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Konu İhracatta Dijitalleşme Eğitimi Hk. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SAYIN ÜYEM İZ; 
 

 
 AKİB Akademi; Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği faaliyetleri çerçevesinde, 
bölgemiz ihracatının sağlıklı bir şekilde artması yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, 
“eğitim”in büyük önem taşıdığı bilinciyle Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde hizmet veren bir 
yapıdır. 
 AKİB Akademi bu hizmeti sağlarken güncel ihtiyaçları, kendisine ulaşılmasında açık 
tuttuğu kanallarla gelen talepleri, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve 
sorumluluklar çerçevesinde; kar amacı gütmeksizin, eksiksiz, doğru, zamanında, tarafsızlık ve 
güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar. 
 
 Genel Sekreterliğimizin himayesinde Mersin Teknopark içerisinde hizmet vermekte olan 
Mersin TİM-TEB Girişim Evi, AKİB Akademi ile eğitim faaliyetleri konusunda ortak hareket 
etmeyi sürdürmektedir. 
 Aynı zamanda Mersin TİM-TEB Girişim Evi programlarından hizmet alarak kendisini 
geliştiren firmalarımızın, geliştirdikleri hizmetleri ve deneyimleri üyelerimizle buluşturmaya devam 
etmekteyiz. Bu bağlamda TİM-TEB Girişim Evi Level Up programı ile E-Ticaret, E-İhracat ve 
Dijitalleşme alanlarında hizmetlerini arttırma ve şekillendirme fırsatı bulan SooCommerce girişimi 
ile ortak eğitim faaliyeti düzenlenmesi planlanmıştır. 
 
 Bu itibarla; 24 Ekim 2017 Salı günü Saat: 13.30-15.30’da AKİB Mersin Hizmet Binası 
Adana Salonunda ücretsiz olarak “İhracatta Dijitalle şme Eğitimi ” düzenlenecektir.  
 

Katılmak isteyen üyelerimizin https://akibim.org/url/dijitallesme adresinden kayıt olmaları 
gerekmektedir. 
 
 Katılımlarınız hususunu bilgilerinize rica ederim. 
 

Ümit SARI 
Genel Sekreter v. 

EK: Eğitim Bilgi Notu 
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İHRACATTA D İJİTALLE ŞME EĞİTİMİ 
 

KONULAR 
 

• E-İhracat nedir? Nasıl yapılır?  
• Uluslararası e-pazarlama nasıl yapılır? 
• İnternetten ihracat müşterisi nasıl bulunur? 
• Yurt dışında bayi ve diğer iş birlikleri nasıl kurulur? 
• Uluslararası pazaryerlerine giriş 
• Avrupa'da ve Dünya'da e-ihracat genel bakış 
• Başarı hikayeleri 

 
gibi bir çok sorunun cevaplanacağı ücretsiz eğitime tüm ilgililer davetlidir. 
 
 
 
Sezer ÖZGÜR - Kısa Özgeçmiş  
''Sezer ÖZGÜR, Çağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi İşletme 
Yönetimi mezunudur.  Yazılımcı ve dijital pazarlama uzmanıdır. 2009 da eğitimini tamamlamasını 
takriben uluslararası oteller ve çeşitli bili şim şirketlerinde görev almıştır. İnternetten çok farklı 
yapıda ürün ve hizmetin satışı ve pazarlanmasında, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı konusunda 
görev aldığı firmalarda tecrübe etmiştir. Yanı sıra bir çok farklı projeye ve şirkete bu konuda 
danışmanlık vermiştir. 2011 yılında danışmanlığını yaptığı bir ar-ge projesi kapsamında TV8' de 
yayınlanan ''Bir fikrin mi var'' adlı proje yarışmasına katılmıştır. 2015 yılında SOOCOMMERCE 
WEB YAZILIMLARI adlı kendi şirketini kurup; ekibiyle geliştirdiği eticaret ve eihracat yazılımları 
konusunda KOBİ'lere hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılında yaptığı ar-ge çalışmaları ve e-
ihracat alanında bir dizi uygulamanın neticesi olarak, Mersin Üniversitesi'ne bağlı teknoloji 
geliştirme bölgesi Teknopark 'da ar-ge ofisini açmıştır. Ekibiyle Uluslararası B2C yazılımları 
üzerinde çalışmaktadır.  Evli ve 1 çocuk babasıdır.'' 
 
 
 
Eğitmen:  Sezer Özgür 
Yer:   AKİB Yenişehir / MERSİN – Adana Salonu 
Tarih:  24 Ekim 2017, Salı 
Saat: 13.30 - 15.30 
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