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600 engelli, “e-ticaret uzmanı” olarak yetiştirilecek
Türkiye Beyazay Derneği, başlattığı “ee-Ticaret Projesi” ile, 10 ayda e-ticaret 
eğitimi alacak 600 engelliyi, sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye’ de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan 
elektronik ticaret (e-ticaret) sektörü için engelli e-ticaret 
uzmanları geliyor. Sektördeki eleman açığı nedeniyle 
dernek engelliler için bir e-ticaret eğitim projesi 
hazırlandı. Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülen 
“ee-Ticaret (engelsiz e-ticaret) Projesi” ile görme, işitme 
ve bedensel engelli 600 engellinin e-ticaret eğitimi 
alarak sektöre kazandırılması hedefleniyor. 

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından desteklenen proje, hızla büyüyen bu pazarda 

yüzü teknolojiye ve ekonomiye dönük engelli grubunun da yer almasını sağlamayı amaçlıyor. 
Proje, ofis programlarından ticaret yapmanın temel bilgilerine kadar tüm konuları içine alan 
sertifikalı bir uzman yetiştirme programı. 
Projeden 10 ayda 600 engellinin yararlanması planlanıyor. Engelli gruplarına çok önemli bir 
fırsat olarak sunulacak bu programa Ekimde başlandı. Uygulamalı olarak verilecek toplam 
33.600 saatlik eğitim sonunda katılımcılar ofis programları, satış, pazarlama, glokal (lokal ve 
global) ve sektörel iş birliği alanında donanımlı birer e-ticaret uzmanı olarak sertifika almaya 
hak kazanacaklar. Proje, e-ticaret ile ilgili tüm süreçlerin eğitimini ve e-ticaret uygulamasının 
tüm ayrıntılarını kapsıyor. Programa katılanlar e-ticaret uzmanı olarak yeni bir kariyer hedefine 
sahip olabilecekleri gibi girişimci de olmayı da tercih edebilirler. Ayrıca eğitim sonrasında 3 
aylık destek hizmeti de verilecek.
Katılımcılara daha güçlü destek sağlamak amacıyla eğitim programına paralel olarak, ortak E- 
Ticaret alışveriş platformu da oluşturulacak. Başarılı katılımcılara, bu platformda uzman olarak 
çalışabilme veya kendi girişimciliğini gerçekleştirenlere aynı ortamda e-ticaret yapma fırsatı 
sunulacak.

Nasıl bir eğitim ?  
*Eğitimin amacı, sektörün açığı olan yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak. Bu nedenle eğitim 
tamamen uygulamaya yönelik. 
*Eğitmenlerin tamamı sektör içinde görevleri devam eden uzmanlardan oluşuyor.
*Eğitmenler, eğitim sonrasında kursiyerlerin iş yaşamında karşılaşacakları sorunlara yardımcı 
olacak, ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. 
*Bilgi kirliliğinden arındırılmış, tamamı uygulanabilir nitelikte olan eğitim programına göre, 
kursiyerler ister bireysel olarak, isterlerse çalıştıkları firmalarda rahatlıkla e-ticaret uzmanlığı 
alanında aktif olarak görev alabilecekler. 
*Sınıf kontenjanları tek bir engel grubundan en fazla 30 kişiden oluşacak. Eğitim boyunca sınıf 
ortamında engel durumuna göre destek verecek çeşitli görsel- işitsel araçlar ve materyaller 
kullanılacak.

Kimler Katılmalı? 
*Görme, işitme ve bedensel engelliler
*En az lise ve dengi bir okuldan mezun olanlar 
*Üniversite öğrencisi ya da yeni mezunlar 
*Kurumsal bir firmada bu konuda uzman olarak kariyer yapmak isteyenler
*Profesyonel iş yaşamında olup mesleğini değiştirmek isteyenler
*Profesyonel iş yaşamında olup ikinci bir iş olarak düşünenler
*e-ticaret uzmanı olarak kendine profesyonel bir kariyer hedefleyenler
*E-ticaret uzmanı olarak freelance danışmanlık yapmak isteyenler
e- fikri veya e-projesi olan ve hayata geçirmek isteyen girişimciler
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