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DI� T�CARET ELEMANI YET��T�RME KURSU 
 
 
KURUMUN ADI :  
KURUMUN ADRES�  :  
KURUCUNUN ADI   :  
PROGRAMIN ADI   :DI� T�CARET ELEMANI YET��T�RME KURSU 
PROGRAM DAYANA�I  :5580 say�l� Özel Ö�retim Kurumlar� Kanunu, MEB’e 
      ba�l� Özel Ö�retim Kurumlar� Yönetmeli�i, Özel Kurslar 
      Yönetmeli�i, Özel Kurslar Çerçeve Program�.  
PROGRAM SEV�YES� :En az orta ö�retim kurumu mezunu yeti�kinler için     

 haz�rlanm��t�r. 
 

PROGRAMIN AMAÇLARI  
Bu program ile kursiyerlerin; 
           1- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük konular�nda genel bilgi edinmeleri, 
           2- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük alan�nda kullan�lan terimleri tan�malar�, 
           3- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük i�lemlerinde kullan�lan belgeleri istenilen     
               nitelikte kullanmalar�,  
           4- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük alan�ndaki mevzuat hakk�nda genel bilgi     
               sahibi olmalar�,  
           5- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük alan�ndaki uygulamalar� kavramalar�, 
           6- Uluslararas� ticaret, kambiyo ve gümrük alan�nda kar��la��lan problemlere çözüm  
               arama becerisi kazanmalar�,  
           7- Standardizasyon konusunda bilgi edinerek d�� ticarette standartlar�n önemini  
                kavramalar�,  
           8- Gümrük giri� tarife cetvellerini kullanmalar�,  
         9- Gümrük vergisine ait kanuni hükümleri tan�malar�,  
           9- Mal�n gümrükte beyan�na, muayenesine, vergisinin ödenmesine ve gümrükten  
             çekilmesine ait i�lemleri uygulamalar�  
beklenmektedir. 
 
 
PROGRAMIN UYGULANMASI �LE �LG�L� AÇIKLAMALAR 
 
1- Bu program�n uygulanmas�n�n her safhas�nda yukar�da belirtilen amaçlar göz önünde 

bulundurulacak; ö�retmen, ö�retim ve de�erlendirmelerini bu amaçlar �����nda yapacakt�r. 
2- Program�n 5 ve 9. amaçlar�n�n gerçekle�mesi için, teorik olarak verilen bilgiler,          

uygulamada pratik sonuçlar�n ö�retilmesi ve gösterilmesi ile peki�tirilecektir. 
3- Program’�n uygulanmas�nda; anlat�m, soru-cevap, örnek olay, yaparak-ya�ayarak ö�renme 

gibi metot ve teknikler kullan�lacak, konular ö�retilirken pe�in hükme ve ezbercili�e 
yönelinmeyecek, ili�kileri ve konunun özelliklerini kursiyerlerin bulmas�na yard�m 
edilecektir. Genelle�tirme ile dü�ünme yolu ö�retilecek ve böylece kursiyerlerin 
dü�üncelerinin verimi artt�r�lacakt�r. 

4- Kurs süresince; d�� ticaret- kambiyo ve gümrük ile ilgili kurulu�lar�n çal��malar� s�n�f 
ortam�nda örneklerle incelenecektir.  

5- D�� ticarette kullan�lan sat�� terimleri uygulamal� olarak verilecek, C�F ve FOB sat�� 
fiyatlar� verilerek iki fiyat aras�ndaki farklar uygulamal� olarak gösterilecektir. �thalat ve 
ihracatla ilgili örnek belgeler derste doldurulacakt�r. D�� ticaret, kambiyo ve gümrük ile 
ilgili mevzuat s�n�fa getirilerek kanuni hükümler okunarak kursiyerlere aç�klanacakt�r. 
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6- Ödemeler dengesi ö�retilirken Türkiye’nin birkaç y�ll�k ödemeler dengesi kar��la�t�r�larak 
farklar�n nerelerden kaynakland��� gösterilecektir. 

7- Son hafta kursiyerlerin ihracat uygulamas�n� ba�tan sona, bir senaryo dâhilinde örnek 
olaylardan da yararlanarak yapmalar� sa�lanacakt�r.   

 
PROGRAMIN SÜRES�  

a) Haftal�k süre: Günde 4 saat x 2 gün = 8 saat  
b) Toplam süre: 8 hafta x 8 saat = 64 saat 

 
PROGRAM �ÇER���N�N TOPLAM KURS SÜRES�NE GÖRE HAFTALIK 
DA�ILIMI  
 

1. HAFTA 
1. Giri�imcilik ve Kariyer Olarak “D�� Ticaret Mesle�i” 

a. Giri�imcilikle ilgili temel esaslar 
b. Ba�ar� hikâyeleri 
c. D�� ticaret mesle�inin analitik anlat�m� 

2. D�� Ticarete Nas�l Ba�lamal�? 
a. D�� ticaretin önemi 
b. D�� ticarete ba�larken dikkate al�nacak hususlar 
c. �ahsî yetenekler 
ç.   Lisan bilgisi   
d. Mevzuat� ve uygulamay� bilmenin önemi 
e. Pazar ara�t�rmas� 
f.    D�� pazarlar�n analizi 

3. ��letmeleri D�� Ticarete �ten Nedenler 
4. ��letmelerin Uluslararas�la�mas� 

a. ��letmelerin uluslararas�la�mas�n�n nedenleri 
b. ��letmelerin uluslararas�la�mas� süreci ve yöntemleri 

5.  Dünyada ve Türkiye’de D�� Ticaretin Geli�imi ve Beklentiler 
a. 24 Ocak 1980 kararlar� öncesi dünya ve Türkiye 
b. 24 Ocak 1980 kararlar� sonras� dünya ve Türkiye 
c. Türkiye ve dünya d�� ticaretindeki dönüm noktalar� ve sonuçlar� 

6. Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve D�� Ticaret Uygulamalar�na Etkisi 
a.   Dünya Ticaret Örgütünün global ticaretteki etkileri 
b.   Uluslararas� Entegrasyonlar (AB; NAFTA; ASEAN; MERCOSUR; EFTA vd.) 

7. AB’nin Yap�s� ve Güncel Durumun D�� Ticaretimize Yans�malar� 
a.   AB’nin organizasyonel ve uygulamaya yönelik yap�s� 
b.   AB sürecinin ülkemiz ve AB d���ndaki ülkelerle olan ticaretimiz aç�s�ndan önemi 

8. Türkiye-AB Ticari �li�kileri (Gümrük Birli�i, Müzakere Süreci ve D�� Ticaret) 
a. Gümrük Birli�i öncesi ve sonras� Türkiye’nin AB’ye kar�� durumu 
b. Tam üyelik sürecindeki beklentiler ve sürecin de�erlendirilmesi 

9. Serbest Ticaret Anla�malar� ve Uygulamadaki Önemi 
a. Türkiye’nin ikili d�� ticaret ili�kileri aç�s�ndan önem arz eden Serbest Ticaret 

Anla�malar�’n�n uygulama ve ihracat�m�z aç�s�ndan önemi 
b.    EFTA üyesi ülkeler (Avrupa Serbest Ticaret Birli�i Ülkeleri) 
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2. HAFTA 
1. D�� Ticarete Hizmet Veren Kurumlar  

a. Türkiye’nin d�� ticaret ile ilgili idari ve kurumsal yap�s� 
b. Kurumsal yap� içinde birimlerin görevi  

2. �hracatç� / �thalatç� �irket  Kurulu�lar� 
a. �hracatç� olman�n �artlar� 
b. D�� ticarete ba�larken uygun firma kurulmas�, avantajlar-dezavantajlar 
c. �hracata haz�rl�k 
ç.  “Fiilî ihracat” kavram� 
d. �hracatta maliyet unsurlar� 
e. �hracat�n sona ermesi 

3. D�� Ticaret �irketleri, �hracatç�lar ve KOB�’ler Aç�s�ndan Önemi 
a. KOB� kavram� ve Türkiye’deki KOB� süreci 
b. D�� Ticarette KOB�’ler için firma modelleri ve bunlarla ilgili öneriler 

4. �hracat Yöntemleri  
a. Do�rudan ihracat 
b. Dolayl� ihracat  
c. Do�rudan ve dolayl� ihracat�n faydalar� 

5.  �hracat Türleri  
a. Özellik arz etmeyen ihracat 
b. Kayda ba�l� ihracat 
c. Konsinye ihracat 
ç.   Kredili ihracat 
d. Takas ve ba�l� muamele 
e. Transit ticaret 
f. Reeksport 
g. Di�er türler 

6. D�� Ticarette Yaz��ma Teknikleri 
a. Yaz��ma disiplininin önemi 
b. Yurt d���ndaki al�c�l�larla yaz��ma 
c. Yurt içindeki kamu kurumlar� ve meslek örgütleriyle yaz��ma 
ç.   Yaz��ma kal�plar� 
d. Evrak ��lemleri 

-    Evrak Kayd� 
-    Dosyalama 
-    Ar�ivleme 
-    Evrak �mhas� 

7. D�� Ticarette Risk Kavram� 
a. D�� ticarette riskin tan�m� 
b. Risk a�amalar� 
c. Riskten korunma yöntem, teknik ve olanaklar� 

8. Uluslararas� Ticarette Sözle�meler, Uyu�mazl�klar ve Tahkim 
a. Sözle�me kavram� ve uygulamadaki önemi 
b. Sözle�me türleri ve içerikleri 
c. Uyu�mazl�k hâlleri 
ç.   Uyu�mazl�klarda çözüm yollar�  

-    Sulhen çözüm, tahkim yoluyla çözüm 
-    Mahkeme yoluyla çözüm 

9. D�� Ticarette Önemli Belgeler 
a. Proforma fatura, ticari fatura 
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b. Ülkelere göre düzenlenen belgeler 
- ATR 
- EUR.1 
- Men�e �ehadetnamesi 
- Özel men�e �ehadetnamesi (GSP Form A) 

c. Ta��ma belgeleri 
- Deniz kon�imentosu (Kon�imento) 
- Kara yolu kon�imentosu (CMR) 
- Hava yolu kon�imentosu 
- Demir yolu kon�imentosu (hamule senedi) 

ç.   Ürün gruplar�na göre al�nan belgeler 
d. Bu evrak�n al�nd��� kurulu�lar 
e. Örnek olay anlat�mlar� 

 
3. HAFTA 
1. �thalat Sistemimizin Çerçevesi  

a. �thalatç� olma �artlar� 
b. �thalata haz�rl�k a�amalar� 
c. �thalat� yasak mallar 
ç.   �thalat�n a�amalar� 
d. �thalat ve kambiyo uygulamas� 
e. �thalatta vergiler 
f. �thalat rejim karar�n�n de�erlendirilmesi 
g. �thalatta riskler 

2. �thalat Türleri  
a. Kredili �thalat 
b. Bedelsiz �thalat 
c. Di�er ithalat türleri 

3. �thalat Rejiminin ve �thalat Tebli�lerinin Analizi 
a. �thalat uygulamalar�nda tebli� düzeni  
b. Tebli�lerin önemi ve inceleme yöntemi 
c. Yorum teknikleri    

4. Mallar�n Tan�m� 
a. D�� ticarette mal�n tan�m� ve önemi 
b. Mal� tan�man�n yararlar� 

5. Gümrük Tarife Pozisyonlar� 
a. GT�P kavram� 
b. GT�P’in uygulamadaki ve vergilendirmedeki önemi 

6. �statistiklerden Yararlanma 
a. D�� ticaret istatistikleri ve yorumlanmas� 
b. D�� ticaret istatistiklerinin de�erlendirilmesi 
c. D�� ticaret istatistiklerinin analizlerde kullan�lmas� 

7. �thalatta Haks�z Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.) 
a. Ticaret politikas� önlemleri 
b. Haks�z rekabeti düzenleyen kurallar 
c. Damping 
ç.   Anti-damping uygulamalar� 

8. E-ticaret Uygulamalar� 
a. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin geli�imi 
b. E-Ticaret ve uygulama alanlar� 
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ç.   KOB� ihracata haz�rl�k kredileri 
d. Sevk öncesi reeskont kredisi 
e. K�sa vadeli ihracat alacaklar� iskonto programlar� 

2. Özellikli Krediler 
a. Yurt d��� ma�azalar yat�r�m kredisi 
b. Özellikli ihracat kredisi 
c. Gemi in�a ve ihracat� finansman program� 
ç.   Yurtd��� müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu program� 
d. Çevre uygulama esaslar� 

3. Eximbank Sigorta ve Garanti Programlar� ve Uygulamas�  
a. K�sa vadeli ihracat kredi sigortas� program� (sevk öncesi ve sevk sonras�)  
b. Spesifik ihracat kredi sigortas� program� 
c. Spesifik ihracat kredi sigortas� sevk sonras� politik risk program� 
ç.   Spesifik ihracat kredi sigortas� sevk sonras� kapsaml� risk program�  

4. Uluslararas� Pazarlama  
a. Pazarlaman�n projelendirilmesi ve strateji belirleme 
b. Örnek bir uluslararas� pazarlama projesi 
c. Ürünler-sektörler-al�c�lar-piyasalar 
ç.   Pazarlama teorisyenleri ve uygulamac�lar 

 
6. HAFTA  
1. �hracat�n Te�viki Yöntemleri 

a. Genel ihracat te�viki 
b. �hracatta devlet yard�mlar� (ar-ge, çevre, ofis-ma�aza-büro, pazar ara�t�rmas�, fuar, 

istihdam, e�itim, imaj-marka, tar�m) 
c. KOSGEB’in ihracat te�vikleri 

2. D��ticarette Standartlar 
a. Kalite belgeleri 
b. CE i�areti ve uygulamas� 

3. Marka ve Patent 
a. Marka tescili 
b. Marka koruma 
c. Marka destekleri 
ç.   Patent 
d. Fikrî mülkiyet haklar� 

 
7. HAFTA 
1. Gümrük ��lemleri 

a. Gümrük mevzuat� ve uygulamadaki önemi 
b. Gümrük beyannamesi ve doldurulmas� 
c. Gümrükleme i�lemleri ve uygulama örnekleri 

2. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 
a. Dahilde i�leme rejimi (D�R) 
b. D�R uygulama örnekleri 
c. D�R otomasyon sistemi 
ç.   Hariçte i�leme rejimi ve uygulama örnekleri 
d. Antrepo rejimi 
e. Geçici ithalat 

3. �hracat Say�lan Sat�� ve Teslimler 
4. �hracatta Vergi, Resim ve Harç �stisnalar� 
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5. �hracatta KDV �adesi 
 
8.HAFTA 
1. Nakliye ve Lojistik 

a. Lojistik ve d�� ticaretteki önemi 
b. Lojisti�in a�amalar� 
c. Ta��y�c� sorumlulu�u 

      ç.   Ta��y�c�n�n e�yay� koruma yükümlülü�ü 
d. Ta��ma yükümlülü�ü 
e. Ta��y�c�n�n yükümlülü�ünü ortadan kald�ran hâller 

2. Navlun ve Sigorta 
a. Navlun kavram� 
b. Sigorta poliçelerinin türü 
c. Sigorta edilen riskler  

3. D�� Ticarette Fiyatland�rma ve Fiyat Teklifi Haz�rlama 
a. Fiyatland�rmada yöntem 
b. Fiyatland�rma kalemleri 
c. Fiyatland�rmada rasyonellik ve gerçekçilik 

      ç.   Teklif haz�rlama yöntemi 
4. �hracat simulasyonu 

 
ÖLÇME VE DE�ERLEND�RMEYLE �LG�L� ESASLAR 

Özel Kurslar Yönetmeli�i’nin ilgili maddelerine göre 100 puan üzerinden, a�a��daki 
ölçütlere göre yap�l�r: 

 
85 – 100  puan : Pekiyi 
70 – 84  puan : �yi 
45 – 69  puan : Orta 
  0 – 44 puan : Ba�ar�s�z  
olarak de�erlendirilir. 

  
 
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK Ö�RET�M ARAÇ VE 
GEREÇLER� 

Program�n uygulanmas�nda e�iticiler taraf�ndan haz�rlanacak ders notlar� ve konu ile ilgili 
mevzuat kitaplar�ndan yararlan�lacakt�r. E�itim s�ras�nda bilgisayar ve projeksiyon cihaz� 
kullan�lacakt�r. 
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c. E-Ticaret ve hukuki alt yap� 
9. Serbest Bölgelere Tan�nan Avantajlar 

a. Serbest bölgecilik ve d�� ticarete etkileri 
b. Türkiye ve dünyada serbest bölgeler 
c. Yat�r�m ve ihracat hedefi olarak serbest bölgeler 

  
4. HAFTA 
1. Uluslararas� Ticarette Teslim �ekilleri ve Uygulama 

a. EX Works (�� yerinde teslim) 
b. FCA (Ta��y�c�ya masrafs�z) 
c. FAS (Gemi do�rultusunda masrafs�z) 
ç.   FOB (Gemi bordas�nda masrafs�z) 
d. CFR (Mal bedeli ve navlun; eski CF) 
e. CIF (Mal bedeli, sigorta ve navlun) 
f. CPT (Ta��ma ödenmi� olarak)  
g. CIP (Ta��ma, sigorta ödenmi� olarak) 
�.   DAF (S�n�rda teslim) 
h. DES (Gemide teslim)  
�.    DEQ (R�ht�mda teslim) 
i.    DDU (Gümrük resmi ödenmeksizin teslim) 
j.    DDP (Gümrük resmi ödenmi� olarak teslim) 
k.   Örnek olay çal��malar� 

2. Uluslararas� Ticarette Ödeme �ekilleri ve Uygulama 
a. Pe�in ödeme 
b. Mal mukabili ödeme 
c. Vesaik mukabili ödeme 
ç.   Akreditif 

- Akreditifte taraflar 
- Akreditif türleri 
- Akreditif kulland�r�mlar� 
- Akreditif metninin rakamlar� 
- Akreditifin haz�rlanmas�, aç�l���, ihbar�, teyidi ile ilgili önemli noktalar 
- Akreditif ile ilgili örnek uygulamalar 

3. �hracatta Alternatif Finansman Araçlar�  
a. Factoring 
b. Forfaiting 
c. Hedging (spot, forward, futures, opsiyon, swap) 

4. Türk Paras� K�ymetini Koruma Mevzuat� ve Kambiyo Rejimi 
a. 32 say�l� Karar ve ilgili düzenlemeler 
b. Kambiyo mant��� ve uygulamas� 

5. Yat�r�m Te�vik Uygulamalar� 
a. Yat�r�mlar ve te�vik düzeni 
b. Yat�r�m ve ihracat ba�lant�s� 
c. KOB�’lere sa�lanan yat�r�m te�vikleri 
 

5. HAFTA 
1. Eximbank Kredi Programlar� ve Uygulamas� 

a. Sevk öncesi ihracat kredileri 
b. D�� ticaret �irketleri k�sa vadeli ihracat kredileri 
c. �hracata haz�rl�k kredileri 
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