Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü
(YYS) Kapsamındaki
Hizmetlerimiz

21 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ve Gümrük Gündemini büyük ölçüde
etkileyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile İthalat ve
İhracat işlemlerinde yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle Onaylanmış Kişi
Statü Belgelerinin (OKSB) 1 Ocak 2017 itibariyle geri alınması sebebiyle
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sertifikası alımı özellikle ithalat ve
ihracat hacimleri açısından büyük olan firmalar için kaçınılmaz hale gelmiştir.
Yapılan son düzenlemelerle ihracatçıların yanı sıra ithalatçılar için de yerinde
gümrükleme, belge eklememe, taşıt üstü işlem gibi büyük kolaylıklar sağlaması
nedeniyle YYS belgesinin alımını ve belge alımı sürecinde profesyonel destek
alınmasını gerekli görmekteyiz. YYS kapsamda EY olarak YYS sertifikası almaya
hazırlanan firmalara sunacağımız hizmetler aşağıdaki gibidir:
1. Eksiklik (GAP) Analizi:
Bu aşamada firmaların YYS için uygunlukları
tespit edilerek, belgenin alınıp alınmaması
konusunda fayda-maliyet analizi
yapılmaktadır. Bu aşamada verilecek
hizmetler aşağıdaki gibidir:
a. YYS mevzuatının aktarılması
b. Belge alınmasının firma açısından avantaj
ve dezavantajlarının tespit edilmesi

c. Şirketin denetlenerek YYS analizinin
yapılması ve eksikliklerinin tespit edilmesi
d. Firmanın YYS açısından güçlü ve zayıf
yönlerinin raporlanması
e. Tespit edilen eksiklikler için aksiyon planı
oluşturularak takibinin yapılması

2. ISO 27001 ve ISO 9001
Gereksinimleri:

3. Başvuru Sürecinin
Organizasyonu ve Temini

Bu aşama YYS sertifikasının alınmasında
gerekli belgelerden olan ISO 27001 ve ISO
9001 belgelerinin alımı sürecinde verilecek
hizmetleri kapsamaktadır.

YYS sertifikasının alınmasının firma için
faydalı olacağı kararına varıldığında,
sertifika alımı için başvuru süreci organize
edilmektedir. Bu aşamada aşağıdaki
hizmetler verilmektedir:

Bu kapsamda verilecek hizmetler başlıca
aşağıdaki gibidir:

a. YYS başvuru formalarının eksiksiz ve
doğru olarak hazırlanması

a. Yönetmelik ve ISO 27001 & ISO 9001
ilişkisinin anlatılması
b. Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) ve
Kalite Yönetim Sistemi (KYS) hakkında
bilgi verilmesi
c. ISO 27001 ve ISO 9001 hakkında bilgi
verilmesi

e. ISO 27001 ve ISO 9001'in temel
unsurları ve uygulanması zorunlu
gereksinimlerin firmayla paylaşılması ve
gereksinimlerin karşılanması için destek
verilmesi
BGYS ve KYS tanımı ve kapsamı
(yönetmelik açısından olması gereken
kapsam)

ii. Yönetim sorumluluğu ve gözetimi
iii. Risk yönetimi (sadece ISO 27001 için)
iv. Gerekli dokümantasyon
v. Risk değerlendirme, varlık yönetimi,
aksiyon takibi vb. konular için
otomasyon aracı kullanımı
vii. Sürekli iyileştirme / geliştirme
yaklaşımı

f. Bu kapsamda toplantı, eğitim ve
görüşmeler yapılması
g. Tedarik zinciri güvenliğine ilişkin
çalışanlara eğitimeler verilmesi
hizmetleri bu aşamada verilecek
hizmetlerdir.

4. Belgenin Devamlılığının
Sağlanması:
Bu aşama, belge alımından sonra belgenin
sürekliliğinin sağlanması ve belgenin verdiği
yetkilerin korunabilmesi için verilecek
hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler,

b. Firmanın periyodik olarak kontrol
edilerek, bu sürece sürekli hazır hale
getirilmesi

f. ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikasyon
sürecinde destek verilmesi
g. ISO 27001 ve ISO 9001 uyumluluğu için
uygulanması gereken adımların takibi
İhtiyaç duyulabilecek kaynak ve iç/dış
desteğin sağlanması

ii. Örnek bir proje akışı sunulması

d. YYS belgesi alım sürecinde şirket içinde
koordinasyonun sağlanması

a. Belgenin geri alınmasını gerektiren
hallerin anlatılması ve bu hallerden
kaçınmak için alınacak önlemlerin ve
yapılacak uygulamaların planlanması

vi. İç denetimler

i.

c. Başvuru sürecinin takip edilmesi

e. Belge alımı için kamu tarafından
yapılacak denetimlere hazırlanmasına
destek olunması

d. BGYS ve KYS yaşam döngüsünün
aktarılması

i.

b. Sertifika kapsamı yetkiler için başvuru
formlarının hazırlanması
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c. Sertifika alımından sonra belge
kapsamı bilgilerde ve yetkilerde yapılan
değişikliklerin takibi ve bu değişiklikler
için gerekli işlemlerin yapılması olarak
tanımlanmaktadır.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği uyarınca, ithalatta mavi hat
uygulaması yerine yeşil hat uygulamasının
yürürlüğe girecek olup firmaların ileride
olumsuzluklar ile karşılaşmamaları için A ve
B sınıfı OKS Belge sahibi şirketlerin YYS alım
süreçlerine ivedilikle başlamaları gerektiği
görüşündeyiz.
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