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DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres: Meclisi Mebusan Cd. Fındıklı Han. No:63
Kat:7 34427 Beyoğlu İSTANBUL

YYS KAPSAMI ALINMASI ZORUNLU EĞİTİMLER
YYS Sertifika alımında ve devamında, birçok konuda eğitim başlığı bulunmakla birlikte, asıl olarak iki
zorunlu eğitim başlığı bulunmaktadır.
Bu eğitim başlıkları şu şekildedir;
1. Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimi
2. Uluslararası Tedarik Zincirinde Eşyanın Hareketiyle İlgili Riskler
Eğitimi
1. GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUAT EĞİTİMİ
•

Bu eğitimin konu başlıkları nelerdir?
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında mevzuatı
Lisans, izin, uygunluk belgesine tabi eşya mevzuatı
Ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi eşya
mevzuatı
Kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşya mevzuatı,
Çift kullanımlı eşya mevzuatı
İthalat veya ihracatının yasak eşya mevzuatı
Ambargoya tabi eşya mevzuatı

Bu eğitimi kimler almalıdır?
Dış ticaret departmanında görevli personellerin alması gerekmektedir. Şirket bünyesinde dış
ticaret departmanı bulunmuyorsa, firmada ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştiren
personel bu eğitimi almalıdır.
Ayrıca dış ticaret biriminin bilgisi dışında yurtdışı transfer işlemleri yapılıyorsa muhasebe
ve finans birimlerinin de katılmasını tavsiye ederiz.

•

Eğitimin her yıl alınması zorunlu mudur?
Bu eğitimin, yılda en az bir kez dış ticaret departmanınca alınması zorunludur. Sertifika
tarihi göz önünde bulundurularak, eğitimin her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

•

Eğitimi kimler verebilir?
Eğitim, dış ticaret departmanınca veya hizmet alımı yoluyla yapılabilmektedir.

2. ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİNDE EŞYANIN HAREKETİYLE İLGİLİ
RİSKLER EĞİTİMİ
•

Bu eğitimin konu başlıkları nelerdir?
o Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleri ile ilgili riskler
o Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini
arttırabilecek durumlar gibi unsurların tespit edilmesi
o Narkotik maddelerin tespiti

o Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddelerin tespiti
o Yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti
o Taşıma Aracı Fiziki Kontrol Eğitimi (Zula Kontrolü, 7 Noktalı Kontrol)
•

Bu eğitimi kimler almalıdır?
Bu eğitim, sertifika sahibi firmada, taşıma araçlarının kontrolünü gerçekleştiren;
-

Depo/sevkiyat personeli,
Sürece dahil ise güvenlik biriminin alması,

Gerekmektedir.
•

Eğitimin her yıl alınması zorunlu mudur?
Bu eğitimin en az 3 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Eğitimin yenilenme süresine ilişkin
olarak sertifika tarihi göz önünde bulundurulmalıdır.

•

Eğitimi kimler verebilir?
Bahse konu eğitimler; bu konulara ilişkin olarak halen ya da geçmişte görev yapan ve bu
kapsamda mesleki yeterliliği olan kişilerden alınması gerekmektedir.

SÜRE
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitiminin 3 saat, Uluslararası Tedarik Zincirinde Eşyanın
Hareketiyle İlgili Riskler Eğitiminin 2 saat sürmesi planlanmaktadır.
EĞİTMEN
Sezai KAYA, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi, Gümrük Müşaviri
Muharrem DUYMAZ, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
Cihan KÖKTAŞ, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

