
 

                                                                                TOBB 

E-TİCARETE   E- KILAVUZ 

Eğitim Programı 
11 Kasım 2020 Çarşamba – Saat 14:00 

 

Kayıt ve Katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_-

HF3MTThSNa1fnlINEiHqg 

Program:  

14:00-14:15  Açılış Konuşması  

14:15-16:30  Sınır Ötesi E-Ticaret Paneli 

 

Modanisa temsilcisi ile E- İhracatta Ürünüme nasıl pazar bulurum? / Lojistik ve 

gümrük süreçlerini nasıl yönetirim? sorularına cevap ararken E-İhracatın klasik 

ihracata göre avantajları değerlendirilecektir.  

 

Finansaleksen temsilcisi ile E- İhracat mevzuatı süreçleri konusunu değerlendirirken 

vergi hukuku nedir? / E-vatandaşlık süreci nasıl yürütülür? sorularına cevap 

aranacaktır.  

 

Amazon temsilcisi ile E-ihracat ve Pazaryeri başlığında Pazaryeri üzerinden e-ihracat 

modelleri nelerdir? / Satılması yasak ürün grupları nelerdir? sorularına cevap ararken 

satış sonrası sürecin yönetimi üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.  

Programla ilgili olası sorularınız için egitim@tobb.org.tr / 0312 218 24 00 

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_-HF3MTThSNa1fnlINEiHqg
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mailto:egitim@tobb.org.tr


                                      TOBB   

17 Kasım 2020 Salı – Saat 16:00 

 

Kayıt ve Katılım adresi: https://tobb-

org.zoom.us/webinar/register/WN_C4UUxQilR76DjsPadmIKHw 

Program:  

16:00-16:15  Açılış Konuşması  

16:15-17:30  E-Ticaret Lojistiği Paneli 

 

Gittigidiyor temsilcisinin katılımı ile Depolama başlığı altında Lojistik, kargo, depo 

süreçlerinin yönetimi ve depolama merkezleri konuları anlatılacaktır.  

 

UPS temsilcisinin katılımı ile Global pazarda kargo maliyetleri ve ETGB iş akışı konuları 

anlatılacaktır.  

 

Turkish Cargo temsilcisinin katılımı ile farklı taşıma modları başlığında Dropshipping 

ve kargo teslim noktaları konuları anlatılacaktır.  

 

 

Programla ilgili olası sorularınız için egitim@tobb.org.tr / 0312 218 24 00 

 

 

 

 

 

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_C4UUxQilR76DjsPadmIKHw
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                                                                                   TOBB 

 

25 Kasım 2020 Çarşamba – Saat 14:00 

 

Kayıt ve Katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_6Na0-

mi2S3KyeZdf5SMRRQ 

 

Program:  

14:00-14:15  Açılış Konuşması  

14:15-16:30  E-Ticaret Ekosistemi Paneli 

 

Ticimax temsilcisinin katılımı ile E-ticaret sitesi nasıl kurulur? /Ödeme ve lojistik 

entegrasyonları nasıl sağlanır? sorularına cevap ararken stok yönetimi konularında 

bilgi verilecektir.  

 

Sahibinden katılımı ile Site yönetimi nasıl yapılır? /  Entegrasyon ve stok yönetimi nasıl 

sağlanır? /  Ödeme ara yüzleri nelerdir? konuları ele alınacaktır.  

 

Alegra temsilcisinin katılımı ile SEO nasıl yapılır? / Mailing ve Infografik için 

kullanılabilecek programlar nelerdir? / Reklam modelleri nelerdir?  sorularına cevap 

ararken Tema Seçimi ve Görsel Optimizasyon, Fotoğraf Çekiminin İncelikleri ve Arama 

Motoru Pazarlaması konuları anlatılacaktır.  

 

 

Programla ilgili olası sorularınız için egitim@tobb.org.tr / 0312 218 24 00 

 

 

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_6Na0-mi2S3KyeZdf5SMRRQ
https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_6Na0-mi2S3KyeZdf5SMRRQ
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                                                                                   TOBB 

 

2 Aralık 2020 Çarşamba – Saat 14:00 

 

Kayıt ve Katılım adresi: https://tobb-

org.zoom.us/webinar/register/WN_NHyx9GgiSaKkE71hnn9INQ 

Program:  

14:00-14:15  Açılış Konuşması  

14:15-16:30  E-Ticarette Veri Güvenliği Paneli 

 

Kişisel Verilerin Korunması düzenlemelerinin neler getirdiği ve Verbis'e nasıl kayıt 

yapılacağı konularında bilgi verilirken uygulamaya yönelik süreçlerden ve Kurulun 

verdiği emsal kararlardan bahsedilecektir.  

 

Biriğimiz iştiraklerinden İleti Yönetim Sistemi A.Ş. temsilcisinin e-ticaret uygulamaları 

konusunda bilgi vermesinin akabinde Ticaret Bakanlığı tarafından tek güven damgası 

sağlayıcısı olan Birliğimiz tarafından e-ticaret sitelerinde güven damgası uygulamaları 

konusunda bilgilendirme yapacaktır.  

 

 

 

Programla ilgili olası sorularınız için egitim@tobb.org.tr / 0312 218 24 00 

 

 

 

 

 

https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_NHyx9GgiSaKkE71hnn9INQ
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9 Aralık 2020 Çarşamba – Saat 14:00 

 

Kayıt ve Katılım adresi: https://tobb-

org.zoom.us/webinar/register/WN_BGP1hhCNSVyC3IdWOb_m9Q 

 

Program:  

14:00-14:15  Açılış Konuşması  

14:15-16:30  E-Ticaret Kampanyaları Paneli 

 

Vodafone temsilcisinin e-ticaret paketinin tanıtımını yapmasının ardından Ideasoft 

Vodafone e-ticaret paketi ile güven damgası için sızma testinin geçerli sayılacağının 

beyanı konusunda bilgi verecektir.  

 

Cografi işaretli ürünlere yer veren platformlardan biri olan ePTTAVM temcilcisi 

aracılığı ile e-pazaryerinde satışına ilişkin bilgilendirme yapacaktır.  

 

Doç. Dr. Mustafa KARACA’nın sunumu ile Elden Eve Projesinin tanıtımı yapılacak.  

 

Programla ilgili olası sorularınız için egitim@tobb.org.tr / 0312 218 24 00 
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