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.: ToBB, ,".. ' TüRKiyETÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreteİlik) ODALAR VE BORSALAR

BiRLiĞi

22.10 2020
3.t22I550-720- 9l3l
Tiirkiye-AB iş Dünyası Diyaloğu Projesi-
Eğitim P.ograml

A\rupa Birliği'nin sağladtğı mali desıeklc Birliğimiz \e "A\rupa I'icaret !e Sana}l odaları Birliği"
(EUR()CHAMBRl:S) işbi.|iğinde yürütiilmekte oIan " lürki}e-AB iş Dünyası Diyaloğu" ( I'I,]BD) projesi

kapsamında diizenlenecek teknik içerikli eğitim programlarından ikincisi olan "solvency Audit- Şirketlerin
Borç Ödeme Yeteneğinio Gelişliİilmesi Eğitimi". Kısım 2020-ocak 202ı larihlcri aİaslnda J modül
olarak online toplarıtt plallbrmunda gerçekleştirilecektir. Eğitim. oda/Roİsalarda ,lgili konuda çalışmaka
olan uzman Ye/veya yönetiçilere yöneliktir,

İş deneyimi, Oda,tsorsa bünyesindeki görev ve sorumluluklatı. lngilizce bilgisi gibi başvuru lbrmunda ycr
alan ölçütler göz önünde bulundurularak, EUROCILAMBREs tarafından yapılacak değerlendirme sonucu.

"Şirİetlerin Borç Ödeme Yeteneğinin Geliştirilmesi" eğitimine katılacak25 oda-/Borsa görevlisi
belirIcneceklir

Katllımcılara pİogram süresincc, "şirket|erin borç ödeyebilme veya iflas riskini değerlendirmelerine yönelik
teşhis aracl geliştirme", "AB KoBi'leri için geliştiİilrniş mevcul 'Erken Uyan Mekanizmasınln' tanlt|ml" Ye

"şirketlerin mali ve operasyonel zorluklaa|na deslck" konu|aİünda eğitim verilecektir Program kapsamında,

2 5 katl hmclnln kendi odrB o.sa üyeleri araslndan l O'ar fi rma seç i lmesi ve firmalar ile iİlibata geçerek (online

ortamda). eğitimde hazrlanan "finansal teşhis aractnl" birliktc doldurmaları (eğitim veİen AB üyesi ülke

ılzmanlaİı desteği ile) beklcnmektedir

Programlar hakkında detaylı bilgi: Birliğimiz web sayfası,

"https.//$"wu tobb,org-tr/Sa} f'alar/Dcta! php?rid=281]&lst=Du_,-urularListe5i" linkindc yayınlanan çağrı
formunda ycr almaktadıİ. Aynca bu adresıe. Kişisel Bil8ilcrin Korunmasl Yönetrneliği geİeğince başvu.u

sahiplerinin imzalamasü gereken form da buluamaktadlİ.
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Solvenc, Audiı Şirketlerın Borç ademe yeüeneğihin GeliŞtirilmesi Eğilini ile

23 Ekim2020 Başvuru Çağrısının yayınlanması
4 Kastm 2020 - son BaşvDru Tırihi
l3 Kaslm 2020 - seçilen kaİlımctlann açlklanması
l9 Kaslm 2020- Eğitim l: Modül l ve Modül2 birlille, tam günlük seminer
4 Aralık 2020- Eğitim 2: Modül 3 ve Modül 4 birlikte, tam günlük seminer
12 ocak 202l- Eğitim 3: Modül 5. tam günlük seminer

ilxili ıokı,inı şu şekilde

Bilgilerinizi ve odrBorsanzca uygun görülmesi halinde adayınlzın, Birliğimiz \\eb sayfası,
" hltps:,/1u tl § to bb. org trlsa!,falar/Deta}, p hprrid =2 8,13 & lsl= Du},uru la rl- is tcs i" l ink inde yayınlanan
elcktronik başvuru [ormunu doIdurmak sureti]- le. ıl Kasım 2020 ıarihine kadar Angela []starroz
(ustarrolalr]eurochambrcs.eu) adrcsine iletilmesini rica ederiın

Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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