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GÜMRÜK GÜMRÜK

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ DERNEĞİ HIZLI BAŞLADI!
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi sertifikasına sahip firmaları tek çatı altında toplamak, böylece 
sertifika ile sunulan haklar ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak için 31 Mayıs 2019’da 
kurulan Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği (AEO) önemli işlere imza atıyor. Dernek Başkanı Mehmet 
Altay Yegin önderliğinde kısa sürede büyük yol kateden derneğin hedefleri ise oldukça büyük. 

Sertifika sahibi firmaların birlik olmasını 
sağlamak için kurulan Yetkilendirilmiş 
Yükümlü (AEO) Derneği’nin önemli 

hedefleri var. Derneğin kuruluşuna öncülük 
eden ve ilk başkanı olan Mehmet Altay 
Yegin ile görüşerek, kuruluş amaçlarını, 
çalışmalarını ve yol haritasını konuştuk. 
Yegin, çeşitli eğitim kurumlarında gümrük, 
dış ticaret ve kaçakçılık konularında eği-
timler veriyor. Ayrıca 11 yıldır adli bilirkişi 
olarak da görev yapan Yegin, sektörün 
önde gelen Gümrük Müşavirliği şirketinde 
Gümrük Müşaviri – Danışmanlık Hizmet-
leri Departman Müdürü olarak kariyerini 
sürdürüyor. 

Altay Bey, siz Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Derneği’nin kurucu üyelerindensiniz. 
Derneğinizin kuruluş amacı nedir?
“Serüven güvenlikten doğdu” dersek 
yanlış bir tespit yapmamış oluruz. İkiz kule 
saldırıları sonrasında, 2001 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde kısa 
adı C-TPAT (Terörizme Karşı Gümrük 
ve Ticaret Ortaklığı) olan ve hızla yay-
gınlaşan bir uygulamanın fitili ateşlenmiş 
oldu. Sonrasında YYS, Avrupa Birliği’nin 
AEO (Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör) 
kendisine entegre etmesi ve seksenden 
fazla ülkenin dahil olduğu, yirmiden fazla 
ülkenin de kendi mevzuatına entegre etme 
çalıştığı bir dış ticaret enstrümanı haline 
gelmiştir.
Ülkemizde ise 2009 yılında 5911 sayılı 
Kanunla Gümrük Kanunu’na eklenen hü-
kümle ve 10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayımlanan “Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 
ile YYS süreci başlatılmıştır. 2020 Eylül ayı 
itibarıyla, YYS sertifikası sahibi firma sayısı 
513’e ulaşmış bulunmaktadır. Bu statüyü 
elde etmek isteyen işletmelerin sayısı her 
geçen gün artmaktadır.
İşte derneğimiz tam noktada Türkiye dış ti-
caretinin yüzde 40’ından fazlasını gerçekleş-
tiren sertifika sahibi firmaların operasyonla-
rında ve sistem içerisinde yaşadığı sorunları 

tüzel kişilik başvuruları ile Bakanlık Maka-
ma bildirimde bulunmaktansa, sistemin 
geliştirilmesi adına sivil toplum örgütü çatı-
sı altında toplamaya karar vermiştir. Bunun 
yanı sıra; dış ticaret alanında faaliyet gös-
teren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
(AEO) sahibi şirketlerin temsilcilerini bir 

araya getirerek yetkilendirilmiş yükümlü 
sistemi kapsamında yararlanılan hak 
ve uygulamaların daha da geliştirilme-
sini sağlamak; dış ticaret işlemlerinden 
kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların 
önüne geçilmesi, formalitelerin azaltıl-
ması, ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve 
uygulanabilir hale getirilmesi için gayret 
sarf etmek;  sertifika sahibi firmaların birlik 
olmasını sağlamak,  AEO sistemini uygu-
layan farklı ülkeler düzeyinde araştırmalar 
yapmak, her türlü bilgi ve istatistiki verileri 
toplayarak bu bilgileri üyeleri ile pay-
laşmak; ayrıca Dünya Gümrük Örgütü 
ve Avrupa Birliği nezdinde araştırma, 
toplantı, uygulama ve mevzuatın takibini 
yapmak, başlıca kuruluş amaçlarımız 
arasında yer almaktadır.

Faaliyetlerinizden biraz bahsetmenizi 
rica ederiz, bu güne kadar dernek 
faaliyetleri olarak neler yaptınız?
Derneğimiz dış ticaret alanında faaliyet 

gösteren şirketlerin temsilcilerini bir araya 
getirerek, ülkemizin dış ticaretini geliştir-
mek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sistemi ve bu kapsamda yararlanılan 
hak ve uygulamaların geliştirilmesi için 
ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği 
halinde çalışmalar yapmak ve önerilerde 
bulunmak amacıyla 31.05.2019 tarihinde 
kurulmuştur.
Kuruluş aşamasından sonraki faaliyetleri-
mizi şu 5 ana başlıkta yoğunlaştı:  
1-Öncelikle hedeflerimizi ortaya koyarak, 
hazırladığımız Eylem Planı ile yol haritamızı 
belirledik.
2- Yeni bir oluşum olmamız nedeniyle, bu 
dönemde Derneğimizin tanıtım faaliyetleri-
ne de ağırlık verdik.
3- Akademik çalışma faaliyetlerine de 
önem vererek, çeşitli makale ve araştır-
malar yapıp web sitemizde de yer verdik.
4- Kamu kurum ve kuruluşları arasında 
mekik dokuduk ve sistem için katkı sağla-
maya çalıştık. 
5-İki yıllık eğitim faaliyetlerimizi de planladık. 

Yönetim Kurulunuz kimlerden 
oluşmaktadır?
Yönetim Kurulumuz her ayın ikinci haftası 
salı günleri bir araya gelmektedir. Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak ben M. Altay 
Yegin, Başkan Yardımcımız Ömer Yürü, 
Genel Sekreterimiz Aysun Yılmaz, Sayman 
Üyemiz Nuray Karabıyık ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Emrullah Kaymaz’dan oluşmaktadır.
İlk Yönetim Kurulu toplantımızı 24 Şubat 
tarihinde Derneğimiz Genel Merkezin-
de bir araya gelerek gerçekleştirdik. İlk 
toplantı gündemimiz; Gümrük İşlem-
lerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine 
ait değişikliklerin irdelenmesi, gündem 
maddelerinin görüşülmesi ve karara 
bağlanması oldu.

Bakanlıklara ziyaretlerinizden 
bahsettiniz, ilgili ziyaretler hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Dernek Yönetim Kurulu olarak, 11 
Şubat’ta Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarına ziyaret yaparak, temaslar-
da bulunduk. Özellikle Bakanlık mevzuat 
çalışmalarında sivil toplum örgütleri 
üzerinden gelen taleplerin iletilmesinin 
daha uygun olduğunu, kapsayıcı bir bü-
tünlük anlayışının sağlandığını belirttiler. 
Özellikle Bakan Yardımcımız Sayın Tuna 
Turagay derneğimiz faaliyetleri ile yakın-
dan ilgileneceğini, Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde gerçek-
leşen yeni değişiklikler ile sertifika sahibi 

firmaların basitleştirme uygulamalarının 
arttırıldığından bahsetmiştir. Tabi ki bu 
görüşmeler derneğimizin geleceği için 
bizlere umut kaynağı olmuştur.

Yol haritanız ve gelecek 
planlarınız nelerdir?
Derneğimiz Yönetim Kurulunun ikinci 
yarıyıl iş planı programı çerçevesinde 
statü sahibi firmaların her yıl alması 
gereken eğitimleri düzenleyerek üyele-
rimizin ilgili eğitimleri ücretsiz bir şekilde 
almasını sağlamaktır. Ayrıca sizler gibi 
paydaş sivil toplum örgütleri ile bir 
araya gelerek ortak çalışma alanlarının 
yaratılması hedeflenmektedir.
Koronavirüsün etkilerinin azalmasına 
müteakip, yasal ticaretin kolaylaştırıl-
ması için seminerler düzenlemek ve 
bu seminere Dünya Gümrük Örgü-
tü nezdinde (AEO) temsilcilerini de 
davet etmek istiyoruz.  Bu seminerler 
çerçevesinde yurt dışı uygulamaları 
konusunda bilgi alışverişi yapılmasının 
planlanması sağlanacaktır. 
Bizler ihracatçı firmaları önemsiyoruz ve 
Türkiye’de ilk 1000’de bulunan ihracat-
çı firmaların sadece 200 tanesinde YYS 
belgesi bulunduğundan sisteme daha 
çok firmanın çekilmesi için çalışma-
larımıza hız kesmeden devam etmeyi 
hedefliyoruz. 

Sertifika sahibi firmalar derneğinize 
neden üye olmalıdır.?
Malumunuz olduğu üzere dernekler, 
gönüllülük esasına göre çalışılır. Ben 

Yönetim Kurulu adına derneğimize 
üye olan firmalara teşekkür ediyorum. 
Hali hazırda üye sayımız gün be gün 
artmaktadır. Derneğimize üye olmak 
isteyen firmalar bilmelidir ki yararlanılan 
hak ve uygulamaların geliştirilmesi için 
ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve iş birliği 
halinde çalışmalar yapmak ve öneriler-
de bulunmak, uygulamada yaşadıkları 
aksaklıkları gidermek ve sistemi daha 
da geliştirmek üzere Bakanlıklara öne-
riler hazırlamak ve bunları takip ederek 
sonuçlandırmak öncelik hedeflerimiz-
dir. STK’lar üzerinden ulaştırılan makul 
talepler elbette ki daha etkili sonuçlar 
doğurmaktadır.
Diğer yandan ülkemiz YYS uygula-
ması ile diğer ülkelerin benzer AEO 
uygulamaların karşılıklı tanınması da bir 
diğer hayati konudur. Şu an ülkemizin 
sadece Güney Kore ile bu tür an-
laşması mevcuttur.  Karşılıklı tanıma 
anlaşmalarının sayısının artırılması için 
de uluslararası iş birliği noktasında biz 
de her türlü desteği vermeye hazırız. 
Bu minvalde ihracatı arttırmanın en 
önemli itici güçlerinden birisinin de kar-
şılıklı tanıma anlaşmalarından geçtiğinin 
bilinmesinde fayda vardır.

Son olarak derneğinize üye olmak 
isteyen sertifika sahibi firmalar nasıl 
üye olabilmektedir.?
Derneğimize üye olmak ve bizler ile 
hareket etmek için www.yysd.org.tr ad-
resinden üye olma prosedürü üzerinden 
detaylı bilgi sahibi olabilirler.
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