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Sayın ilgili,
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin (GİKY) 61/f maddesinde, firmaların gümrük ve dış ticaret
işlemlerine yönelik kontrol sağlaması ve bu işlemlerin doğruluğunun tevsiki açısından eğitim alınması zorunluluğu
getirilmiştir.
GİKY’nin 2 no’lu ekinde yer alan 5.1, 7.4.1. ve 12.1.a. bölümlerinde, gümrük ve dış ticaret ve güvenlik gibi konularda
alınması gereken eğitimlere yer verilmiştir. Aşağıda, YYS kapsamında alınması gereken gümrük ve dış ticaret ve güvenlik
eğitim konularına ilişkin liste yer almaktadır:
Gümrük ve dış ticaret
l
Gümrük ve dış ticaret mevzuatı
l
Tarife
l
Kıymet
l
Menşe
l
Dış Ticaret politikası uygulamaları (Lisans, izin, uygunluk belgesi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi, TEV,
kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulaması)
l
Çift kullanımlı eşya
l
İthali ve ihracı yasak eşya
l
Ambargoya tabi eşya
Güvenlik
l
Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler
l
Narkotik maddeler
l
Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeler
l
Yanıcı ve patlayıcı maddeler
l
Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumların tespiti
l
Yedi nokta kontrolü
l
Zula kontrolü

Program ve etkinlik detayları
7 Aralık 2018



09:00  09:15 | Kayıt
09:15  12:00 | Gümrük ve dış ticaret mevzuatı, Kıymet, Tarife, Menşe
12:00  12:45 | Öğle arası
12:45 – 15:00 | Dış Ticaret politikası uygulamaları (Lisans, izin, uygunluk belgesi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı
vergi, TEV, kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulaması)
15:00  15:15 | Mola
15:15  17:30 | Çift kullanımlı eşya, İthali ve ihracı yasak eşya, Ambargoya tabi eşya

8 Aralık 2018
09:00  09:15 | Kayıt
09:15  12:00 | Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler, narkotik maddeler, nükleer, biyolojik ve
kimyasal (NBC) maddeler
12:00  12:45 | Öğle arası
12:45  15:00 | Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumların
tespiti
15:00  15:15 | Mola
15:15  17:30 | Zula kontrolü, yedi nokta kontrolü, yanıcı ve patlayıcı maddeler
Bütün eğitimlerin, özellikle de güvenlik konularında alınması gereken eğitimlerin, mesleki yeterliliğe haiz kişilerden
alınması gerekliliği mezkur Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde aktarılmıştır. Bu bakış açısı ile eğitimi verecek kişilerin listesi
aşağıda yer almaktadır:
Sercan Bahadır | EY Global Trade Şirket Ortağı
Yakup Güneş | EY Global Trade Kıdemli Müdürü
Evren Kılıç | EY Global Trade Kıdemli Müdürü
Murat Çuvaş | 3. Sınıf Emniyet Müdürü, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Kimya Şube Müdürü
Eğitim ücretleri kişi başına ve günlük olarak 300 TL + KDV olarak belirlenmiştir.
Eğitim EY Türkiye Orjin Maslak ofisinde düzenlenecektir.
Kayıt için Merve Tunç ile irtibata geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
EY Türkiye
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sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.
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Önemli ticari eposta mesajı uyarısı:
Yayın ve/veya basın bülteni içeren eposta mesajı almak istemiyorsanız, lütfen burayı tıklayınız; eposta adresiniz yayın ve/veya basın bülteni gönderilen elektronik
adres listesinden silinecektir.

Genel olarak hiçbir mesaj almak istemiyorsanız, lütfen info@tr.ey.com adresine talebinizi iletiniz; eposta adresiniz genel elektronik rehberimizden silinecektir.

