9.DÖNEM
ÇALIŞANLARA YÖNELİK ONLINE DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimin Kapsamı:
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, bölgemiz firmalarını dış ticaret alanında uzmanlaştırmak
amacıyla, çalışanlara yönelik olarak sertifikalı “Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi”
gerçekleştirecektir.
Söz konusu eğitim programı ile; dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun
düzenlenmesi, gerekli operasyonların yapılabilmesi, yeniliklerin takibi konularında uzmanlaşmış meslek
elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği:
Eğitim içeriğinin aşağıdaki ana modüller halinde olması öngörülmektedir:
1. Bölüm | Dış Ticarette Temel Bilgiler (4 saat)
2. Bölüm | İhracat Mevzuatı (8 saat)
3. Bölüm | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik (12 saat)
4. Bölüm | Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği (8 saat)
5. Bölüm | Kambiyo Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı (16 saat)
6. Bölüm | Döviz ve Makro Mikro Kriz Göstergeleri (4 saat)
7. Bölüm | Uluslararası Pazarlama (24 saat)
8. Bölüm | e-Ticarette Pazar Yerleri (4 saat)
9. Bölüm | İhracatta Kullanılan Belgeler (4 saat)
10. Bölüm| İhracatçı Birliklerine Üyelik, İhracat ve İthalat Kayıt İşlemleri ile İhracata Yönelik
Devlet Yardımları (8 saat)
11. Bölüm| Kişisel Gelişim (8 saat)
12. Bölüm| Mesleki İngilizce Eğitimi (16 Saat)
Toplam 116 Saat
Eğitime İlişkin Genel Bilgiler:
•

Eğitimin 18 Ocak 2021 Pazartesi – 9 Nisan 2021 Cuma tarihleri arası ve toplamda 116 saat
sürmesi planlanmaktadır. Eğitimin modülleri ve alt modülleri ile ilgili zaman planlaması,
başvurusu kabul edilen adaylara bilâhare duyurulacaktır.

•

Eğitim, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bütçesinden finanse edilecektir. Katılımcılardan
eğitime katılımla ilgili bir ücret talep edilmeyecektir.

•

Eğitim Online Platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

•

Eğitim süresi resmî tatil günleri hariç hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 2 saat,
Cumartesileri 4 saat olacak şekilde planlanmıştır. Eğitimler hafta içi 20:00-22:00, Cumartesi
13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

•

Eğitimlere en az %70 devam şartı aranacaktır. Eğitim programı bitiminde bir değerlendirme sınavı
yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlara dış ticaret uzmanlık sertifikaları verilecektir.

Eğitim Almaya Hak Kazanacak Kişilerin Belirlenmesi:
•

Eğitim alacak kişileri belirlemek tamamen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin
inisiyatifindedir.

•

Adayların herhangi bir lisans ya da ön lisans programlarından mezun olmaları şartı aranacaktır.

•

Eğitime hak kazanacak kişiler ön değerlendirmeyi geçtikten sonra tercih ettikleri yabancı dil
üzerinden bir sınava tabi tutulacak, nihai kazananlar bu sınav sonucuna göre belirlenecektir.
Adaylar dilerse ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesini (YDS,
YÖKDİL, TOEFL, IELTS vs.) GAİB’e ibraz edebilecektir. Bu itibarla başvuru formunda yabancı
dile dair olan kısmı boş bırakan ve yabancı dil bilgisine sahip olmadığını ifade eden adaylar
elenecektir.

•

Adayların GAİB’e bağlı şehirlerde ikamet etmeleri gerekmektedir (Gaziantep, Kahramanmaraş,
Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman, Cizre). Diğer şehirlerden başvuru yapan
adaylar elenecektir.

•

Adayların kullandığı bildiği bilgisayar programları, tamamladığı kurslar ve kursa başvurmadaki
temel motivasyon bilgileri dikkatle incelenecektir.

Diğer Hususlar:
•

Eğitimimiz için hali hazırda çalışan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

•

Daha net değerlendirme yapılabilmesi adına başvuru formunda yer alan tüm kısımların eksiksiz
doldurulması gerekmektedir.

•

Söz konusu eğitime son başvuru tarihi 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 23:59 olup, adayların
başvurmak için http://www.gaib.org.tr/tr/f/158.html linkinden online başvuru formunu
doldurulmaları gerekmektedir.

•

Eğitimlerimiz esnasında katılım durumunun teyidi adına video görüntü açılması zorunlu
olacaktır.

