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Bilindiği üzere, Konfederasyonumuz ile İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş arasında 211061202l tarihinde imza|anan "Eğitim ve
İşbirtiği Protokolü" ile pandemi döneminde zorlu günler geçiren esnaf ve sanatkArımızın
yeni normale hızlıca adapte olması, gelirlerini arttırması ve uluslaraıası standartlarda
işlerini geliştirmesi hedeflenmiş olup, bu kapsamda üç kurumun işbirliği ile; üyelerimize,
teşkilatımız yönetici ve personeline "ücretsiz çevriıniçi finansal okuryazarlık eğitimi"
verilmesi planlanmıştır.

Anılan protokol kapsamında planlanan eğitimlerin 1 'incisi 22.08.2021 tarihinde,
2'ncisi 26.09.2021 tarihinde, 3'iincüsü 24.10.202I tarihinde, 4'üncüsü 21.1|.2021 tarihinde,
S'incisi 19.12.2021 tarihinde "Microsoft Teams Programı" üzerinden çewimiçi olarak
gerçekleştirilmiştir,

Bu kapsamda, planlanan 6'ınci Gruo ücretsiz çewimici finansal okuryazarlık
eğitimi orosramı ise.'23l0| 12022 taıihinde Pazar sünü 9.30 - 17.30 saatleri arasında ylne
"Microsoft Teams Programr" üzerinden gerçekleştirilecektir,

Katılımcrlann, 2310|12022 tarihinde yapılacak olan 6'ınci Grup ücretsiz çevrimiçi
fınansa1 okuryazariık eğitimine katılabilmesi için; bilgisayaı, tablet veya cep telefonlarrna
Microsoft Teams Ptogramını yiiklemeleri ve

nlik.com/du ına rm
linkinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kaydını başarı ile tamamlayan katrlımcının e-posta adresineikufusuna eğitime
gireceği link eposta olarak eğitim taıihinden 2 gün önce gönderilecektir. Eğitim sonunda,
sadece çevrimiçi eğitime, tam giin katılım sağlayanlara Katılım Belgesi verilecektir. Kayıt
olunmasına rağmen eğitime katılım göstermeyen ve eğitime devam etmeyen katılımcılara
katılım belgesi verilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve yapılacak olan ücretsiz finansal okuryazarlık eğitiminin
teşkilatımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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