
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Konferansın açılışı gerçekleştirilmek üzere programda belirtmiş olduğu gibi açılış 
katılımcıları konuşmalarını gerçekleştirmiştir: 
 
Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Zhang XİUQİNG; 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin YYS sistemini nasıl kullandığı ve sistemden nasıl faydalandığı 
üzerine dinleyicilere bilgilendirme sağlamıştır; Çin Halk Cumhuriyeti’nin, yaptığı karşılıklı 
anlaşmalar sayesinde hem kendi ulusal ticaretini geliştirdiğini hem de tüm dünya ticaretine 
katkıda bulunduğunu, Çin Devleti’nin devamlı olarak özel sektörle iletişim içerisinde olarak 
YYS sistemi üzerinde çalışmalar sağladığını ve çağın gerekliliklerine göre sistemin güncel 
tutulduğunu, son dönemlerde uluslararası ticaretin ve ticarette ülkeler bazında uluslararası 
ticaret entegrasyonunun da hız kazandığını ve tüm ülkelerin bu süreçte yer alması gerektiğini 
böylece uluslararası ticaretin hem daha hızlı hem de daha az masrafla gerçekleşmesi 
sayesinde toplam refahın yükselebileceğini katılımcılarla paylaşmış ve toplantının açılışı 
yapılmıştır. 
 
DP World COO’su Sayın Sayın Mahmood Al BASTAKİ; 
World Logistics Pasport (WLP) (Dünya Lojistik Pasaportu) adında bir program başlatıldığını 
ve bu program sayesinde lojistik alanında teslimat yollarının daha efektif kullanılabildiğini, 
WLP projesinde oluşturulmuş yollar üzerinde lojistik masraflarının azaldığını ve bu yol 
üzerinde bulunan ülkelerdeki işletmelerin bu yollar sayesinde daha fazla markete ulaşma 
imkanına sahip olduğunu katılımcıların bilgisine sunmuştur. 
 
Sayın  Matthew DUCKWORTH; 
Pandemi sürecinin ticaretin gerilemesine sebebiyet verdiğini, YYS sisteminin sonucu olarak 
uluslararası ticarette oluşturulan güven ortamı sayesinde ticaret riskinin bertaraf edildiğini ve 
ticaretin kolaylaştırıldığını, bu durumun hem özel sektör bileşenleri hem gümrük işletmeleri 
adına geçerli olduğunu ve ülkeler arası ticarette bireylerin birbirine güvenlerinin YYS sistemi 
aracılığıyla nasıl sağlanacağı konusu üzerine çalışmalar yapılması gerektiği ve bu alanda daha 
fazla ilerleme kat edilmesi gerektiğini paylaşmıştır. 
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Sayın Matthew DUCKWORTH tarafından panelin süreç yönetimi gerçekleştirilmiştir ve 
katılımcılara sorular yöneltilerek konferansa devam edilmiştir.  
 
 
Soru-1: YYS sistemi içerisinde devlet ve özel sektör arasında nasıl bir ilişki vardır? 
 
Cevaben, Sayın John MEİN tamamlayıcı olduklarını, devletin ve özel sektörün bir araya 
gelerek sektörü oluşturduğunu, bu yüzden devletin ve toplumun beraber çalışması gerektiğini, 
devletin ve özel sektörün beraber çalışması sayesinde daha az kaynak kullanılmasının, ürün 
akışının daha hızlı olmasının ve şirketlerin operasyonların daha efektif kullanılmasının 
sağlanabileceğini paylaşmıştır. 
 
 
Cevaben, Sayın Fongod Edwin NUVAGA sadece gümrük işletmelerinin değil aynı 
zamanda özel sektörün de YYS alanında bilgili olması gerektiğini ve YYS kullanması 
gerektiğini, gümrük işletmeleri ve özel sektörün beraber çalışması sayesinde, yerinde 
gümrükleme gibi ticaretin kolaylaştırılması örneklerinin özel sektör bileşenlerinin kullanımına 
sunulabileceğini, özellikle kendi ülkesi Kamerun nezdinde gümrük işletmelerinin ve özel 
sektörün beraber çalışmasıyla, ticarette güvenin, efektifliğin ve hızın sağlanabileceğini 
belirtmiştir. 
 
İki katılımcının soruya cevaplarına ek olarak, Sayın John MEİN güven ortamının 
sağlanabilmesi için tüm tarafların birbirlerini çok iyi bilmesi gerektiğini, bu sistemde 
kurulacak olan mekanizmaların da tüm bileşenlerin beraber çalışması ve birbirine tanıtılması 
üzerine olması gerektiğini katılımcılarla paylaşmıştır. 
 
 
Soru-2: Ticari etmenler ve gümrük işletmeleri arasında güvenin sağlanması için ne gibi 
etmenler gereklidir? 
 
Cevaben, Sayın Carol WEST bu süreci ülkelerdeki bireylerin aşılanma süreçlerine 
benzetmiş, doktorların gerekli medikal raporları sağlayarak halkın güvenini kazanıp halkın 
aşılanmasını sağlaması gibi YYS yetkilileri de özel sektör bileşenleri olan şirketlerle buluşup 
endişelerini anlayıp bunları gidermesi ve aralarındaki güveni sağlaması gerektiğini ve bunun 
yanında güvenin çok hızlı bir şekilde kurulamayacağını çünkü güvenin doğasının bu şekilde 
olduğunu, kısaca tarafların ancak birbirleri hakkında karşılıklı bilgi edinerek güvene 
ulaşabileceğini, taraflar birbirlerini çok iyi dinlemesi gerektiğini ve birbirlerine sürerli olarak 
soru sormaları gerektiğini ve son olarak da tarafların davranışlarında esnek olmaları 
gerektiğini paylaşmıştır.  
 
Cevaben, Sayın Norm SCHENK uluslararası ticaret faaliyetinde bulunan firmalar 
incelendiğinde sadece %10’unun AEO’ya mensup üyeler olduğunu, uluslararası güvenin en 
büyük örneğinin tüm ülke vatandaşlarında bulunan pasaportların olduğunu, YYS sisteminin 
tüm dünyada tek şekilde uygulanması ve tek şekilde kullanımı sayesinde uluslararası 
güveninin sağlanabileceğini ve bu uygulanma şeklinin de güveni oluşturmanın en büyük 



 
 

 

 

etmeni olabileceğini,  
 
Soru-3: Gümrük işletmeleri ve YYS üyeleri arasındaki iletişim nasıl olmalıdır? 
 
Cevaben, Sayın Carol WEST gümrük işletmelerinin ve YYS üyelerinin birbirlerini çok iyi 
şekilde tanımasını gerektiğini, bu zamanlarda sanal iletişimin samimiyet kurmak yönünden 
etkisiz kaldığını, sanal olarak iletişimin kurulabildiğini ancak tarafların birbirinin ruhuna 
erişmesinin zor olduğunu, teknolojinin kullanılmaması gerektiğini kastetmediğini ancak yüz 
yüze görüşmenin daha samimiyet oluşturacak bir ortam olduğunu konuşmacılara iletmiştir. 
 
Cevaben, Sayın John MEİN gümrük işletmelerinin özel sektör işletmelerine doğrudan ne 
yapması gerektiğini söyleyerek görevini yerine getirdiğini düşünmemesi gerektiğini, gümrük 
işletmeleri ve özel sektörün sürekli iletişim içinde olması gerektiğini aynı zamanda 
derneklerin de bu işin kaçınılmaz bir parçası olduğunu, aktif rol almaları gerektiğini ve 
almalarına izin verilmesi gerektiğini paylaşmıştır. 
 
Sayın John MEİN ek olarak, güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için neden uluslararası bir 
YYS derneğinin henüz kurulmadığını, özel sektör şirketlerinin sadece tek bir mevkiye 
başvurarak tüm dünyada geçerli YYS belgesi alınabileceğini ancak bu durumun henüz mevcut 
sistemle mümkün olmadığını, mevcut sistemin daha çok mesafe kat etmesi gerektiğini ve 
sistemin de gelişmesine çok açık bir alan olduğunu paylaşmıştır. 
 
Mr. Norm SCHENK güvenliğin sadece özel sektör ve gümrük işletmeleri arasında 
sağlanmasının yeterli olmadığını aynı zamanda gümrük işletmeleri arasında da uluslararası bir 
güven sağlanarak küresel bir güven ortamının sağlanabileceğini ve bu sayede ticaretin tüm 
dünyada kolaylaştırılabileceğini ve kolaylaştırılabileceğini, gümrük işletmeleri arasında 
güvenin sağlanmasının anlık olarak gerçekleşemeyeceğini, kendisinin tecrübelerine göre 
Brezilya Ticaret Odası ile güvenin bir senede sağlanabileceğini düşündüğü zamanda, 1 sene 
içerisinde Brezilya Ticaret Odası ile ancak masaya oturabildiğini ve bu işlerin gerçekten 
yavaş ilerlediğini ve bu şekilde olması gerektiğini paylaşmıştır. 
 
Sayın Eser ÇENGEL, moderatör olarak sözü almış ve bir sonraki panel için değerli 
katılımcılara soruları yöneltmek üzere oturumu tekrardan başlatmıştır. 
 
Soru-4: Kapasite oluşturulması ve teknik desteğin YYS sistemindeki yeri nedir? 
 
Sayın Ernani A. CHECCUCCİ özel sektörde bulunan şirketlerin ve gümrük işletmelerinin 
sürekli insan kaynaklarını geliştirmesi gerektiğini, YYS alanındaki personellere ek olarak iş 
dünyasında bulunan kalifiye insanların da YYS alanında çekilebileceğini, bu konuya ek 
olarak şu anda gerçekleştirilen çevrimiçi konferansın bir teknik kullanım örneği olduğunu, 
Dünya’da birçok ülkeden birçok insanın tek bir yerde buluşabildiğini ve bu gibi sistemlerin 
kullanımı sayesinde YYS topluluğunun daha çok bir arada bulunup güven ve arkadaşlık 
ortamının kurulabileceğini dinleyicilerle paylaşmıştır. 
 
 



 
 

 

 

Sayın Velma Ricketts WALKER AEO programının ülkelerde uyum sağlama oranının 
beklenenden aşağıda olabileceğini, bunun sebebinin özel sektör bileşenlerinin teknik 
problemler yaşaması, programın adapte edilmesinin maaliyetinin yüksek olması olabileceğini, 
bu konuda yardımcı olun lan 
 
 
Sayın Jun TAJİMA YYS programlarının %24’ünün 10’dan daha az üyeye sahip olduğunu, 
üyelerin bu ülkelerdeki YYS programlarına gönüllü olarak katılım sağladığını, üyelerin YYS 
üyesi olmalarından önceki süreçlerde birçok masraflarla karşı karşıya kaldıklarını ve hatta bir 
YYS üyesi konumuna geldikten sonra bile herhangi bir masraf ile karşılaştıklarından, 
belirtilen bu durumdan ötürü bir YYS üyesi olmaya çekindiklerini, gerekli gümrük 
işletmelerinin ve acentalarının özel sektör firmalarının bu endişelerini gidermesi gerektiğini 
ve masrafların kesin ve net olması gerektiğini, daha sonra bu masraflar hakkında özel sektör 
işletmelerinin açık bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini paylaşmıştır. 
 
Sayın Ernani A. CHECCUCCİ her ülkede YYS sisteminin farklı olduğunu, kısıtlamaların, 
ücretlendirmelerin ve yönetmeliklerin ülkeden ülkeye değiştiğini, her ülkede ortak sorun 
olarak gizli ücretlendirmelerin özel sektörün YYS belgelendirmelerine sıcak bakmasını 
engellediğini, bu sorunun çözülmesi için özel sektör ve gümrük işletmelerinin bir araya 
gelerek ve uluslararası tek bir sistem oluşturarak bu sistemin uluslararası monopol bir sistem 
haline gelmesi gerektiğini paylaşmıştır. 
 
Soru-5: YYS 2.0 sisteminin amaçları nedir? Bu amaçlara ulaşılabildi mi? 
 
Sayın Paulina M. ELAGO YYS 2.0’ın asıl amacının küçük işletmelerin YYS programlarına 
bilinçli hale getirilmesi olduğunu, sistemde hali hazırda birçok büyük firma olduğunu ve bu 
firmaların YYS konusunda oldukça bilinçli olduğunu ancak küçük firmaların YYS’nin 
varlığından dahi bihaber olduğunu katılımcıların bilgileri sunmuştur. 
 
Sayın Jun TAJİMA YYS sisteminde genel olarak çıkarların gözetildiğini ancak bunun 
yerine bu sistemin bir uluslararası denetleme sistemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini, 
çıkarların gözetilmesi yerine uluslararası partnerlik olarak görülmesi sayesinde tüm ülkelerin 
ortak bir paydada buluşabileceğini ve dünya ticaretinin bir tüm olarak hem 
kolaylaştırılabileceğini hem de hızlandırılabileceğini katılımcılarla paylaşmıştır. Sayın Jun 
Tajima aynı zamanda Japonya’da YYS bilgilendirmesi için bir çevrimiçi eğitim sistemi 
oluşturma çalışmalarının başladığının ve çalışmaların hızla devam ettiğinin, hatta yakın 
zamanda sonlanacağının haberini paylaşmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 


