
Eğitimin KaDsamı:

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklcri, üye firmalannın dış ticarct alanında nitelikli
istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla sertifikalı "Dış Ticaret Uzmanhğı Eğitimi"
gerçekleştirecektir.

Söz konusu eğitim programı ile; dış ticarette kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun
düzenlenmesi, gerckli operasyonlann yapılabilmcsi, yeniliklerin takibi konulannda uzmanlaşmıŞ
meslek elemanları yetiştirilmesi hedefl enmektedir.

Eğitimin İçeriği:

Eğitim içeriğinin aşağıdaki ana modüller halinde olınası öngörülmektedir

1. Bölüm I Dış Ticarette Temel Bilgiler (l Gün)

2. Bölüm | İhracat }Ievzuatı (3 Gün)

3. Bölüm I Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik (2 Gün)

4. Bölüm I Gümrük Kanunu ve Yönetıneliği (2 Gün)

5. Bölüm I Kambiyo Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı (3 Gün)

6. Bölüm I Uluslararası Pazarlama (7 Gün)

7. Bölüm I Mesleki İngilizce Eğitimi (4 Gün)

8. Bölünı | Kişisel Gelişim (2 Gün)

9. BölümI Sektör Takviyesi (2 Gün)

26 Gün - l82 Saat

Eğitimin 27 Ocak 2020 Pazartesi günü itibari ile başlaması ve toplamda 26 gün sürmesı
planlanmaktadır. Eğitimin modülleri ve alt modülleri ile ilgili zaman planlaması, başıurusu kabul
edilen aday|ara bilihare duyurulacakhr.

Eğİtime İli§kin Diğ€r Husu§tar:

. Eğitim, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bütçesinden finanse edilecektir.
Katılımcılardan eğitime katılımla ilgili bir ücret talep edilmeyecek ve kursiyerlerin kursa
katılımla ilgili herhangi bir harcaması (ulaşım, konaklama, r,b.) Birliğimiz tarafından
karşılanmayacaktır.

. Eğitim yeri Diyarbakır Ticalct vc Sanayi Odası hizmet binasıdır.

. Eğitim süresi pazar ve resmi tatil günleri hariç, günde 7 saat olacak şekilde planlanmıştır.

Dls TiCARET UZ}tANLıĞl EĞiTiM PROGRüMI_DiYARBAKIR

Eğitimin Süresi:



Eğitimlere en az Vo80 devam şarü aranacaktır. Üniversite işbirliği ile eğitim programı
bitiminde bir değerlendirme sınavr yapılacak vc bu sınavda başarıll olanlara Gaziantep
Üniversitesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri onaylı sertifika verilecektir.

Eğitim alacak kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinin birinden
mezun (tercihen SBF/İİBF ve benzeri fakülte mezunu) olmalan ve efl az orl^ seviyede
İngilizce ve MsOffice Programları biliyor olmaları beklenmektedir. Gerekirse İngilizce
seviyesini ölçmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi tarafından bir seviye tespit sınavı
yapılacaktır. Yabancı Dil bilgisine ilişkin destekleyici bilgi ve belgeler, aynca talep
edilebilecektir.

Adayların 29 yaşından büyii{< olmaması , en az orta düzeyde olmak üzere birden fazla
yabancı dil bilmeleri ve ayrıca crkek adayların askcrliklc ilişiği bulunmaması öncelikli
olarak tercih sebebidir.

Adayların cğitim programı sonrasında derhal çalışmaya başlaması önünde herhangi bir
cngel bulunmuyor olmasına dikkat edilecektir.

Eğitim alaczık kişileri belirlemek, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin
inisiyatifindedir.

Bu eğitim programı sonrasında kursiyerlere herhangi bir şekilde iş garantisi
verilınemektedir. Ancak prograInl başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, Güneydoğu
Anadolu Ihracatçı Birlikleri üyesi firmalarda istihdam edilmelcri konusunda destek
sağlanacaktır.

Söz konusu eğitimc son başvuru tarihi 15 Ocık 2020 Çarşamba günü olup. başvurmak için
httns://www aib.o rs trlforms/uzman epitim dbakir/basıııru.htm linkinden online başıurug

formunun doldurulması gerekmektedir.


