Türkiye'de e-Ticaretin Geleceği
Ticaret’de Dijital Dönüşüm: e-Ticaret
Bu panelin amacı; Üniversite-İşhayatı işbirliği çerçevesinde e-Ticaret
alanında sektördeki bilgi ve birikimlerin paylaşılmasıdır. Öğrenci
konferans etkinliği olarak gerçekleştirilecek bu panelimizde özellikle
girişimci öğrenci adaylarını bilinçlendirmek ve global dünyanın dijital
dönüşümü konusunda farkındalık yaratması beklenmektedir. Panel’de
ülkemizin e-Ticaret’de bügüne kadar aldığı yol ve geleceği
tartışılacaktır. Dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi ticaret alanında
da damgasını vurmaktadır. Ticaret ve iş yapma biçimlerini
değiştirmekte, yeni meslekleri ortaya çıkarmakta ve işletme
fonksiyonlarının yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır.
Bu panelimizde, e-Ticaret’in başarı hikayeleri, e-Ticaret
girişimciliğinin ve başarıya giden yol haritası ele alınacaktır. e-Ticaret
alt yapısının hazırlanması, iş planlaması, tedarikten teslimata kadar
giden süreçlerin yönetimi mercek altına alınacaktır. e-Ticaret
fonksiyonları; satınalma, finans, muhasebe, satış, pazarlama, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, teslimat ve
lojistik konularının bir bütün olarak ele alınmasının önemi ve teknoloji ile değişen yapıların yeniden
tanımlanması beklenmektedir. e-Ticaret sürecini başarılı olarak yönetebilmek için sektörde kazanılmış
deneyimler ve geleceğe yönelik öngörüler ele alınacaktır. Başlıca tartışma konuları;











e-Ticaret ve e-iş kavramları,
Türkiye'de e-Ticaret'in gelişimi ve geleceği,
e-Ticaret’in geleneksel ticaretten farklılıkları,
e-Ticaret’de başarıya giden yol haritası,
e-Ticaret’in bileşenleri, başarı faktörleri,
e-Ticaret güvenliği ve güvenirliliği,
e-Ticaret’de ödeme sistemleri ve kripto paralar,
e-Ticaret’de iş planlaması neden önemlidir?
e-Ticaret teknolojiisinde yenilikler nelerdir?
Veri madenciliği ve makine öğrenme algoritmalarının e-Ticaret'de önemi,

gibi konular iş dünyasının deneyimli yöneticileri tarafından ele alınacaktır. “Ticaret’de Dijital Dönüşüm: eTicaret” adlı panelimizin başarılı bir etkinlik olmasını diliyor, üniversite öğrencilerimizin,
akademisyenlerimizin ve iş hayatının bu alandaki temsilcilerinin katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.
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