
                 
 

YAPILAN ÜYE EĞİTİMLERİNİN YILLIK BAZDA KARŞILAŞTIRILMASI 

‘2015-2016-2017 YILI’’ 

 

01/02/03.12.2017 ---Ürün Geliştirme ve Markalaşma                                                                                                
                                 --- Sıcak Satış ve Pazarlama            
                                 ---Maliyet Muhasebesi 
        

              Ankara Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında Polatlı Ticaret Odası üyelerine yönelik 3 
günlük eğitim programı düzenlendi. Geniş kapsamlı  yapılmış olan eğitimler kapsamında katılımcılara 
Ürün Geliştirme ve Markalaştırma, Maliyet Muhasebesi, Sıcak Satış ve Muhasebe Teknikleri anlatıldı. 
Anket sonuçları değerlendirildiğinde eğitim ve eğitimcinin etkinliğinin %5 in üzerinde olduğu 
belirlendi. 

 
02.11.2017  ---Protokol Kuralları                                                                                                                                                    
                      ---Resmi Yazışma Kuralları                                                                                                                                          
                      ---Dosyalama ve Arşivleme 
 
       Polatlı Ticaret Odası üyelerinin ve personelin kişisel gelişimine yönelik Protokol Kuralları, Resmi 
Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşivleme adı altında eğitim düzenlendi ve eğitime hem üye hem 
personel olmak üzere 30 kişi katılım gösterdi. Eğitimde resmi kurumlarla ilişkilerin nasıl olması 
gerektiği müşterilere nasıl davranılması gerektiği hem görsel hem pratik olarak günlük hayattan  
örneklerle birçok konu anlatıldı. Eğitim anket sonuçları ise eğitimin faydalı geçtiği belirlendi. 

                               
27.10.2017   ---Mersis Bilgilendirme 
  
        Odamız toplantı salonunda ,Ticaret Odası Genel Sekreterliği  ve Ticaret Sicil Müdürlüğü 
önderliğinde düzenlenen Mali Müşavir, Serbest Muhasebeciler ve Oda Personelinin katılımıyla 
gerçekleştirilen ‘’Mersis Bilgilendirme ve İstişare’’ konulu toplantıda , Mersis Kullanımı ,Ticaret Sicili 
işlemlerinde karşılanan diğer sorunlar hakkında ve TTK 6102 de yapılan düzenlemeler ile ilgili bilgiler 
verilmiştir. Yapılan anket değerlendirmesinde bilgilendirme toplantısının % 90 oranında başarılı geçtiği 
gözlemlenmiştir. 
 
 



                 
10.10.2017  ---KOSGEB Bilgilendirme 
 
        Polatlı Ticaret Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda , programın amacı , destek 
unsurları ve desteklenecek proje gideri hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Toplantı ile KOBİ’lerin 
programdan en iyi şekilde yararlanarak Polatlı ekonomisine yaptıkları katkının arttırılması ve 
işletmelerin katma değerinin yükseltilmesi hedeflendi. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda yapılan 
anket sonuçlarında eğitimin ve eğitimcinin etkinliği değerlendirildiğinde etkili bir toplantının 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 
 

 
 

20.07.2017  ---Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma  
                      ---Zamanı Doğru Kullanma 
                      ---Etkili İletişim 
 
             Eğitim Polatlı Ticaret Odası  üyelerinin ve üye çalışanlarının tamamını kapsarken üç eğitimde de 
işverenler ve çalışanlar arasında iletişimin güçlenmesine ve motivasyonu arttırmasına yönelik fırsatlar 
sundu. Aile şirketlerinde kurumsallaşma eğitimi ile katılımcılar, şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini 
süreç içerisinde ortaya çıkabilen sorunları ve bu sorunlara yönelik stratejik adımların ne şekilde 
atılması gerektiğine dair donanıma sahip oldular. Zamanı doğru kullanma ve etkili iletişim eğitimleri ile 
katılımcılar ise, zamanın önemi , en iyi zaman planlanmasının sırlarını, iletişimin nasıl çalıştığı ve 
özgüveni yüksek akıcı bir iletişim kurmanın nasıl olduğunu öğrendiler. 

 
 
19.01.2017   ---Hijyen Eğitimi 
 
         Katılımcıların ,halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen  virüslerin, bakterilerin vb. diğer 
enjeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini ,bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar 
olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını 
öğrenerek işyerinde ve günlük yaşamda bilinçli bir şekilde hem kendilerinin hem de hizmet verdikleri 
kişilerin sağlıklarını korumak ve bu bilgilerin günlük hayatta kullanımını sağlamaktır. 

                                                                ‘’2016 YILI’’ 

17.11.1016   ---Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri 

        Odamız tarafından düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerinde üyelerimize İhracatta 
sağlanan devlet yardımları, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ,Yurtdışı Birim Marka ve Tasarım 
destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş 
Desteği, Ülke Masaları, İş Dünyası için ticari bilgiye erişim gibi birçok konuda bilgi verildi. Yaklaşık 20 
kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısında katılım sağlayan üyelere sertifika verildi. 

 

 09.06.2016  --Hibe Programı Bilgilendirme 

           Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması için ;Odamızın KOSGEB Hibe Programları 
kapsamında düzenlemiş olduğu 09.06.2016 tarihindeki KOBİGEL Hibe Programı Bilgilendirme Eğitimine 
30 kişi katılım sağlamıştır. Odamız eğitim salonunda düzenlenen eğitim 1 gün(6 saat) devam etmiştir. 



                 
Eğitime  KOSGEB’in teşviklerinden ve hibe programlarından yararlanabilen firmalar katılım göstermiştir. 

          Eğitim sonunda katılım sağlayan firmalar KOSGEB’in veri tabanına kayıt yapmayı, teşvik 
programlarını ve destekleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 

 

21.05.2016    --- Uluslararası Dış Ticaret Eğitimi 

               Odamızın Ankara Kalkınma Ajansı Mali desteği ile düzenlemiş olduğu 21.05.2016 tarihindeki  
Uluslararası Dış Ticaret Eğitimine 16 Kişi katılmıştır. Odamızın eğitim salonunda düzenlenen eğitim 2 
gün (14 saat) devam etmiştir. Eğitimde dış ticaret yapan firmalar ile odamız personeli katılım 
göstermiştir. Eğitim salonunda yapılan değerlendirme anketi yapılmıştır. Başarı çizelgeleri çıkartılmıştır. 
Anket genel olarak başarılı olmuştur. 

 

 14.05.2017  ----Satış Teknikleri Eğitimi 

             Satış Teknikleri Eğitimi de Ankara Kalkınma Ajansı  Mali desteği ile yürütülmüş olup eğitime 20 
ye yakın üye katılım sağlamıştır. Uluslararası Dış Ticaret Eğitimi Satış Teknikleri Eğitimi ve Motivasyon 
Eğitimi altında 3 gün boyunca verilen eğitime diğer eğitimlerde olduğu gibi eğitimin ve eğitimcinin 
etkinliği değerlendirildiğinde eğitim anket sonuçları eğitimin etkin geçtiğini göstermektedir. 

 

07.05.2016  --- Motivasyon Eğitimi 

           Polatlı Ticaret Odası Eğitim salonunda gerçekleştirilmiş olan eğitime üyelerimiz tarafından yoğun 
talep olmuş 50 ye yakın üye eğitime katılım göstermiştir. Eğitim değerlendirilmesi anketlerle sağlanmış 
olup eğitimin ve eğitimcinin etkinliğinin iyi düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. 

 

15.04.2016 --- KOSGEB UGE Eğitimi 

  Odamızın eğitim salonunda 15.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen  KOSGEB Gelişim Destek Programına 
20yi aşgın üye katılmış olup KOSGEB Bilgilendirilmeleri hakkında bilgi sahibi olmuş ve düzenlenen 
anketler incelendiğinde eğitimin başarılı geçtiği gözlemlenmiştir. 

                                                                 ‘’2015 YILI’’ 

30.11.2015  --- Sigorta Acenteleri Bilgilendirme Semineri                                                                                        

       Odamız ve Türkiye Sigortacılar Acenteleri federasyonu işbirliği ile düzenlediğimiz seminere 30 
sigorta acentesi üyemizden 24 tanesi  katılım göstermiştir. Odamız eğitim salonunda düzenlenen 
seminer yaklaşık  3 sa. devam etmiş olup TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi tarafından üyelerin  
talepleri doğrultusunda düzenlendi. Seminerde Sigortacı üyelerin çözüme gündemdeki konuları ,sigorta 
acentelerinin  sorunları ve çözümleri konuları hakkında bilgi verildi. 



                 
     Eğitim sonrası katılımcılara yapılan anket sonuçlarına büyük oranda memnun olunduğu yansımıştır. 

 

    19.09.2015 ---Sigorta Acenteleri Bilgilendirme Semineri 

        2015 yılı eğitim planında yer alan Müşteri ile etkili iletişim ve Protokol Kuralları konulu eğitime 4 
personel ile 38 üyemiz ve çalışanları olmak üzere toplam 42 kişi katılmıştır. Odamız eğitim salonunda 
düzenlenen eğitimde ikramlar ve diğer kullanacakları ekipmanlar  odamız bütçesi ve imkanları ile 
karşılanmıştır. 1 tam gün süren eğitim Yaşar Ateşsoy tarafından düzenlenmiştir. 

         Eğitimin fotoğraf ve çıktıları ile haber küpürleri arşivimizde yer almaktadır. Yapılan anketlerde 
memnuniyet başarı oranı ortalamanın oldukça üzerinde yer almış olup katılımcılara eğitim katılım 
belgesi verilmiştir. Yapılan ankette eğitimin saatlerinin daha uzun süreli olması talebi alınmış olup 
değerlendirilecektir. 

 

                      ‘’YAPILAN ÜYE EĞİTİMLERİNİN YILLIK BAZDA DEĞERLENDİRİLMESİ’’ 

              2015 Yılından bu yana gerçekleştirilen eğitimlerin içeriğine bakıldığında üyelerin gelişimine 
yönelik çalışmaların giderek arttığı ve eğitimler sonucunda yapılan anket sonuçlarında da  üyelerin 
yapılan eğitimlerden  memnun olduğu gözlemlenmektedir. 2017 yılı üye eğitim planı çerçevesinde 
gerçekleştirilen eğitimlerde diğer yıllarda olduğu gibi üyelerin iş hayatlarında yararlanabileceği 
bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

               Diğer senelerde yapılmış olan eğitimlerin sayısı karşılaştırıldığında 2015 yılında 3 eğitim 
düzenlenmişken  2016  yılında 6 ve 2017 yıllında 8  eğitim gerçekleştirilmiş bu sayısının 2018 yılında 
10 a çıkarılması planlanmaktadır. 

    

 

                                                                                                                            Belge hazırlanma tarihi 02.01.2018 dir. 

 

  


