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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2020 tarihli ve 00053058412 sayılı yazısı.
 

İlgide kayıtlı yazıda, Sanal Ticaret Akademisi, Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin
güçlendirilmesi temel amacıyla, girişimci, esnaf, sanatkar, öğrenci , profesyonel çalışanlar ve
kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik sertifikalı eğitimlerin yer
aldığı uzaktan eğitim platformu olduğu ve 5 Mart 2020 tarihinde Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar
PEKCAN'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen lansman ile hizmete açıldığı belirtilmektedir. 
 
Ayrıca, söz konusu akademi de zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi olarak 7/24
erişebileceği , tamamen ücretsiz oalcağı , bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma ,
soruları ve sınavları Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca büyük bir titizlikle , video , animasyon ve
infografikler eşliğinde hazırlandığı şuan için "Dış Ticaret", "İç Ticaret" ve "Girişimcilik"
olmak üzere 3 sertifika programının yer aldığı ve belirli kriterler çerçevesinde dersleri
tamamlayan ve sınavlardan başarılı olan kullanıcıların sertifka almaya hak kazandıkları da yer
almaktadir. 
 
Bu bağlamda, Sanal Ticaret Akademisi'nin kurumsal kapasitesini geliştirme, daha fazla esnaf
ve sanatkarı ihracatçı olmasını teşvik etme, daha fazla girişimcinin şirketleşme sürecini
kolaylaştırma ve daha fazla vatandaşın kariyerine katkı sağlama amacıyla
akademi.ticaret.gov.tr adresi üzerinden de erişilebilen Sanal Ticaret Akademisi'nin özellikle
öğrenciler, akademisyenler, araştırmacı ve girişimciler arasında kullanımının artırılması için,
uygun görüşen mecra ve yöntemlerle Sanal Ticaret Akademisi'nin tanıtılmasını hususunu,
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Buğra POYRAZ
Yükseköğretim Kurulu

Uzmanı

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : GUQVGDKW Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 75015449-463
Konu : Sanal Ticaret Akademisi

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI (YÖK)

Malumları üzere, Sanal Ticaret Akademisi, Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin
güçlendirilmesi temel amacıyla, girişimci, esnaf, sanatkar, öğrenci, profesyonel çalışanlar ve
kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik sertifikalı eğitimlerin yer
aldığı uzaktan eğitim platformudur. Sanal Ticaret Akademisi, 5 Mart 2020 tarihinde Ticaret
Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna
duyurulmuş ve hizmete açılmıştır.

Sanal Ticaret Akademisi, zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi olarak 7/24
erişilebilecek ve tamamen ücretsiz olacaktır. Bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma
soruları ve sınavlar, Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca büyük bir titizlikle, video, animasyon ve
infografikler eşliğinde hazırlanmıştır. Şuan için, Sanal Ticaret Akademisi’nde “Dış Ticaret”,
“İç Ticaret” ve “Girişimcilik” olmak üzere 3 sertifika programı yer almaktadır. Belirli kriterler
çerçevesinde dersleri tamamlayan ve sınavlardan başarılı olan kullanıcılar sertifika almaya
hak kazanacaklardır.

Sanal Ticaret Akademisi’nin, daha fazla firmamızın kurumsal kapasitesini geliştirme,
daha fazla esnaf ve sanatkarımızı ihracatçı olmaya teşvik etme, daha fazla girişimcimizin
şirketleşme sürecini kolaylaştırma ve daha fazla vatandaşımızın kariyerine katkı sağlamasını
teminen Bakanlığımızca basın ve sosyal medya yoluyla ve Bakanlığımız websayfaları,
yayınları ve diğer yöntemlerle tanıtımı devam ettirilmektedir.

Bu çerçevede, akademi.ticaret.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen Sanal Ticaret
Akademisi’nin özellikle öğrenciler, akademisyenler, araştırmacı ve girişimciler arasında
kullanımının artırılması için, uygun görülen mecra ve yöntemlerle; Sanal Ticaret
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Akademisi’nin tanıtılması hususunda Üniversite Rektörlüklerinin bilgilendirilmesi husunda
bilgileri ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Ö. Volkan AĞAR

Bakan a.
Genel Müdür


