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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)
YYS, gümrük işlemlerindeki faaliyetler (ör: gümrük, lojistik, insan kaynakları, finans, güvenlik, IT, tedarik
zinciri yönetimi, satış ve pazarlama) çerçevesinde gümrük idaresi tarafından onaylanan bir güvenilir yükümlü
statüsüdür.
Sertifika sahipleri, yeşil hat yetkisi, daha az beyanname kontrolü ve daha az fiziksel kontrol, yerinde
gümrükleme, eksik belgeyle beyan izni ve indirilmiş teminat gibi basitleştirmelere sahip olacaktır.
Türkiye’nin gümrük ve dış ticaret kapsamındaki stratejik hedefi, ticari faaliyetleri dünyanın en kolay ve en
güvenli işlemleri haline getirerek geliştirmektir.
Bu görüş doğrultusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 10 Ocak 2013 tarihinde Yetkilendirilmiş Yükümlü
Statüsü programını başlatmıştır. (İthalatta yerinde gümrüklemeyi içeren ikinci versiyon 21 Mayıs 2014
tarihinde yayınlanmıştır)
Bu programın amacı, gerekli teslimat sürelerinin ve masrafların azaltılarak ticaret erbaplarının dış ticaret
işlemlerinin kolaylaştırılmasıdır. Programın bir diğer amacı da, uluslararası tedarik zincirinin bütün
seviyelerinde en iyi uygulamaları destekleyerek güvenliği arttırmaktır.
Aşağıdaki özelliklere sahip firmalar YYS sertifikası için başvuru yapabilecektir:
• Güvenilir,
• İzlenebilir ticari kayıt düzenine sahip,
• Finansal ödeme gücüne sahip,
• Gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri uygulayan,
• En az 3 yıldır faaliyette bulunan,
• Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik
Bunların yanında, firmaların ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerinin güncel versiyonlarına sahip olmaları
gerekmektedir.
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YYS sahibi olma yönündeki Deloitte Yaklaşımı
YYS sertifikasyon süreci, tamamlanması uzun zaman alan karmaşık bir süreçtir. Ancak, somut ve soyut
faydaları azımsanmayacak derecede önemlidir.
YYS başvuru sürecindeki verimliliği sağlama ihtiyacını karşılama adına YYS statüsünü elde etme sürecinde
firmalara rehber olacak bir çalışma sistemi geliştirilmiştir.
Bu sistemimiz, YYS statüsünü elde etmenin yararlarını ve maliyetini ve sertifika sahibi olmamanın
dezavantajlarını anlamanızda yardımcı olacaktır. YYS statüsünü kazanmanız ve faydalarını açıklığa
kavuşturmanız için sizinle birlikte çalışıyor olacağız. Faydalar; genel anlamda, faaliyetlerin bütünleşmesi,
geliştirilmiş kontrol ortamı, yükseltilmiş emniyet ve güvenlik standartları, maliyetlerin azaltılması, vergi
tasarrufu ve sonuç olarak düzenli çalışan tedarik zinciri içerecektir.
YYS sertifikasının devamlılığı da oldukça kritik bir süreçtir ve Deloitte bu sürece sürekli gümrük danışmanlığı
hizmeti vererek; YYS kriterlerinin karşılanmasında devamlılığı sağlamak için düzenli periyotlardaki
kontrollerini gerçekleştirerek destek olmakta ve sizi gümrük denetimleri için hazırlamaktadır.
Firma operasyonlarında deneyimli ve özel seçilmiş ekibimiz ile, firmanın YYS statüsünün takip edilmesi, ilgili
bilgileri güncellenmesi ve sertifikayı etkileyecek değişiklikler üzerinde periyodik kontrolleri, uygunluk
kontrolleri ve farkındalığın arttırılması gibi destek çalışmaları ile YYS sertifikasının muhafazasında destek
sağlanacaktır.
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YYS sahibi olma yönündeki Deloitte Yaklaşımı
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YYS Danışmanlığı Hizmeti
Deloitte YYS Danışmanlığı Hizmeti aşağıdakileri içermektedir:
• YYS başvurusu için gereken formalitelere uygunluğun belirlenmesi amacıyla firma bilgilerinin toplanması,
• Deloitte ve firmanın ilgili kişilerinin mevcut kullanılan basitleştirmelerin gerektirdiklerini, basitleştirilmiş
işlemler ile ilgili risk değerlendirmelerini ve YYS sahibi olmanın potansiyel faydalarını tanımlayacağı
workshop/çalıştaylar gerçekleştirilmesi,

• Deloitte ve firmadan proje ekibi ile YYS sahibi olmadaki boşluk analizleri yapılması, sorumlulukların ve
zaman dilimlerinin belirlendiği eylem planı oluşturulması,
• Düzenli ziyaretler ile eylem planlarının uygulanmasının izlenmesi,

• Öz değerlendirme (soru formu) ve başvuru formu için gerekli yazılı usullerin hazırlanmasında destek
verilmesi ve yazılı usullerin gözden geçirilmesi,
• Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin ve operasyonlarının iç kontrolünün geliştirilmesi ve gelişime yönelik
önerilerde bulunulması,
• Öz değerlendirme formunun ve başvuru formunun Gümrük Bölge Müdürlüğüne sunulmadan önce ön
kontrolünün yapılması,
• Gümrük idaresinden iletilen herhangi ilave bilgi veya revizyon isteklerini yerine getirmede destek
sağlanması,
• Yerinde inceleme süresince arka planda destek sağlanması,

Eğitim, sürekli gümrük danışmanlık ve gümrük uyum denetimi hizmetleri Sürekli Gümrük Danışmanlık Hizmeti
ve Gümrük Uyum Denetimi Hizmeti kapsamında sağlanmaktadır.
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Sürekli Gümrük Danışmanlığı Hizmeti
Sürekli gümrük danışmanlığı hizmetlerimiz genel olarak aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
Sürekli Danışmanlık:
Aşağıdaki konu ve işlemler hakkında görüş, açıklama ve önerilerde bulunulacaktır:
• Eşyanın gümrük Tarifesi, Menşei ve Kıymeti gibi gümrük tekniği konuları

• Gümrük rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, İhracat, Antrepo, Transit vs)
• İlişkili firma işlemlerinde (royalti/lisans, transfer fiyatlandırması, grup içi hizmetler vs) gümrük gereklilikleri
• İthalde alınan gümrük vergileri (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV, Ek Mali Yükümlülük, Dampinge Karşı Vergi,TEV,
KKDF vb) ve diğer mali yükler
• OKSB, YYS gibi basitleştirilmiş gümrük uygulamaları
• Üçüncü kişiler (Gümrük müşavirleri, Antrepo işleticileri, Nakliyeciler, devlet daireleri) ile ilişki yönetimi,
• İhtilaflı işlemler (ihtilaf dosyalarının incelenmesi, değerlendirilmesi, uzlaşma, itiraz başvuruları).

Yukarıda sayılan sürekli danışmanlık hizmeti telefon görüşmeleri suretiyle sözlü, e-mail yazışmaları suretiyle
yazılı, ve gerekli görülen durumlarda toplantılar suretiyle yüz yüze gerçekleştirilecektir. Talep halinde kısa bilgi
notları düzenlenecektir. Uzun ve kapsamlı çalışma ve raporlamalar hizmet kapsamı içinde değildir.
Danışmanlarımızın tamamı kamu deneyimine sahip olup, aynı zamanda YYS gerekliliklerine uygun şekilde A
sınıfı Gümrük Müşavirliği lisansına sahiptir.

YYS

Deloitte
Yaklaşımı

YYS
Danışmanlığı

Sürekli Gümrük
Danışmanlığı

Gümrük Uyum
Denetimi

YYS İzleme
Hizmeti

© 2016. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

6

Sürekli Gümrük Danışmanlığı Hizmeti
Sürekli gümrük danışmanlığı hizmetlerimiz genel olarak aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
Eğitimler:
Aşağıdaki konularda 2 tam günlük farkındalık eğitimleri düzenlenmesi (yılda bir kere)
• Gümrük Tekniği Konuları (Tarife, Menşe, Kıymet)

• Gümrük Rejimleri
• Dış Ticaret Mevzuatı konularına genel bakış (İthalat Tebliğleri, Ürün Güvenliği),
• Gümrük Suçları ve Cezalar, ihtilaflar ve çözüm yolları,
• Gümrükler ve Terörizm,
• Kaçakçılık konularına (ticari eşya kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı vb)
genel bakış
• Şüpheli Durumlar, Zula Yöntemleri

Eğitimler firma tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Danışmanlarımızın tamamı kamu deneyimine sahip olup, aynı zamanda YYS gerekliliklerine uygun şekilde A
sınıfı Gümrük Müşavirliği lisansına sahiptir.
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Gümrük Uyum Denetimi Hizmeti
Denetim kapsamında firmanın geçmiş işlemlerinin, örnekleme suretiyle ithalat ve ihracat dosyaları üzerinden
gümrük ve dış ticaret mevzuatına uygunluğu incelenecektir.
Denetim konuları:
• Vergilendirme (Gümrük Kıymeti, Menşe, Tarife, KDV, ÖTV, İthalde Alınan Diğer Vergi ve Fonlar)

• Kullanılan gümrük rejimleri (SDG, DİR, HİR, GİR, Antrepo vs) ve rejimlerin kurallarına uygunluk
• Ticaret politikası önlemlerine uygunluk (korunma önlemleri, gözetim önlemleri, anti-damping önlemleri,
kota ve tarife kontenjanı uygulamaları)

• Beyanname ve eki belgelerin uyumluluğu
Denetim Alanları:
• İthalat ve ihracat beyannameleri ve sözlü beyanlar

• İthalat ve ihracata ilişkin muhasebe kayıtları ve banka talimatları
• Satış sözleşmeleri ve grup içi hizmet/dağıtım/marka/ vb sözleşme ve anlaşmalar
• KDV beyannameleri ve KDV ödemeleri
• Gümrük iç kontrol uygulamalarının analizi ve yeterliliği
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Gümrük Uyum Denetimi Hizmeti
Denetim aşağıdaki çerçeve esas alınarak yapılacaktır:
• Denetim yılda iki defa gerçekleştirilecektir.
• Gümrük ve dış ticaret işlemlerindeki risklere özel hazırlanmış ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş
soru formu iletilerek yanıtlanması istenecektir.

• Dış ticaret ve gümrük işlemleriyle ilgili muhasebe kayıtları, finansal bilgiler ve sözleşmeler incelenecektir.
• Son 3 yılda gerçekleştirilen ithalat ve ihracatlar ile ilgili olarak örneği verilecek detayda bir liste alınacaktır.
• İthal/ihraç edilen ürünleri GTİP ve menşelerine göre temsil edecek şekilde gümrük beyannamesi seçilecek
ve seçilen beyannamelerin ekleri ile birlikte kontrolü yapılacaktır.
• Beyanname seçimi ilgili dönem (6 aylık) toplam beyanname sayısının %20’si şeklinde olacaktır; ancak
denetim kapsamına alınan toplam beyanname sayısı 120’den fazla olmayacaktır.

• Denetimin dosya incelemesi bölümü firma tesislerinde gerçekleştirilecek olup azami 5 gün içinde
tamamlanacaktır.
• İnceleme sonucu Denetim Raporu hazırlanacaktır.
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Gümrük Uyum Denetimi Hizmeti
Deloitte gümrük uyum denetimi hizmetini (resmi gümrük denetimleri ile aynı bakış açısıyla) dört aşama
olacak şekilde sağlamaktadır.
1. Firma ihtiyaçlarının
belirlenmesi

3. Risk
değerlendirmesi ve
kontrolü

2. Kapsamlı inceleme

4. Raporlama

Gümrük Danışmanlığı

Deloitte Türkiye şirket ortakları ve
müdürleri gümrük ve dolaylı vergiler
uyum uygulamalarında, çeşitli
sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların ihtiyaçlarını belirlemede ve
verimli çözümler üretmede
münhasıran uzmanlaşmış ve
deneyim kazanmıştır.

YYS

Deloitte Türkiye kapsamlı incelemeler
sırasında kullanılan tekniklere, gümrük
denetim ekibinin, müdürünün ve şirket
ortaklarının uyumluluğuna ve yeterliliğine
ve de denetim koşullarına yüksek öncelik
vermektedir.
Deloitte Türkiye belirlenmiş teknik ve
teknolojileri kullanmakta, inceleme
hizmetinde standardizasyonu
sağlamakta, paylaşımda ve arşivlemede
verimliliği sağlamakta, raporlamada kağıt
kullanımını azaltmakta ve dolayısıyla
denetim sonuçlarında kaliteyi
arttırmaktadır.

Deloitte
Yaklaşımı

YYS
Danışmanlığı

Vergi hesaplamasında ve
kontrollerinde ve gümrük
uyumluluğunda gümrük kayıtları
gümrük mevzuatında belirtilen çerçeve
kapsamında kontrol edilmektedir
Vergi ve gümrük yükümlülüklerine
ilişkin riskler vergi ve gümrük kuralları
kapsamında hesaplanmaktadır.

Sürekli Gümrük
Danışmanlığı

Gümrük denetim raporu gümrük ve
dış ticaret işlemlerinin incelenmesini
takiben en geç iki hafta içinde firmaya
iletilmektedir.
Talep edildiği takdirde, tespitler firma
yönetimine ekip lideri tarafından
sunulmakta, düzeltici faaliyetler
konusunda öneriler geliştirilmekte,
eylem planları ve aksiyonlarda yol
gösterici olarak destek verilmektedir.

Gümrük Uyum
Denetimi

YYS İzleme
Hizmeti
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YYS İzleme Hizmeti
Sertifikanın geçerlilik süresi sınırsız olduğundan, sertifikanın verilmesine ilişkin koşulların sağlanmaya devam
edilip edilmediği sertifikanın geçerlilik süresi boyunca Bakanlıkça düzenli olarak takip edilecektir.
Bölge Müdürlüklerince veri tabanları üzerinden borç, ceza oranı ve performans sorgusu ile adli sicil kontrolü
yıllık olarak yapılacaktır. Gerekli görülen hallerde kayıtların izlenebilirliği ile emniyet ve güvenlik
standartlarının yerinde incelemesi yapılacaktır.

Ayrıca Sertifika sahiplerince her yıl “soru formunun güncellenmesi” gerekmektedir.
Güncellenen soru formları ilgili oldukları dönemi izleyen 3 ay içerisinde hazırlanarak 15 gün içerisinde
sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne ibraz edilecektir.

Diğer taraftan, Bakanlıkça Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri planlı sonradan
kontrole tabi tutulacaktır.
Deloitte bu sürece YYS kriterlerinin karşılanmasında devamlılığı sağlamak için düzenli periyotlardaki
kontrollerini gerçekleştirerek destek olmakta ve sizi gümrük denetimleri için hazırlamaktadır.
Firma operasyonlarında deneyimli ve özel seçilmiş ekibimiz ile, firmanın YYS statüsünün takip edilmesi, ilgili
bilgileri güncellenmesi ve sertifikayı etkileyecek değişiklikler üzerinde periyodik kontrolleri, uygunluk
kontrolleri ve farkındalığın arttırılması gibi destek çalışmaları ile YYS sertifikasının muhafazasında destek
sağlanacaktır.
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YYS İzleme Hizmeti
YYS İzleme Denetimi Hizmeti, Deloitte YYS Danışmanlığı ve Gümrük Uyum Denetimi faaliyetlerindeki
tecrübelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan YYS firmalarına özel denetim hizmetidir.
Söz konusu denetim kapsamında;

• Yılda iki kez Gümrük Uyum Denetimi yapılarak, firmanın gümrük ve dış ticaret alanındaki riskleri ve
fırsatları düzenli olarak analiz edilmekte, resmi sonradan kontroller (gümrük incelemeleri) için gerekli ön
kontroller yapılmakta, resmi denetimler için hazırlıklar kontrol edilmekte, iç kontrol uygulamalarının
yeterliliği izlenmekte ve gelişme alanlarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulmaktadır.
• Yılda iki kez, YYS koşullarına ilişkin firmanın;
• YYS statüsünün takibi, soru formundaki bilgi ve cevaplar ile yazılı usullerin güncellenmesi gerekenlerin
tespiti,
• YYS sertifikasını etkileyecek değişiklikler üzerinde periyodik kontroller yapılması,
• Yerinde inceleme yapılarak firma tesislerindeki başta emniyet ve güvenlik tedbirleri olmak üzere YYS
koşularının varlığı ve uygulamasının kontrolü,
sağlanmaktadır.
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İletişim ve bilgi için…

Hizmetlerimiz ile ilgili hususları görüşmek ve daha kapsamlı bilgi almak için aşağıdaki erişim bilgilerini
kullanarak her zaman bize ulaşabilirsiniz.

Cahit Gökçelik

Barış Demirel

Gümrük ve Dış Ticaret
Hizmetleri Lideri

Kıdemli Müdür

Tel

Tel

:+90 (212) 366 60 97

:+90 (212) 366 62 72
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