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Kadir Has Üniversitesi, 12 milyar TL büyüklüğe ulaşan 
sosyal ağlarda ticaret yapmak isteyen ve sosyal ağlarla 
ilgili iş fikirleri olanlara yol gösterecek.

Türkiye’nin ilk 
s o s y a l  m e d y a d a 

t i c a r e t  e ğ i t i m i

E-ticaret hacminin 12 milyar TL’yi 
aştığı ve Facebook gibi sosyal 
ağların e-ticarete yeni boyut kattığı 
bir dönemde, Türkiye’nin ilk Social 
Commerce Eğitim Programı, Kadir 

Has Üniversitesi’nde başlıyor. Sosyal Ticaret 
Uzmanlığı Sertifika Programı, ülkemizde e-
ticaret hacminin 12 milyar TL büyüklüğe ulaştığı 
ve sosyal ağların elektronik ticarette yeni bir 
çığır açtığı dönemde, bilgi birikimine sahip in-
san kaynağı ihtiyacını kapatmak ve donanımlı 
yöneticiler yetiştirmeyi amaçlıyor.
 
On-line ticaret pazarına yönelik hazırlanan 
eğitim programı kapsamında “elektronik 
ticaretin doğuşundan, sosyal medyanın E-
Ticaret pazarını değiştirerek nasıl S-Ticaret’e 
dönüştürmeye” başladığı geniş bir yelpaze 
içerisinde tüm disiplinler ve uygulama araçları 
ayrıntılı olarak ele alınacak. Private Shop-
ping ve Grup Satın Alma modellerinin mer-
cek altına alındığı programda, sosyal medya 
uygulamaları, sosyal medya pazarlama mod-
elleri, sosyal satış ağı kurma teknikleri, sosyal 
ağ entegrasyonu olan web satış platformlarının 
kurulum yöntemleri, sosyal alışveriş trendleri, 
sosyal müşteri ilişkileri yönetimi (Social CRM) 
ve var olan marka için nasıl sosyal satış sistemi 
kurulur gibi birçok konu geniş bir yelpazede 
sektör uzmanları tarafından anlatılıyor. Diğer 

yandan “fikir aşamasında olan bir projenin nasıl 
verimli bir iş modeline dönüştürülebileceğinin” 
anlatıldığı proje yönetimi, finansal yönetim, op-
erasyon yönetimi gibi kritik konular işleniyor.
23 Mayıs 2011 tarihinde başlıyor. 
Sosyal Medya Akademisi tarafından hazırlanan 
7 haftalık yoğun program 22 modülden oluşuyor. 
Sosyal Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, 
23 Mayıs – 6 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
haftada iki gün 3 saat olmak üzere toplam 42 
saat olarak planlandı.
 
Digital Medya ve animasyon 
öğrenmek isteyenlere
 
Beş kıtada yaklaşık 15 bin öğrenciye son te-
knolojileri kullanarak film ve anime hazırlamayı 
öğreten medya okulu SAE Enstitüsü (Sound of 
Audio Engineering), Türkiye’de Digital Medya 
ve Animasyon Programı açıyor. Film yapım 
süreçleri ve animasyon uygulamalarına dair 
kapsamlı bir eğitim İstanbul’da verilecek. 
İstanbul SAE Enstitüsü, Eylül ayında başlayacak 
okulunda uygulamalı öğrenimle, öğrencilerine 
kuramsal ve teknik bilgilerin yanı sıra, en 
gelişmiş teknolojilere sahip stüdyolarda pratik 
yapma olanağı da sunacak.
 
Eğitimlerin yüzde sekseninin uygulama ağırlıklı 
olacağı programda öğrencilere, temel prodük-
siyon aşamalarının yanı sıra Dijital İçerik 
Yaratımı (Digital Content Creation) konusunda 
da ciddi bir eğitim verilecek.   Öğrenciler, temel 
kamera ve ışık eğitimi, temel montaj teorileri, 
temel senaryo dinamikleri ve yazım teknikleri, 
kurgu teorisi, senaryo resimleme (storyboard), 
temel bilgisayar, sinyal ve resim işlemlerini 
içeren teorik bilgileri alarak sektörün tale-
plerine tam uyum gösteren adaylar olarak 
yetiştirilecek.
 Sae istanbul Enstitüsü, programlara başlarken 
her öğrencisine gereken uzmanlık yazılımları 
yüklü kişisel bir Apple Macbook vererek mo-
bil çalışmayı da destekliyor. Digital Film ve 
Animasyon programını tamamlayan öğrenciler 
için daha sonra Bachelor of Arts ve Master of 
Arts programları da mevcut.
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