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Konu : E-Ticaret ve E-Pazarlama Eğitimleri.

ODALARIMIZA ( 2022 / 121 ) NOLU GENELGE :

Bilindiği üzere dijitalleşme, işyerlerinin faaliyetlerinden, iş yapış biçimlerine kadar köklü değişimler
yaratmakta, işyerlerinin üretim metotlarından müşteri beklentilerine, dağıtım kanallarından iş yapış
süreçlerine kadar hemen her şeyi değiştirmektedir.

İşyerleri dijitalleşme sayesinde, bilginin üretimi ve işlenmesinden, karar alma süreçlerine ve yeni
pazarlara erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar elde etmektedir. Dijital dönüşüm ayrıca geçmiş,
bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir.

Ülkemiz ticaretinin bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkârlarımızın da dijital dönüşümden gerekli payı
alması ve pazarlama da günümüz şartlarına uyum sağlaması sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir.
Bunun bilinciyle hareket eden Birliğimiz dijital olgunluk seviyesinin yükseltilebilmesi açısından
hazırlamış olduğu proje ve planlamalarında dijital dönüşüme özel önem vermektedir.

Esnaf ve sanatkârlarımızın çağın getirisi olan dijitalleşmeye uyum sağlamaları, onların işlerini devam
ettirebilmeleri anlamına gelmektedir. Esnaf ve sanatkârlarımızın hızla dijitalleşen dünyaya ayak
uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak başta odalarımız olmak üzere birliğimizin de en
önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Bütün bu açıklamaların ışığı altında; Birliğimize bağlı esnaf ve sanatkârlarımızın dijitalleşme konusunda
atması gereken adımlar olduğu, bunun başlangıç noktasının da konu ile ilgili farkındalık yaratmak
açısından oda üyelerimizin ilgili eğitimlere katılmasından geçtiği de hepimizin malumlarıdır.

Bu amaçla; İMEP Programı kapsamında Birliğimiz Eğitim, Proje ve Ar-Ge birimince “e-ticaret” ile
“e-pazarlama” eğitimleri verilmesi planlanmıştır. Eğitim konuları da odalarımız üyeleri ile yanlarında
çalışanlara yönelik olmak üzere, ”web sitesi üzerinden e-ticaret” ve “çevrimiçi platformlar üzerinden
e-pazarlama” olarak belirlenmiştir. Eğitimlere yönelik hazırlanan amaç ve detaylarla ilgili kısa
bilgilendirme ekte (Ek-1) bilgilerinize sunulmuştur.

Eğitimler 2 gün sürecek olup, katılımcılar 6+5 saat olmak üzere toplam 11 saatte her bir eğitim modülünü
tamamlayacaktır. İsteyen üyeleriniz ile yanlarında çalışanlar sadece e-ticaret veya e-pazarlama
eğitiminden birine katılacağı gibi farklı tarihlerde olmak kaydıyla isterse e-ticaret/e-pazarlama
eğitimlerine de ayrı ayrı katılım sağlayabilecektir. Eğitim programı Cumartesi ve Pazar günleri olarak
uygulanacak olup, katılımcı ile eğiticinin uygun olması durumunda Pazartesi ve Salı günleri için de
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eğitim programı hazırlanabilecektir. Eğitim grupları 25’er kişi olarak belirlenmiş olup, katılımcıların
ekteki dilekçe örneği ile (Ek-2) başvuru yapmaları gerekmektedir. Talep olduğu takdirde eğitim
modüllerinden birine en az 25 başvuru yapıldığı takdirde eğitimler oda bazlı olarak da (sadece ilgili oda
üye/yanlarında çalışanlarına yönelik) düzenlenebilecektir.

Eğitim programlarının tarihi, yeri ve saati yapılacak başvurulara uygun olarak önümüzdeki ayları içerecek
şekilde planlanacak ve odanıza yazılı olarak bildirilecektir. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep
edilmeyecek olup, katılım sonunda devamsızlık yapmadan ilgili eğitim modülünü tamamlayanlara
“katılım belgesi” takdim edilecektir.

Eğitimlere katılım sağlamak isteyen oda üyeleriniz/üye yanında çalışanlarının ekteki dilekçeye uygun
ıslak imzalı başvurularını (Ek-2) toplu olarak en geç 30.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar üst yazı
ekinde birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla…

e-imzalıdır e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Başkan Vekili

Ek:
Ek-1 Eğitim Seminerlerinin Amacı ve Detayları Bilgi Notu. (1 Adet,5 Sayfa )
Ek-2 Dilekçe Örneği. ( 1 Adet,1 Sayfa )


