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ANKESOB’a Bağlı Oda Üyelerimiz İçin Düzenlenecek 

 

“Eğitim Seminerlerinin Amacı-Detayları” 

 
 

1.’E-TİCARET EĞİTİMİ’ 
 

E-ticaret eğitimi çevrimiçi alışveriş ve e-ticaret kavramlarını katılımcılara tanıtmayı ve 

bir e-ticaret sitesinin hayata geçirilmesi için gerekli olan bilgi ve araçları entegre 

edebilecek düzeyde yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimin temel amacı 

kişinin kendi web sitesini oluşturarak e-ticaret dünyasında yer almasını sağlayacak 

temel bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.  

 

EĞİTİMİN ANA BAŞLIKLARI; 

E-ticaret nedir ? 

 E-ticaret'e Giriş 

 E-ticaret Çeşitleri 

 E-ticaret’te Gelir Modelleri 

 E-ticaret İş Planı Oluşturulması  

E-ticaret Web sitesi Kurulumu 

 Web Sitesi Kurulumu 

 E-ticaret Ödeme Sistemleri 

 E-ticaret’te Siparişin Tamamlanması 

 E-ticaret Güvenlik Sistemleri 

 Soru-Cevap, 

 

E-TİCARET EĞİTİMİNİN DETAYI VE SÜRESİ 

 E-ticaret'e Giriş (Yarım saat) 

E-iş, e-ticaret nedir, kavramların tanımları ve farklılıkları anlatılacak, e-ticarete 

terminolojisi öğretilecektir. 
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 E-ticaret Çeşitleri (Yarım saat) 

Farklı e-ticaret sınıflandırmaları anlatılacaktır.  

 

 E-ticaret’te Gelir Modelleri (1 saat) 

Mevcut ve gelişmekte olan e-ticaret gelir modelleri anlatılacaktır.  

 

 E-ticaret İş Planı Oluşturulması (1 saat) 

E-ticaret iş planının ana başlıklarının neler olması gerektiği anlatılacaktır. 

 

 Web Sitesi Kurulumu (3 saat) 

Pazarlama bakış açısı ile bir web sitesinin hayata geçirilmesi örneklerle anlatılacaktır. 

 

 E-ticaret Ödeme Sistemleri (1 saat) 

Web sitesinde uygulanabilecek ödeme yöntemleri anlatılacaktır. 

 

 E-ticaret’te Siparişin Tamamlanması (1 saat) 

Siparişin tamamlanması için ön ve arka tarafta çalışması gereken sistemler ve sipariş 

yönetimi anlatılacaktır. 

 

 E-ticaret Güvenlik Sistemleri (1 saat) 

Web sitesinden dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri anlatılacaktır. 

 

 E-ticarette Metrikler (1 saat) 

Web sitesinin performansını ölçmek için kullanılacak olan metrikler. 

 

 Soru – Cevap (1 saat) 
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2.’E-PAZARLAMA EĞİTİMİ’ 

Pazaryeri üzerinden satış eğitiminde öncelikle çevrimiçi alışveriş ve e-ticaret 

kavramlarını katılımcılara tanıtılacaktır. Eğitimin temel amacı Pazaryeri olarak 

adlandırılan Hepsiburada, Amazon, n11, ÇiçekSepeti ve benzeri platformlar üzerinden 

satışın ortak ve genel özelliklerini katılımcılara tanıtmak ve bu platformlarda satış 

yapmalarını sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  

EĞİTİMİN ANA BAŞLIKLARI 

E-ticaret nedir? 

 E-ticaret'e Giriş 

 E-ticaret Çeşitleri 

 E-ticaret’te Pazaryerine Uygun Gelir Modelleri 

 E-ticaret İş Planı Oluşturulması  

 

Pazaryeri (Çevrimiçi Satış Platformu) nedir? 

 Pazaryeri (çevrimiçi satış platformu) nedir 

 Pazaryerinde mağaza açmak 

 Ürün seçimi ve segmentasyon 

 Siparişin hazırlanması, kargo süreci, iadeler  

 Satış yaparken dikkat edilmesi gerekenler 

 Trendyol, n11, HepsiBurada, Amazon, ÇicekSepeti, BoynerNow’ın tanıtılması 

 Sosyal medya (Instagram) üzerinden satış 

 Soru-Cevap, 

EĞİTİM İÇERİĞİNİN DETAYI VE SÜRESİ 

 

 E-ticaret'e Giriş (Yarım saat) 
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E-iş, e-ticaret nedir, kavramların tanımları ve farklılıkları anlatılacak, e-ticaret 

terminolojisi öğretilecektir. 

 

 E-ticaret Çeşitleri (Yarım saat) 

Farklı e-ticaret sınıflandırmaları anlatılacaktır.  

 

 E-ticaret’te Pazaryerine Uygun Gelir Modelleri (1 saat) 

Mevcut ve gelişmekte olan e-ticaret gelir modelleri anlatılacaktır.  

 

 E-ticaret İş Planı Oluşturulması (1 saat) 

E-ticaret iş planının ana başlıklarının neler olması gerektiği anlatılacaktır. 

 

 Pazaryeri nedir? (Yarım saat) 

Pazaryeri kavramının tanımlanması ve bir e-ticaret web sitesinden farkının 

açıklanması 

 Pazaryerinde mağaza açmak (Yarım saat) 

Pazaryerinde mağaza açmak için yapılması gerekenlerin anlatılması  

 Ürün seçimi ve segmentasyon (2 saat) 

Pazaryerinde çokça satan ürünlerin ortak özellikleri (Neden bazı ürünler 

diğerlerinden daha iyi satıyor), pazaryerinde satılacak ürünlerin seçimi, tanıtılması 

ve müşteri kitlelerinin belirlenmesi (müşteri segmentasyonu) 

 Siparişin hazırlanması, kargo süreci, iadeler (Yarım saat) 

Alınan siparişin kargoya hazır hale getirilmesi ve kargo şirketleri ile yapılacak 

anlaşmalar 

 Satış yaparken dikkat edilmesi gerekenler (Yarım saat) 
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Ürün isim, fotoğrafı, açıklaması, ürünün takibi ve müşteri yorumlarının önemi 

 Trendyol, n11, HepsiBurada, Amazon, CicekSepeti, BoynerNow (1 saat) 

Türkiye’de çalışan belli başlı platformların tanıtılması 

 Sosyal medya (Instagram) üzerinden satış (2 saat) 

IG Shopping kavramının tanıtılması 

 Soru – Cevap (1 saat) 

 

 Uygulanacak eğitim programları ile bağlı odalarımız üyelerine web sitesi 

kurulumu ile çevrimiçi alışveriş ve e-ticaret kavramları yolu ile platformlarda satış 

yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.  

 

 Bu amaç ve detaylara uygun olarak konu ile örnek uygulamalar eğitim 

sürecinde katılımcılara verilecektir. 
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