Gümrükte
Gündem
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası (YYS)

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI (YYS)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olunan ve kendi oto
kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü belgesidir. Bu kapsamda, AB mevzuatına uyum sürecinde 21 Mayıs 2014
tarihinde Gümrük İşlemleri Kolaylaştırması Yönetmeliği yayımlanmış; ilgili mevzuat uyarınca 15.08.2017 tarihinden itibaren A,B, C sınıfı OKSB uygulamalarına son verilmiştir. Bu kapsamda mezkur
Yönetmelikte, 13 Ekim 2017 tarihinde önemli değişiklikler yapılarak mevzuata son şekli verilmiştir.

Kolaylıklar

Koşullar
Emniyet ve Güvenlik İşlemlerine
İlişkin

Basitleştirilmiş Uygulamalar

• Güvenilirlik
• Kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği

• Emniyet ve güvenliğin sağlanması
• Mali yeterlilik

Başvuruda Aranan Belgeler
• Eksik beyan

• Eksik bilgili özet beyan verme

• Başvuru formu

• Kısmi teminat

• Minimum ve Öncelikli kontrol

• Ek-2’de yer alan soru formu

• Götürü teminat

• Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı

• Adli sicil belge asılları/Yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için Ek-3’te yer alan Beyan formu asılları

• Onaylanmış ihracatçı
• A.TR düzenleme
• Fatura beyanı, EUR.MED fatura beyanı düzenleme
• İhracatta yerinde gümrükleme

Beyanın Kontrolüne İlişkin

• İzinli gönderici

• Yeşil hat

• İzinli alıcı

• Sarı hatta öncelikli kontrol

• İthalatta yerinde gümrükleme

• Kırmızı hatta öncelikli kontrol

• Güncel imza sirküleri aslı ya da onaylı örneği
• SGK e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’teki form ile SGK’dan alınan yazının aslı
• Bağlı bulunan vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığını veya borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazının aslı
• Ek-5’te yer alan YMM rapor aslı veya noter onaylı örneği
• ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği

Başvurunun İncelemesi

Başvurunun Yerinde İncelemesi

Bölge Müdürlüğü (Ön İnceleme): Başvuruların ön incelemesi, başvuruların genel evrak kaydına
alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç 15 iş günü içinde tamamlanacaktır.
Bu süre, başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir. Başvurada aranan
belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin
tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile
veelektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur ve 30 iş günü içinde eksikliğin tamamlanması
beklenir. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasına müteakip en geç 10 iş günü içerisinde Bölge
Müdürlüğünce inceleme tamamlanarak Ön İnceleme Değerlendirme Formu düzenlenir.

Müfettiş: Genel Müdürlükçe yapılan incelemenin olumlu değerlendirilmesini müteakip 10 iş günü içerisinde
yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilerek 45 iş günü içerisinde ilgili
koşulların sağlanıp sağlanmadığı incelenecektir.

Genel Müdürlük: Bölge Müdürlüğünce ön inceleme tamamlanmasına müteakip 5 iş günü içinde
başvuru formları ve soru formu Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilir. Genel
Müdürlükçe soru formu 15 iş günü içerisinde incelenir, bu süre gerekmesi halinde 15 iş günü
uzatılabilir. Soru formunda eksik görülmesi halinde 40 iş günü içerisinde eksikliğin giderilmesi
istenir. Eksikliğin giderilmesine müteakip ibraz edilen soru formu 20 iş günü içerisinde tekrar
Genel Müdürlük tarafından incelenir.

Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yerinde inceleme
değerlendirme formu düzenlenerek inceleme bitiminden sonra 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal
ettirilecektir.

Hazırlık Başvuru

belgelerinin
hazırlanması

Başvuru Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğüne
başvuru

Varsa eksikliklerin tamamlanması için taahhütte bulunulması halinde 45 iş gününe kadar başvuru sahibine ek
süre tanınacaktır.
Süre bitiminden itibaren sonradan kontrol yetkilisi tarafından 20 iş günü içerisinde eksiklerin giderilip
giderilmediği incelenecektir.

Kabul / Red • Bölge inceleme
• Genel Müd.inceleme
•● Yerinde inceleme

İzleme • Başvuru belgelerinin üç yılda bir güncellenmesi

•● Ek-2’deki soru formunun üç yılda bir güncellenmesi
•● Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi
•● Planlı sonradan kontrol denetimi yapılması

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamı

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Ek Koşullar

• İhracatta yerinde gümrükleme izni

• Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış ve başvuru yılından bir önceki yıl ve bizzat kendisi
asgari 5 Milyon Dolar tutarında fiili ihracat yapmış olan firmalar

• A.TR Dolaşım Belgelerini düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme
zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni
• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleyebilme izni

• İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi
için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak
• İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak

İzinli Gönderici Yetkisi Ek Koşullar
• Uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak

• Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak

• Bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak

• Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune
alınabilmesi ya da gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli teçhizat ve donanıma sahip
olmak

• En az 500 transit beyanı (TIR Karnesi dahil) kapsamında eşya transit etme
• En az 500 adet özet beyan kapsamı işlem yapmak
• Toplam 500 transit beyanı (TIR karnesi) ve özet beyan kapsamında işlem yapmak
• Özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni
Taşıma Şekli

Taşıyıcı

Tesis

Yükleme

Mühürleme

Komple

İzinli gönderici

İzinli gönderici

İzinli gönderici

İzinli gönderici

Komple

İzinli gönderici

İzin sahibi

İzinli gönderici

İzinli gönderici

Komple

Diğer taşıyıcı

İzin sahibi

İzin sahibi

İzin sahibi

Parsiyel

İzinli gönderici

İzin sahibi / İzinli gönderici

İzinli gönderici

İzinli gönderici

İhracatta Yerinde Gümrüklemenin
Sağladığı Kolaylıklar
• Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemleri tesislerden yapabilme imkanı sağlanmıştır (Yeşil Hat).

İhracatçının tesisi

• 30 dakika "kontrol türü" bildirim süresi esas alınmıştır.
• Eşyanın kontrol türü belirlendikten sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın muayenesine 3 saat içinde
başlanması esas alınmıştır.
• Önceden bildirilmesi koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.
• Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyaya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin uygulanmaması sağlanmıştır.

İzinli gönderici

• İhracat beyannamesinin tescili ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından eşyanın
bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilmesi mümkün
kılınmıştır.

İzinli göndericinin tesisi

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Ek Koşullar

İzinli Alıcı Yetkisi Ek Koşullar

• Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak

• Uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak

• Asgari 5 milyon ABD doları tutarında ihracat veya toplam 20 milyon ABD doları tutarında
ihracat ve ithalat yapmış olmak veya asgari 20 milyon ABD doları ithalat yapmış olmak

• Bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak
• En az 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etme
• En az 500 adet özet beyan kapsamı işlem yapmak
• Toplam 500 transit beyanı (TIR karnesi) ve özet beyan kapsamında işlem yapmak

• Gümrük idaresine 500 bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak
• İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune
alınabilmesi için gerekli teçhizat ile donanıma sahip olmak ve tartımı için gerekliği düzeneğe
sahip olmak

• Gümrük idaresine 1 milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu vermiş olmak
• Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune
alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak
• Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli
düzeneğe sahip olmak

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni
Taşıma Şekli

Taşıyıcı

Tesis

Komple

İzinli alıcı

İzin sahibi / İzinli alıcı

Parsiyel

İzinli gönderici yetkisine sahip izinli
alıcı

İzin sahibi / Taşıyıcı tesisi / Gümrük
antrepoları

Boşaltma

Mührün Kırılması

İzinli alıcı

İzinli alıcı

İthalatta Yerinde Gümrüklemenin
Sağladığı Kolaylıklar
• 2 saatlik kontrol türü bildirim süresi esas alınmıştır.
• Varış bildirimini takiben azami 15 dakika içinde boşaltma izninin verilmesi sağlanmıştır.
• Önceden bildirim koşuluyla mesai saatleri dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

İthalatçının tesisi

• Eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılacak gümrük
müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.
• İzinli alıcıya mühür kırma yetkisi verilmiştir.
• Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Konteynerlerin ve
büyük hacimli eşyaların kapalı alan koşulu olmaksızın tesiste bekletilmesi sağlanmıştır.
• Eşyanın ithalata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra muayeneye tabi tutulacak eşyanın muayenesine
3 saat içinde başlanması esas alınmıştır.

İzinli alıcı

• Muayeneye tabi tutulacak eşya güvenli depolama alanında bekletilmesine ve muayeneye tabi tutulmayacak
eşya için güvenli depolama alanından çıkışına vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasıyla izin
verilmiştir.
• İzin kapsamı eşya ayniyet tespitine yönelik tedbirlerin dışında tutulmuştur.

İzinli alıcının tesisi

• Güvenli depolama alanında bulunan eşyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.
• İzinli alıcının aynı taşıma aracına birden fazla tesiste boşaltma yapabilmesi sağlanmıştır.

EY – YYS Süreç Danışmanlığı Hizmeti
Sürecin İşleyişi

Proje taslağı

Durum
değerlendirme

Destek
ve
geliştirme

Sertifika
başvuru süreci

Koruma süreci

1

2

3

4

5

• YYS başvuru dosya sürecinde
destek verilmesi

• Farkındalık eğitimi düzenlenmesi

• Fayda ve maliyet analizinin
yapılması

• Mevcut duruma ilişkin GAP
analizi yapılması

• Gümrükleme sürecindeki zayıf
yönlerin iyileştirilmesi

• Firmanın uluslararası ticaret
profilinin belirlenmesi

• GAP analizi sonucu eksikliklerin
raporlanması

• Uzmanlık ve iç denetim sistemi
oluşturulmasına destek
verilmesi

• Sertifika temini için
takip edilecek stratejinin
belirlenmesi

• YYS süreciyle ilgili görüş
verilmesi ve soruların
yanıtlanması
• YYS’ye sahip olma koşullarının
sürdürülmesine yönelik
çalışmalar yapılması

• Proje ekibinin ve zaman
çizelgesinin belirlenmesi
• Faaliyet kapsamı ve kaynak
planlamasına destek verilmesi

Global Ticaret Hizmetlerimiz

1

Denetim
Global ticaret süreç analizi ve
denetim hizmeti

2

Danışmanlık
Global ticaret uygulamaları ve
gümrük mevzuatı konularında
danışmanlık hizmeti

3

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
(YYS)
YYS başvurusuna ve belge devamlılığına
yönelik danışmanlık hizmeti

5

Yeterlilik Analizi
Gümrük müşavirliği yeterlilik analizi
yapılması

4

Uyuşmazlıklar
Gümrük uyuşmazlıklarına yönelik
danışmanlık hizmeti

6

Eğitim
Global ticaret konularında eğitim
verilmesi

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği
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.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in
her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını
temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen
ey.com adresini ziyaret ediniz.
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