 'y
f Rapors„ •''bilgisayar ortamında dbldurıxlmalıdır''î'^formu \Ww.bebka.org.fr internet 
; şdresinden indirebilirsiniz). \ V 7T \ \
• /Sorular ,-fâaliyet dönemini tamamını , kapsayapdk şekiMe, eksiksiz \ olarak
/ cevaplaridınlmalıdır. / * / \ \
• Bursa' Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı eksik7 doldurulmuş veyaVyeteriuce açıklayıcı; 

şekilde doldurulmamış raporlarda eksiklerin giderilmesi talebinde bulunabilir.!
• • + ^ ^ | i | j

• Nihai Rapor, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın aşağıdaki aaresinelelden, posta
\ veya kargo ile sunulmalıdır. . ' ■ t ! I ' i ;
i * < y j ı * i i
p -Şihai rapor, ekleri ile bir Jyütündüp've ekte ifade edilen dokümanların Ajansa1 nihai! rapm-
i ile birlikte sunulması gereloııektedir. I „ { I i >
İP Nihai rapor ve ekleri Ajansa biri matbu (yazıcı çıktısı) ye dileri de elciaronii/ 
I ortamda(Flash Bellek, CD/DVD’ye yazdırılmış olmak üzere) 2 /rikiY nüsha' olarak 

sunulmalıdır.

/ /

Teknik Destek Faaliyetinin Adı
MesleldEğitimdc E-İhracat Uzmanlığının 
Geliştirilmesi

Sözleşme No/Tarih "TÎÖD72Ö/TD/00G2 -15.06.2020

Kurum/Kuruluş Adı , , Bursa Uludağ Üniversitesi

Adres

Bursa Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez
Kampüsü Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dış
Ticaret Bölüm Başkanlığı Osmangazi BURSA

Tarih- M,;\ 18.09.2020
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İV UiM©yaf&ifl .‘MutoD ^teîdoırsfos *ü$bl3£ğ ıterf^ $tom»V*
i",'l,^^wı’w

Teknik destek ile e-ticaret dünyasındaki gelişmelere hakim, e-ihracat süreçlerini iyi bilen, yerinde 
tatbik etmiş, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde söz sahibi olabilecek, şirketlere e-ihracat 
konusunda rehberlik yapabilecek akademisyenlerin e-ihracat uzmanı olması hedef olarak belirlenmişti. 
Aynı zamanda bu konudaki bilgi ve tecrübelerini, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören 
pnlisans v^lîsans^ğrendlerihe'™^lMaıt'~lîâlö”^gelmiş bir müfredatla aktarmaları ve kariyer 
ielişimlei’iııde kullânmaları hedeflenmişti. ^
ycAmisyeıîlerin, ticaretjfudeğişen yâpTs'ivrdijitalIeşme ile küreSe^bir trendliahııe gcl\e-ticaret ve 
^jlfracat süreçlerineuıyuımu, bu teknik desteğin talebinTdoğıjran en önömli ihtiyaçb]muştur.\ 
eknfk destek,süresince alman eğitimlersonucunda, katılımcıîaı\|iilen2 fîhna zivareti »erçckîa ziyareti, «erçckfeştirmiş,

eğitimi alan akademisyenlerden oluşturulan üç grup, farklı sektörlere ilişkin analizler yaparak, 
belirlenen ürünler bazmdaue-ihracat süreç pIanlamasY%gerçekleştirmişlerdhv Bunu yazılı ve sözlü 
olarak, jüriye sunarak başarılı bulunmuşlardır. - X \ \ \

X \
■r. n&^tsIiâîŞCû GtrjSrBsjTftü ti* t (İbm dtoŞMÛO İ'

mâ»

| ‘ ‘/ ’ \ * l 1 |

Bursf' Uludağ Üniversitesinin, mesleki eğitim veren Dış Ticaret, Lojistik, Uluslararası Ticaret v 
İşletmecilik bölümlerindeki akdemisyenlerin katılımı hedeflenmiştir. illi 
Eğitim neticesinde, 14 akademisyen;, faydalanmış ve belgelerini a|mışlarpır. AlİademiJyeııIer! kend 
J)öli|mlerinde/ana bilim dallarımda müfredata eklenmesi planlanan e-fhracat/e-ticarel deıslcrif! 
İçeriğinin etkin bir şekilde oluşturulmasında önemli rol üstleneceklerdir. ; / ■ İ !
piğe^ taraftan öğrencilere güncel bilgilerin aktarılması noktasmdahkademisyenlerin bü eğitimi ayıâ 
inem^ sahip olmuştur. Bu noktada BUÜ’de özellikle meslek ^üksek/okull/rındaki öğrenciler, bu 

eknik destekten etkilenen grupların başında gelmektedir. Aynı zamandi e-ihfacat kepsamli bir defsin 
3JJÜ içerisinde bulunan tüm fakültelerde ortak ders olarak önerilmesi kalnıl görmüştür. Bu şekilde 
îğıtjm gömîekte olan tüm öğrenciler de bu teknik destekten dolaylı plarak^etkilenmiş olacaktır. /
;• *\ -• • /' ■ • “ / s* /

İRSgmm)

Teknik destek ile gerçekleştirilen eğitim urouramı kapsamında, sosyal bilimlerde mesleki eğitim veren 
akademisyen bir arada olması, e-ihracat konusunda farklı bakış açılarının fark edilmesini sağlamıştır. 
Diğer taraftan girişimcilik konusunda üniversiteye faydalı olabilecek üniversite-sanayi işbirliğini 
içeren proje fikirlerinin ortaya atılmasını ve tartışılmasını sağlamıştır.

ıüK4W(Iı ÛC$Ü(! Q «s ttaOn-or-
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iliştirmesine; /ayıl'yünlerin ve tehditlerin l)ertar;d‘(Hjn|sMm’^»i;ulı»ı hatRm acıklın ımg

TR41 Bölgesinde Bursa özelinde bir değerlendirme yapıldığında, Bursa’nm Türkiye’nin en büyük 
sanayi kentlerinden biri olması güçlü yünlerinin başında gelmektedir. Özellikle otomotiv, tekstil, 
demir-çelik gibi farklı sektörlerinde ihracatta önemli pay sahibidir. Bu bağlamda, Bursa’da üretim 
yapan ve çok sayıda uluslararası pazarlara açılma potansiyeli olan firma bulunmaktadır.
BU gÜÇİÜ yÖn yanmda’ her fırmanın ihracat potansiyelini tam anlamıyla kullanamaması, ihracat 
yapmamış âgeak uzman.desfegni^yapabileüelrKOB3Ügnn bulunmasımşüTölarak-görüIebilir. Teknik 
destek kapsamda^eGhracat alanında uzmanlığının geliştiresi ve e-ihracaM^lanındahıaliyet gösteren 
IfirıııaJarda^çâîışacak niteliklere •sahip "BÜÜ~mezupJanmn verîfeıeşi, Bursa ilindeki KÖBİ’lerin, e- 
îhpl'cat odaklı bürümelerine neden olacaklartır. Böyîec^r^uma başta^olmak üzcre^TR4l\öIgesinde 

oııe' çıkan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihracats^kapasite^inin gelişlirilmcsirie katkı
saglayar X \ \lüçlü yön ve fırsatların gelişimi sağlanacaktır. %
piğer tefaftan, Türkiye’de jjir-zayıf yönolaçak genç girişimci sayısının beklenenin altıncja olmadı ve 
bir ^ehdit olarak kıyasıya ve acımasız rekafetsprtamının bulunduğîkve girişimcilerin ise belli 
jıoktalarda bilgiye uzak kalmaları söz konusudur^ Teknik destek sayesinde^ o luşan\ e-ihradat 
jızmanlarınnij'yeni girişimci gruplarına e-ihracat^oktasında'destek verilmesine ve bu ıı/m.ml.ır 
tarafından,oluşturulan eğitim müfredatı ile BUy-İnezunlarma aldıkları eğitimi kariye^ gelişimlerinde 
pullanmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ' / f' 1 \ \
- ^ Ç \

& o?, ‘-■utdk’/.'tik'ö <ft<gassır-
«VTTEB1 nKiynCUU(OUîtıiVî! .m<X.=V: -'îMIüÜ0;«9PöfliiIKsb fe-Nij.1

î - / . / / / ; !
% /- . t j *. V :' t j j

Başvurulan teknik destek kapsamında 13 Ağustos - 4 EyUil 202(J tarihleri arasında I--İhracat
Uzmanlığı eğitimi planlanmış, belirtilen sürede eğitim tamatnlanmıştır. Süı^ç içerjsnıde herhangi bir 
iptal yaşanmamıştır. Herhangi bir sorun olmadan eğitim tajnlunlanmıştırj^itim program kapanımda 
ışağıdaki eğitim ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir;
kHafta (3 gün) E-Ticarete yazılım alt yapısı, finansal okur yaZarlık/design tipnkiııg ı desigmagile 
itlafta (2 gün) E-İhracâttalojistik,gümrükleme ve iade süreçföri, devlet teş'viklciı. global ödeme 
[istemleri' . ' . •' *> ,

ta (3sgün) E-ticafete-ihracat hukuku, dijital pazarlama temel bilgiler, düitjM^rzarlama 
taT2 Gün) Firma ziyaretleri ile uygulama eğitimi, uzman- adayı akademiüyenlerin m4.Ha:

sonucu haziriı
uygulamalar

proje sunumları

*> f töstcrgelcriridcn hedeflenep Ofe
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S>;J t» mrııroMfİ
BjBaJBaajBfflte

Gösterge Birim
Hedeflenen
Miktar

Gerçekleşen
Miktar

ledeflenen - Gerçekleşen 
«arkının Nedenleri

Eğitim Sayısı Adet 20 20 _
Eğitimin Süresi Saat 72 72 -

Eğitime Katılan Kişi Sayısı

eSİİ

Kişi 15 14
»V ^

Eğitime, 15 kişi ile başladık 
ancak bir kişinin uzun süren 

■rahatsızlığı nedeniyle eğitim, 14 
kişi ile tamamlanmıştır.

I N ,/
/ r . , •

/ Eğitilen Kadm,,Sayisı

- Z:>y ‘ ..

Kişi 8 ■S. 4\

N • '

Eğitim konıısınje ilgili sadece 4 
kadın ‘^akademisyen, eğitime 

^katılma \teklifimizi kabul
itmiştir. \ \

/ TekpiK Desteğin Süresi Gün O / 10 \ \ \
DoğrüdanTaydalanan Kamu

jKurum ve Kuruluş Sayısı Adet
X '

\N;
: X ı \, \ A \

Dolaylı OlarakEtkilenen Kişi
! > • , Sayısı Adet

N
1800

r
1800 \ - \ - \ '■

7 j ' /
i , ■<

| , Eğitilen Eğitmen Sayısı
/
t

Adet /ıs /
/ * /

14 \
t * >s
\

Eğitime, 15\kişi ile başladık 
ancakybir; kişinin uzun süren 
rahatsızlığı nedeniyleı eğitilen 
eğitmen sayısı İ4 kişi olmuştur.

? i
? s

!Sertifika Alan Kişi Sayısı /
1 ! t"
f î %

Adet

/'
* /'

/ 15

X

14 fE

Eğitime^ 15 kişi ile ;başladık
ancak bir. kişilin uzun si|;n 
rahatsızlığı, nedeniyle eğit m 
sonunda 14 | kişi / serti fi ta 
almıştır. j ; J

% U&ftffr •H1jVî;-xîGxiJ? 4iı)a]B

S,r.. \ J •'/ / i
Teknik destek kapsamında, konularında uzman, iletişimleri kuvvçtfi, eğftim alıpan alanda fayda ve 

katkı yaratan eğitmenler ile eğitim süreci tamamlanmıştır. Ayrıca, eğitim atan grtı'p için yapıcı bir 
|aklaşnh sergileyerek,., çoğu planlanan zamanlar dışında da/Ckab’re' aralan/eğilim önceki, sonrası) 

belen soruları yanıtlayarak katılımcılara yardımcı olmî^jafchr. Dişpr tarhftan, görevlendirilen 
eğitmenler dışında, farklı eğitmenler ve vaka analizleri kapSamında sektörden çeşitli konuklarla eğitim 
zehğinleştırilıniş, programın katılımcılara olan-katkisı daha da artını uıı '
Yapılahvanketf sonuçları da performans noktasında bilgi „ vermektedir. Eğitmenler için yapılan 
anketlerinSi^laması ’2(EpuapL.üzerinden 17,023 pJarak-bdirİeıımi'.liı.

M m
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

Teknik destek sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinin e-ihracat uzmanı olması, yeni 
projeler için bir itici güç olacaktır. 2020 yılı sonunda ise üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, yine e- 
ihracat uzmanı olan akademisyenler ve Dış Ticaret, Lojistik bölümü öğrencilerinin, yeni e-ihracat 
girişimci kapasitesinin arttırılmasına yönelik farklı bir proje başvurusu planlanmaktadır.



1'WMİİ< OfenflteaS (StDM* iMöiJîtt?
t> VömfJ.îif.T: v/0j?u;ı Lr\vrM‘İi-,-i vi kı^O <C>i>5rjTiv>
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Gerek teknik destek başvuru sürecinde, gerekse teknik destek projesinin uygulama sürecinde BEBKA 
uzmanlarının yönlendirmeleri, aktardıkları bilgiler ve sürece ilişkin hatırlatmalar projenin etkin bir 
şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır.

/

!'0>. %5»d(Tlty^T —

Yararlanıcı Kurum/Kuruluş -T" . 49 , -V ^

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yasal Temsilcinin Adı Soyadı Prof.Dr. Sema

Yasal Temsilcinin İmzası

Raporun Gönderilmesi Gereken Tarih

Raporun Gönderildiği Tarih

İNEKLER:
atılımcı listesi

^Eğitini bitiş ve değerj^dirme anketi>: jy _ /
3j^ğitiine ilişkin görseller (fotoğraf, video kavdı... vbPf'
4) Eğitmen özgeçmişi- - _
5) Katılım sertifikası örneği (varsa)
6) Rapor CD’si veya Flash-bellck._


