HAKKIMIZDA
Ulusal / yerel ve özellikle AB Eğitim Projelerini uygulamak üzere 2012 yılında kurulan E.A.C.E. –
European Academy kurumu olarak – kâr amacı gütmeyen, kamu yararına eğitim alanında hizmet veren bir
eğitim ve danışmanlık merkezidir. Temel amacımız; bir yandan gelişen teknoloji ve farklılaşan müşteri
ihtiyaçları, öte yandan proje ve eğitim katılımcılarımızın mesleki bilgi ve yeteneğini sürekli geliştirmek,
eğitim alanında müşteri odaklı çalışmalarımız ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet üreterek
sektöründe farklılıklar yaratmaktır. Eğitim ve Danışmanlık kurumu olarak Türkiye’de ve AB ülkelerinde
proje ortaklıkları ve iş birliklerimiz bulunmaktadır. AB Standartlarına uygun şekilde çalışmalarını
sürdüren, yüksek kalite seviyesine sahip olan E.A.C.E. –European Academy gGmbH– Avrupa'da
uygulanan DIN EN ISO 9001:2015 kalite güvence sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
HİZMET VE UZMANLIK ALANLARI
Mesleki ve Dil Eğitimlerinde kaliteli eğitmen kadrosu ile modern ders araç ve metotlarını kullanarak,
kursiyerlerin bireysel motivasyonunu teşvik etmektedir. ERASMUS+ değişim projelerinde uzman bir
kuruluş olan E.A.C.E., Türkiye’ de birçok projede ortaklık yapmış ve olumlu referanslar almıştır. Eğitim
kurumlarıyla iş hayatı arasında iş birliğini geliştirmek, iş hayatının belli bir düzene bağlanmasında katkıda
bulunmak, yapılan islerin teknolojisinin, kalitesinin ve veriminin yükseltilmesini sağlamak, temel
amaçlarımızdandır. Eğitim Kurumunun çalışma alanları: mesleki eğitim kursları, üniversiteler arası öğrenci
değişimi ve mesleki alanda sertifikalandırmayı içermektedir. Eğitim kurumu olarak, özellikle AB
Erasmus+ ve yaşam boyu öğrenim programlarına odaklanmıştır.
Aynı zamanda AB projelerinde partnerlik ev sahipliği yapmaktadır. Kurumun temel amaçlarından bir
tanesi de Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında projelerde aracı kurum olarak bir köprü olmaktır. Bu
anlamda birçok kurum ve iş adamlarına de rehberlik etmiştir. Ayrıca Türkiye`den gelen iş adamlarına ve
üniversite öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca E.A.C.E. – European Academy Eğitim
ve Danışmanlık kurumu olarak bilişim teknolojisi alanında devlet kurum ve kuruluşlarına ve özel
şirketlere, yeni girişimcilere pek çok alanda verimliliklerini arttıran, maliyetlerini minimuma indiren
işlerini kolaylaştıran özellikle ve kullanıcı memnuniyetini sağlayan danışmanlık ve fark yaratan çözüm ve
finans kaynak hizmetleri de sunmaktadır.
•

Proje Yönetimi (PMI) ve yöntemleri,

•

Web tasarım ve Web teknolojileri hizmetleri,

•

Veri tabanları ve Sunucu ağları,

•

Microsoft Ofis Uygulamaları,

•

Bilişim Teknolojileri alanında mesleki Eğitim Kursları;

•

Sağlık alanında mesleki Eğitim Kursları;

•

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Kursları;

•

Turizm İşletmeciliği Eğitimleri

Avrupa Birliği’nin 1999 yılından bu yana üye ve aday ülkeleri ile yürüttüğü AB Eğitim ve Gençlik
Programları Erasmus+ olarak adlandırılan 3.cü dönemini 2020 yılına kadar başarıyla uygulamaktadır.
E.A.C.E. – European Academy Eğitim ve Danışmanlık kurumu olarak, AB Erasmus+ Programı kuralları
çerçevesinde ve Ulusal Ajans kriterleri bazında kâr amacı gütmeyen eğitim merkezi olarak hem alıcı hem
de aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda sahip olduğu bilgi donamı ve yıllardır edindiği
proje deneyimi ile proje başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda, projelerin
tasarımından uygulanmasına kadar destimizi sunmaktayız.
Ayrıca gerektiğinde proje yazma konusunda ve projeye uygun yurt dışı ortak bulma konusunda da hizmet
ve desteğini sunmaktadır. Burada güdülen amaç, Erasmus+ Programı kapsamında kurumun hak kazandığı
AB proje hibesinin, katılımcı memnuniyetini göz önünde bulundurarak proje içeriği doğrultusunda doğru
ve verimli şekilde kullanılması konusunda gereken desteği vermekteyiz. Teklif çağrılarından başvuru
sürecine hakkında bilgilendirmek olduğu gibi proje deneyimi olan ya da potansiyel başvuru sahiplere
tecrübe ve bilgilimiz kapsamında rehber olmayı görev biliriz. Amacımız ülke genelinde mesleki eğitimin
kalitesini arttırmasına ve daha fazla projenin başarıyla uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
E.A.C.E. Eğitim Merkezi’nin AB Programi Erasmus+ kapsamında desteklediği projeler:
•

Erasmus+ Programı (Türkiye Ulusal Ajansı)
o

o

o

•

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
§

a) Yükseköğretim öğrencileri ve personeli için hareketlilik projesi

§

b) Mesleki eğitim öğrenci ve personeli için hareketlilik projesi

§

c) Okul personeli için hareketlilik projesi

§

d) Yetişkin eğitimi personeli için hareketlilik projesi

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
§

a) Stratejik Ortaklıklar

§

b) Sektörel Beceri Ortaklıkları

- Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek (KA3)
§

a) Yapılandırılmış diyalog

§

b) Gençler ve gençlik çalışanları için hareketlilik projesi

§

c) Avrupa Gönüllü Hizmeti

Gençlik Projeleri Destek Programı (Gençlik ve Spor Bakanlığı)
o

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

•

IPARD Programı (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

•

Üniversite Öğrenci Değişim Programları

DANISMANLIK
E.A.C.E. – Eğitim ve Danışmanlık kurumu tamamen güven odaklı kurulmuş bir eğitim ve danışmanlık
kurumudur. Danışmanlık, özel, hassas, kritik girişimlerde faydalı ve doğru yolun göstericisi konumunda
olan bir hizmettir. Güven esasına dayalı çalışır. Verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amaçlarımızdır.
E.A.C.E. – Eğitim ve Danışmanlık kurumu yaptığı her işi kaliteli yapmaktadır. E.A.C.E. – Eğitim ve
Danışmanlık kurumu 100% müşteri memnuniyetini benimsemektedir.
PROJE DENEYİMİMİZ
AB projelerinde yer almak, ortaklık sağlamak veya mevcut durumunuzu geliştirmek için bizler
yanınızdayız. Kurumsal ve bireysel eğitimlerde ve proje uygulama konusunda deneyimli eğitmen ve
uzmanlarımız ile hizmetinizdeyiz. Uluslararası akreditasyonlarında eğitim, danışmanlık ve uygulama
hizmetlerini sunmaktayız. AB Projelerinin hayata geçirilmesi için tecrübeli kadrosuyla hizmet vermekteyiz.
Meslek Eğitim Projesi, Meslek İçi Eğitim, Avrupa Birliği Meslek Eğitim Programları çerçevesinde öğrenci
değişimi sağlamaktadır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok kurum ve kuruluşlar ile iş birliği
içinde olup, bugüne kadar gerçekleştirmiş̧ ve katılmış̧ olduğu projeleriyle 3.500'ün üzerinde katılımcıya
hizmet sunmuş̧, birçok öğrenciye mesleki staj imkânı sağlamış̧ ve eğitim alanında birikim elde etmiştir.
E.A.C.E.`de çalışan kadro mesleki alanlarında yüksek öğrenim görmüş̧ akademisyen ve uzman kişilerden
oluşmaktadır.
VİZYONUMUZ
E.A.C.E.

–

Eğitim

ve

Danışmanlık

kurumu

olarak,

müşterilerimizin ihtiyaç

duyduğu

hizmeti; çalışanlarımıza her türlü eğitim ve teknoloji desteği sağlayarak, karşılıklı güven içinde, yetkin
teknolojik altyapı- insan kaynakları ve iş geliştirme süreçlerine yatırım yaparak, müşteri beklentileri
doğrultusunda güvenilir, şeffaf ve kaliteli şekilde vermek. İş hayatına yönetim, eğitim ve insan kaynakları
alanlarında danışmanlık ve is birliği yaparak işletmelere ve çalışanlara artı değerler katmak amaçlı, verimli
çalışma ortamları oluşturarak sürdürülebilir başarılara imza atmak. Müşteriye özel ve onların ihtiyaçlarını
gözeten çözümlerle fark yaratmak, mesleki gelişimin bir parçası olmak için evrensel ilkeler doğrultusunda
yeniliklere öncülük etmek üzerine kuruludur. Bireysel ve kurumsal performansın sürekli gelişimini
sağlama amacıyla hizmetler geliştirip sunarak, sürekli öğrenen, gelişen topluma liderlik ve rehberlik etmek.
MİSYONUMUZ

E.A.C.E. – European Academy Eğitim ve Danışmanlık kurumu, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik
projeleri olduğu gibi eğitim ve belgelendirme hizmetleri alanında da tarafsızlık, eşitlik, gizlilik ilkesini
bazında, iş ortaklarının kurumsal yapılarını ve müşterilerinin beceri ve eğitim düzeyini, performansını,
uygunluğunu değerlendirmek, yapısına en uygun eğitimi belirleyerek, sorunsuz bir şekilde mevzuatlara
uygun şekilde eğitmek ve başarılı olmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Müşterilere kaliteden ödün
vermeden, teknolojideki yenilikleri takip ederek her seferinde beklentilerini aşarak hizmet sunmaktayız.
Bireylerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştiren ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimize değer
yaratmak misyonumuzdur. Sektöründe hizmet konusunda çağın standartlarına uygun olarak çalışmayı
benimsemiş, kaliteli, müşteri memnuniyeti merkezli, hatasız ve hızlı çalışmayı ilke edinmiş, sunduğu
hizmetler ile müşterilerine hızlı ve güvenli servis sağlayan, adı tecrübe ve güven kavramları ile birlikte
anılan, sahip olduğu değerler ve yetkinlikler ışığında müşterilerine sürdürülebilir hizmet sunabilen bir
firma olmak.
İLKE ve DEĞERLERİMİZ
•

Şeffaflık: Kâr amacı gütmeyen bir eğitim ve danışmanlık kurumu olarak başlıca temel değerimiz ve
ilkemiz dürüstlük ve şeffaflıktır. Projelerdeki iş ortaklığı ve eğitimlerimizde ilişki dürüstlük ve şeffaflık
allayışını benimsemekteyiz. Güven iş birliğinin temelidir. Bu bağlamda kendine ve karşısındakine
ahlaki ve güvene dayalı ilişkiler kurar, faaliyet ve hizmetlerimizi bu bazda sunmayı hedefliyoruz. İş
yaptığımız her parti ile olan ilişkilerimizde bunu esas kabul eder, onların da bu şekilde hareket etmesini
bekleriz.

•

Girişimcilik: Bireye verilen eğitimi en önemli yatırım olarak görmekteyiz. Eğitime yapılan her
yatırımın, bireylerin olduğu kadar kurumların ve toplumun yaşam kalitesini artıracağına, hedeflerine
ulaşmayı kolaylaştıracağına ve daha konforlu bir hayat yaşatacağına inanmaktayız.

•

Kalite: Eğitimde Kalite ve Yenilikçilik asla vazgeçmeyeceğimiz temel değerlerimizdir. Etik değerlere
bağlı, kaliteli ve dürüstlüğü ilke edinen şeffaf bir çalışma anlayışı benimsemek. Müşteri memnuniyeti
odaklı / faydalı kalite eğitim ve güvenilir hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Kişisel ve özel bilgilerin
güvenlikli bir şekilde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarız.

•

Süreklilik: Proje ve iş ortakları ile uzun vadeli ortaklıklar kurmak ve çözüm ortağı gibi çalışmak. Bu
bağlamda güncel değişime acık olarak yasal mevzuata uygun şekilde sürekli öğrenmeyi, gelişmeyi ve
kendini yenilemeyi amaç edinmek;

•

Özgünlük: İş birliği içinde olduğumuz her proje ortağının ve kurumun yapısına ve alanına özgü olduğu
gibi ve sunduğumuz eğitimlerde her bireyin kendine özgü özelliklerini, potansiyelini ve yaratıcılıklarını
harekete geçirmesini sağlamak hedefimizdir.

•

Çözüm Odaklılık: Eğitim kurumu olarak bağımsız şekilde hizmet vermeyi her zaman faaliyetlerimizin
odağında tutmaktayız Sorunları, çatışma kaynakları olmaktan çıkarıp, kurumların ve çalışanların
gelişme alanları haline dönüştürürüz.

•

İnsan Kaynakları En büyük değerimiz ve kalitemizin simgesi çalışanlarımız. Aynı zamanda eğitim ve
öğretim programları ile çalışanlarımızın kabiliyet ve becerilerini sürekli arttırmayı ve böylece hizmet

kalitemizin

sürekli

gelişimini

sağlamayı

en

büyük

sorumluluğumuz

olarak

görmekteyiz.

Çalışanlarımıza dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişilere saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar,
çalışanlarımıza din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep ayrıcalığı yapmayız.

