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Değerli Öğrencimiz,

Türk Dışticaret Vakfı çatısı altında görev yapan yöneticiler ve değerli eğitmenlerimiz 
adına, sizlere içtenlikle “aramıza hoş geldiniz!” demek istiyorum. 

Eğitimini almak üzere seçmiş olduğunuz alan, ülkemizin, “kalkınma” adına seçmiş 
olduğu alandır. Tüm Hükümet Programlarında “ihracata dayalı kalkınma mode-
linin temel alındığı” ifade edilmekte, ekonomik program ve stratejiler de bu yönde 
oluşturulmaktadır.

İhracat ve ithalat faaliyetleri ülkemizde yaklaşık yüzbin fi rma ile yürütülmektedir. 
Bu fi rmaların “eğitimli eleman” ihtiyacı önemli boyutlardadır.

Alacağınız eğitimle sektörün eleman açığının karşılanmasına katkınız olacaktır. 
Eğer halen dışticaret alanında çalışıyorsanız, bu durumda da, alacağınız eğitim sizi 
daha donanımlı kılacaktır. 
 
Yurt dışındaki girişimcilerimiz ve işadamlarımız açısından da bu eğitimin öne-
mini vurgulamak istiyorum. Ülkemizle iş  yapan yurt dışındaki işadamlarımızın, 
Türkiye’deki mevzuatı ve uygulamaları bilmeleri, iş ilişkilerini çok daha rasyonel 
bir biçimde yürütmelerini sağlayacak, deyim yerindeyse ihracat ve ithalat ilişkisi 
kurdukları Türk partnerleriyle “ortak dilden” konuşuyor duruma geleceklerdir.

Bol şanslar ve zihin açıklığı dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Ertuğrul ÖNEN
Türk Dışticaret Vakfı
Başkanı
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“Uzaktan Eğiti m”den genellikle “bol görsel malzemeye ve animasyona dayalı”, kısa ve 
çabuk geçilen ekranlarla yapılandırılmış bir konsept anlaşılmaktadır. 

Vakfı mız, dışti careti , bir meslek olarak “ciddi” anlamda öğretmek idealini amaç 
edinmişti r. Bu bakımdan, uzaktan dışti caret eğiti mimiz, görsel materyallerle de 
desteklenmekle beraber, sistemin temeli “okumak” esasına dayandırılmıştı r.

Amacımız, sizlerin yüzeysel bilgilere yeti şti rilmeniz yerine, öğreti yi “teorisi, uygulaması 
ve kültürüyle”       topyekun olarak hazmetmiş gerçek dışti caretçiler olarak yeti şti rmekti r. 

Eğiti m süresince bu önemli notu aklınızda tutmanız, dışti caretçi olmanız yönündeki en 
büyük yardımcınız olacaktı r.

Önemli Not:
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Değerli Öğrencilerimiz,

Bu kitapçıkta size, kayıt olduğunuz E-Dışti caret Eğiti m Programı’nı nasıl takip 
edeceğinizi anlatacağız. 

TDVSEM öğreti m yöneti m sistemine erişmek için minimum sistem gereksinimi:
Minimum 512 Kbps hızında bağlantı sı olan ve Internet’e sorunsuz bir şekilde 
bağlanabilen her bilgisayar ile online eğiti me ulaşabilirsiniz. 

Uzaktan Öğreti m Yöneti m sistemine ulaşım:
htt p://online.tdvsem.com adresinden Uzaktan Öğreti m Yöneti m Sistemine 
erişeceksiniz.Kullanıcı adınız T.C. Kimlik Numaranızdır. 

Sistemin Genel Kullanımı:

Sistem tamamen Türkçe olarak düzenlenmiş olup, ek dil destekleri de mevcut-
tur. Ana sayfada “Kurslar” başlığının altı nda ders konularını görebilecek ve 
içeriklerine ulaşmış olacaksınız. 
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Araçlar Menüsü:

Araçlar menüsünde 4 alt başlık bulunmaktadır. 
1. Kişisel Bilgiler
2. Raporlar
3. Forumlar
4. Mesaj

1. Kişisel Bilgiler linkine tı kladığınızda ulaşacağınız ekranda size gelen son 
mesajları ve takip etti  ğiniz forumlardaki son mesajları, sistem otomati k olarak 
önünüze listeleyecekti r.

Bu linkte ayrıca aşağıdaki başlıklara da erişim mevcutt ur:

1 a. Hesabım/Ayarlarım başlığından profi l bilgilerinizi, erişim şifrenizi, sitemde 
yüklü fotoğrafı nızı değişti rebilirsiniz. Ayrıca eğitmeninizin sizi daha iyi tanıması 
amacıyla öz geçmişinizi ekleyebilirsiniz.

1 b. Kişisel Bilgiler/Öğrenim Durumum başlığından almış ve /veya alacak 
olduğunuz dersleri görebilirsiniz.
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2. Araçlar/Raporlar başlığından derslere devam durumunuzu, sınav sonuçlarınızı 
takip edebilir raporları Adobe Pdf veya excell olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsi-
niz.

3. Araçlar/Forumlar başlığından her derse ait forumların listesine ulaşırsınız. Bu 
forumlara geçiş yaparak forum arşivini okuyabilir, forumlara mesaj bırakabilirsiniz

4. Araçlar/Mesajlar başlığından tarafı nıza gönderilmiş mesajları listeler, okur, 
cevap yazabilirsiniz.
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Ders Nasıl İzlenecek?
Kurslarım başlığından takip etmek istediğiniz derse tı kladığınızda önce ders ana 
sayfası karşınıza çıkacaktı r. Ders ana sayfasındaki;

Duyurular penceresinde ders ile ilgili yapılmış duyurular listelenir. 

Hızlı E-posta penceresinden dersin eğitmenine posta gönderebilirsiniz. 

Ders Seçenekleri penceresinde, ortak sözlüğe, rapor ekranına ve mesajlar 
sayfasına geçiş yapabilir. 

Dersi başlat butonuyla ders içeriğine geçebilirsiniz.

Ders İçeriği Ekranı / Giriş Sunum
Her dersin başında sizi önce bir video ile karşılayacağız. Burada ders ile ilgili genel 
bir sunum yapılmaktadır. O dersin genel olarak neyi işlediği hakkında bir ön bilgi 
verilmekte, bir anlamda da derse ısınmanız sağlanmaktadır. 

Bazı derslerden önce iki eğitmen tarafı ndan 10 -15 dakikalık karşılıklı sohbet 
yapılmakta ve konunun önemli noktalarına değinilmektedir.

Ders Nasıl İzlenecek?

“Mevzuat” başlığını tı kladığınızda, mevzuatı n geneline girecek ve Kanun, KHK, 
Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ başlıkları  altı ndaki alfabeti k dizinden 
aradığınız mevzuata ulaşacaksınız
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Ders İçeriği Ekranı / Birim ders ekranı

Giriş – Sunum’un ardından konu anlatı mlarımız başlamaktadır. Dersleri, Bilgin Hoca 
anlatacaktı r. Bilgin Hoca, öğrencileri Zeynep ve Yalçın’a zaman zaman sorular soracaktı r. 
Zeynep ve Yalçın da Bilgin Hoca’ya sorular yöneltecek, dersin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaklardır. Bu akış içinde bazı espriler ve hocanın öğrencilerine takılmaları da olacaktı r. 

“Ders İçeriği” sayfasında o dersin konu başlıkları listelenmektedir. “Ders İlerleme” sayfasında 
o dersin ne kadarını işlediğinizi size yüzde olarak gösterilir. Dersi takip ederken daha sonra 
bakıp incelemek istediğiniz konuları sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Önemli 

Her konu anlatı mının sonunda sayfanın en altı nda “Bu sayfayı tamamladım olarak işaretle”
butonu ile birlikte önceki konu ve sonraki konu linkleri bulunmaktadır. 

Derslerin takibi açısından okuduğunuz sayfayı “okundu tamamlandı” olarak işaretlemeyi 
unutmayınız. Bu sayede sistem raporlama kısmından alacağınız ders devam raporlarınız 
tutarlı olacaktı r. Hem de o derste hangi konuda kaldığınızı bu sayede bilmeniz mümkün 
olacaktı r.

Dersleri izlenirken, bir ekranı okumadan sonraki ekranlara ve derslere geçemeyeceksiniz. 
Buna karşın, daha önce okuduğunuz derslere ve ekranlara dönebileceksiniz.



9

Ders İçeriği Ekranı / Testler

Her derste (35.ders hariç), dersin ekran yoğunluğuna göre “Kendimizi Sınayalım” 
başlığı altı nda 1 ila 5 soru grubu yer almaktadır. Her soru grubunda, cevapları çoktan 
seçmeli (4 seçenekli) 5 soru bulunmaktadır.

“Kendimizi Sınayalım” ekranlarına bir defa girebileceksiniz. Ekranın altı ndaki “Testi  
tamamla”ya tı klayınca, doğru cevapları yeşille, yanlış cevapları kırmızıyla işaretlenmiş 
olarak göreceksiniz. Bu ekranda ayrıca, yanlış cevaplanan sorunun doğru cevabını da 
bulacaksınız.

Ders İçeriği Ekranı / Verda Hoca Özetliyor

Her dersin sonunda Verda Hoca tarafı ndan o dersin özeti , diğer bir ifade ile “ana fi kri” 
verilir. Bu özet sadece konu özeti  olmayıp aynı zamanda ders ile ilgili İngilizce terim-
lerin anlatı ldığı çok kısa bir Dış Ticaret İngilizcesi eğiti midir.

Eğitim Süresi, Sınav ve Sertifika

Eğitim, en az iki en fazla altı ayda bitirilecektir. 

Eğitimin sonunda, çoktan seçmeli ve 50 sorudan oluşan bir “Son Sınav” yapılacaktır. 
Bu sınava girmek zorunlu değildir. Sınava girip de 70 ve yukarı puan alırsanız, yüz 
yüze eğitimlerimizde de olduğu gibi, portföyümüzde bulunan firmalar nezdinde, 
CV’niz de gönderilerek tanıtımınız yapılacaktır.

“Kendimizi Sınayalım” testlerindeki başarı durumuna  ve son sınava iştirak edilip 
edilmediğine  bakılmaksızın tüm katılımcılara  sertifika verilecektir.

Eğitim Sonrası

Eğitim bittikten sonra,  meslek yaşamınızda karşılaşacağınız sorunlarla ilgili olarak 
Vakfımız size bilgi desteği sağlayacaktır.
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MÜFREDAT AKIŞI VE EKRAN SAYILARI 

Hoş geldiniz sumumu  (Bir eğitmenin, eğiti min geneli hakkında bilgi vermesi – 4 dk. görüntülü)

Ders Konu Ekran Sayısı Test Sayısı

1.Ders Girişimcilik 31 ekran 2

2.Ders Dışti carete Nasıl Başlamalı 33 ekran 2

3.Ders Türkiye’de ve Dünyada Dışti careti n Gelişimi 20 ekran 2

4.Ders Dışti carete Hizmet Veren Kurumlar 23 ekran 2

5.Ders Nasıl İhracatçı - İthalatçı Olunur 15 ekran 2

6.Ders İhracat Sistemimiz ve İhracat Türleri 27 ekran 2

7.Ders İthalat Sistemimiz ve İthalat Türleri 35 ekran 2

8.Ders İthalatt a Haksız Rekabeti n Önlenmesi ve Anti  Damping 23 ekran 2

9.Ders Ekonomik Entegrasyonlar ve Dünya Ticaret Örgütü 16 ekran 2

10.Ders Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği 29 ekran 2

11.Ders Serbest Ticaret Anlaşmaları 10 ekran 1

12.Ders GTİP ve İstati sti klerden Yararlanma 19 ekran 2

13.Ders Yazışmalar 22 ekran 2

14.Ders Dışicarett e Riskler 28 ekran 2

15.Ders Sözleşme, Anlaşmazlık, Tahkim 28 ekran 2

16.Ders Ürün Bilgisi 11 ekran 1

17.Ders Uluslararası Pazarlama 33 ekran 2

18.Ders E Ticaret 20 ekran 2

19.Ders Serbest Bölgeler ve Avantajları 18 ekran 2

20.Ders Teslim Şekilleri 24 ekran 2

21.Ders Ödeme Şekilleri 28 ekran 2

22.Ders İhracatı n Teşviki 14 ekran 2

23.Ders İhracatt a Devlet Yardımları 57 ekran 5

24.Ders Türk Eximbank Uygulamaları 36 ekran 3

25.Ders Alternati f Finansman Araçları 14 ekran 1

26.Ders Yatı rım Teşvikleri ve Devlet Yardımları 22 ekran 2

27.Ders Dışti carett e Standartlar 24 ekran 2

28.Ders Fikri Mülkiyet Hakları; Marka; Patent 21 ekran 2

29.Ders Gümrük İşlem Süreci 35 ekran 3

30.Ders Dahilde ve  İşleme; Vergi Resim Harç İsti snaları; KDV İadesi 68 ekran 5

31.Ders Dışti carett e Kullanılan Belgeler 33 ekran 3

32.Ders Nakliye ve Lojisti k 24 ekran 2

33.Ders Navlun ve Sigorta 13 ekran 1

34.Ders Fiyat Teklifi 23 ekran 2

35 .Ders Baştan Sona Dışti caret 36 ekran -

   Son Söz (Bir eğitmenin dışicareti n önemi hakkında bilgi vermesi – 2 dk. görüntülü)
*Ekran sayıları mevzuat ve uygulamadaki değişiklik ve yeniliklere göre artabilir veya azalabilir.
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ANKARA İDARE BİNAMIZ

SINIFLARDAN GÖRÜNÜM

KÜTÜPHANEMİZ

ANKARA İDARE BİNAMIZ

SINIFLARDAN GÖRÜNÜM

KÜTÜPHANEMİZ
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Eğitim ve Çalışma İlkelerimiz
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www.tdvsem.com

Dışticaretin renkli dünyasında ve meslek yaşamınızda sonsuz 
başarılar dileriz.

Türk Dışticaret Vakfı
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ANKARA
Ankaralılar Cad. No : 5

Çayyolu 06810
Tel: 0 (312) 235 65 10
Faks: 0 (312) 235 65 15

İSTANBUL
Halaskargazi Cad.No: 245 - 251 / 3B

Osmanbey / Şişli
Tel : 0 212) 219 95 10

Faks : 0 (212) 219 95 11

www.tdvsem.com


