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Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikasını 
nasıl tanımlayabiliriz?

Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası (YYS); gümrük 
yükümlülüklerini yerine getiren, 
kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir 
olan, mali yeterlilik, emniyet ve 
güvenlik standartlarına sahip 
bulunan, kendi oto kontrolünü 
yapabilen güvenilir firmalara 
gümrük işlemlerinde birtakım 
kolaylık ve imtiyazlar tanıyan 
uluslararası bir statü belgesidir.

YYS Türkiye’de ne 
zaman uygulanmaya 
başladı?

Uluslararası ticaretin 
kolaylaştırılması amacıyla 
gerçekleştirilen bu uygulama 
Türkiye’de “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü” (YYS) adı 
 altında 2013 yılında yürürlüğe 
sokuldu. İlk olarak 2009 yılında 
yürürlüğe giren 5911 sayılı  
Kanunla Gümrük Kanunu’na  
YYS altyapısının oluşturulmasına 
ilişken hüküm eklendi. Daha  
sonra 10.01.2013 tarihi Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği” ile YYS belgeleri 
dağıtılmaya başlandı.
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MEHMET ALTAY YEGİN
Yetkilendirilmiş 

Yükümlü (AEO) Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

10SORUDAÜYYS’DE NELER 
DEĞİŞECEK?

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü nasıl ortaya çıktı?

2001 “ikiz kule saldırıları” küresel 
düzeyde bir güvensizlik ortamı yarattı. 
Ülkeler daha sıkı hudut kontrolleri ve 
güvenliği önceleyen dış ticaret seçenek-
lerine yönelmeye başladı. Bu sefer de 
küresel düzeyde tedarik zincirinde kesin-
tiler ve bundan kaynaklanan gecikmeler 
ortaya çıkmaya başladı. Durumu birlikte 

1. 2.

3.

Ticaret Bakanlığı, AB gümrük mevzuatına uygun olarak, “izinli gönderici” uygulamasını 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü  kapsamından çıkarıp, transit rejimi altında bir 
basitleştirme yapmaya hazırlanıyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yegin, YYS ile sağlanan kolaylıkları, yapılması 
planlanan düzenlemenin kapsamını ve dernek olarak önerilerini 10 Soruda cevapladı. 

değerlendiren Dünya Ticaret Örgütü ve 
Dünya Gümrük Örgütü üyeleri güven-
lik kontrollerine halel getirmeksizin hiç 
olmazsa “güvenilir ticaret erbabı” olarak 
adlandırılan işletmelerin gümrük işlem-
lerini daha hızlı yürütmeye yönelik yeni 
bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duydular. 
Authorized Economik Operator (Yetki-
lendirilmiş Ekonomik Operatör) düzenle-
mesi bu anlayışla doksandan fazla ülkede 
yürürlüğe sokuldu
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EMNIYET VE GÜVENLIĞE ILIŞKIN 
KOLAYLIKLAR

» Azaltılmış zorunlu bilgilerden 
oluşan özet beyan verilmesi,

» İzinli gönderici yetkisine sahip 
firmaların yapacakları taşımalar için 
öncelikli sınır geçişi.

Sertifikanın makro ve mikro düzeyde 
sağladığı avantajlar ise şöyle sıralanabilir:

» Uluslararası pazarlarda tedarikçi 
olarak daha çok tercih edilme,

» Uluslararası piyasalarda güvenilir 
olarak tanınma,

» Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan 
ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü 
olarak kabul edilme ve o ülkede 
yetkilendirilmiş yükümlü için sağlanan 
ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına 
dayanılarak faydalanabilme,

» Piyasada güvenilir kişi olarak 
tanınma ve daha çok tercih edilme,

» Boşaltma, yükleme, eşya ve aracın 
beklemesi gibi masrafların ortadan 
kalkması,

» Daha ileri düzeyde lojistik 
planlaması,

» Mala zarar veriliş vakalarında 
azalış,

» Tedarik masraflarının azalması ve 
tedarikçilerle iş birliğinin artması,

» Sevkiyatlardaki gecikmelerde 
azalma.

Türkiye’de kaç firma YYS 
sahibidir?

2021 yılının ikinci 
çeyreği itibarıyla, YYS sahibi 
firma sayısı 574’e ulaşmış olup, 
bu statüyü elde etmek isteyen 
işletmelerin sayısı da her geçen gün 
artmaktadır. Genel basitleştirmelerden 
yararlanan bu firmalardan bir 
kısmı gerekli koşuları sağlamaları 
kaydıyla, daha fazla ayrıcalık 
yaratan özel basitleştirmelerden de 
yararlanabilmektedir. İlave olarak 
yararlanılan özel basitleştirmelerden 
yararlanan firmaların dağılımı ise şu 
şekildedir:

» İthalatta yerinde gümrükleme:  
17 firma

» İhracatta yerinde gümrükleme:  
40 firma

» İzinli alıcı: 10 firma
» İzinli gönderici: 26 firma

YYS belgesinin dış 
ticaret erbabına sağladığı 

kolaylıklar nelerdir?
YYS sertifikası kapsamında 

yararlanılan “basitleştirilmiş işlemler” 
kapsamındaki kolaylıkları şöylece 
sıralamak mümkündür:

» İhracatta Yerinde Gümrükleme 
(Firmanın belirlenen tesisinde 
eşyanın fiziki muayenesinin ve taşıt 
mühürlemesinin gerçekleştirilmesi),

» İthalatta Yerinde Gümrükleme 
(Firmanın belirlenen tesisinde eşyanın 
fiziki muayenesinin ve eşya tesliminin 
gerçekleştirilmesi),

» Teminatlı işlemlerde; her bir 
işlem için ayrı ayrı teminat vermek 
yerine kısmi veya götürü teminat 
sunulmasının kabul edilmesi,

» Ticaret odalarınca düzenlenen 
gümrük idarelerince vize edilen A.TR 
Dolaşım Belgelerinin bizzat ihracatçı 
tarafından düzenleyip vize edilmesine 
yetki veren “onaylanmış ihracatçı” 
statüsünün sağlanması,

» Eşyanın kıymetine bağlı 
kalmaksızın Fatura Beyanı, EUR-
MED; EUR.1 belgesi düzenleyip 
onaylayabilme yetkisi veren 
“onaylanmış ihracatçı” statüsünün 
sağlanması,

» Bir ay içerisinde eksiklikleri 

tamamlanmak üzere; eksik belge ve 
bilgi ile gümrük beyanında bulunulması 
olanağının sağlanması,

» Eşya türüne bağlı olmaksızın taşıt 
üstü işlemlerden yararlanılması.

BEYANIN KONTROL TÜRÜNE 
GÖRE KOLAYLIKLAR

» İthalat ve ihracatta eşyanın fiziki 
muayenesinin ve kontrolünün olmadığı 
YEŞİL hat uygulaması,

» Taşıt Üstünde Yeşil Hattan 
yararlanma.

4.

5.
“Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik taslağında ‘izinli 
gönderici’ statüsünün 31.12.2023 
tarihinde yürürlükten kalkacağı, 
ayrıca izinli gönderici yetki 
başvuruların 31.12.2021 
tarihinden sonra başvuruların 
kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. 
Mevcut ‘izinli gönderici’ 
yetkisine sahip YYS sahibi 
firmaların durumunun ne olacağı 
konusunda somut bir mevzuat 
düzenlemesi yapılmamıştır.”



54  54  www.lojistikhatti.comwww.lojistikhatti.com

n n n n
n n
n n
n n

HABER

“İzinli Gönderici”yi  
nasıl tanımlayabiliriz?

 “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası” sahibi 
firmaların, ek koşulları sağlamaları 
halinde eşyayı hareket gümrük 
müdürlüğüne sunmaksızın transit 
işlemlerini kendi tesislerinde 
gerçekleştirebilmesini sağlayan bir 
basitleştirmedir.

Ticaret Bakanlığı 
neden izinli gönderici 
statüsünde değişiklik 

yapma ihtiyacı hissetti?
Ticaret Bakanlığı “izinli 

gönderici” statüsünde değişiklik 
yapılacağını bildirdi. Konu ile ilgili 
yazıda şu hususlara yer verildi:

“İhracat işlemlerinin belirli 
bir standart çerçevesinde hızla 
yürütülmesi açısından büyük önem 
taşıyan izinli gönderici sistemi, 
gelinen nokta itibarıyla başarıyla 
uygulanmakta olup kapsamının 
genişletilmesi gerek gümrük idaresi 
gerekse de ticaret erbabı için hasıl 
olmuştur.

Zira, gümrük idarelerimizin 
ihracat yüklerini en hızlı şekilde 
hedef pazarlara sevk edebilmek 
adına gösterdiği gayret, idarenin 
gümrüklü saha dışında da 
işlem yapmasını bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkarabilmekte, bu 
zorunluluk, düzensiz olarak tabir 
edilebilecek uygulamalara sebebiyet 
verebilmektedir.

Bu çerçevede, esasen bir ortak 
transit basitleştirmesi olan ve 
Avrupa Birliği’nde münhasır bir 
basitleştirme olarak uygulanan izinli 
gönderici sisteminin, ülkemizde 
de Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü’nden bağımsız olarak 
ele alınması ve kolaylaştırılması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yapılacak mevzuat değişiklikleri 
ile taşıyıcıların izinli gönderici 
olabilmesinin yanı sıra rejim hak 
sahiplerinin de izinli gönderici 
olmasına imkân sağlanacak olup 
ihracat yükü taşıyanların kendi izinli 
gönderici tesislerinden veya transit 
beyanında rejim hak sahibi olarak yer 
alan kimselerin yetkilendirilmiş izinli 
gönderici tesislerinden çıkış yaparak 
doğrudan sınır gümrük idaresine 
hareket etmeleri mümkün olacaktır.”

Mevcut “İzinli 
Gönderici” yetkisine 
sahip YYS sahibi 

firmaların durumu ne olacak?

Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağında Tebliğ 
taslağında konu açıklanmış 
olup, hâlihazırda tanınmış olan 
izinli gönderici yetkisi ve tesis 
yetkilendirmeleri 31.12.2023 tarihine 
kadar geçerliliğini koruyacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
taslağında “izinli gönderici” 
statüsünün 31.12.2023 tarihinde 
yürürlükten kalkacağı, ayrıca 
izinli gönderici yetki başvuruların 
31.12.2021 tarihinden sonra 
başvuruların kabul edilmeyeceği 
belirtilmiştir. Bununla birlikte, henüz 
bu konuda somut bir mevzuat 
düzenlemesi yapılmamıştır

AEO Derneği’nin 
“İzinli Gönderici 
Yetkisi” tebliğ taslağı 

konusundaki önerileri nelerdir?
Yetkilendirilmiş Yükümlü 

(AEO) Derneği olarak tebliğ taslağı 
konusunda Ticaret Bakanlığı’na 
bildirilen görüşlerimiz şöylece 
sıralanabilir:

» Yetki devri sırasında 
YYS’li firmalardan başvuru şartı 
aranmadan direkt izinli gönderici 
yetkisine geçilmesinin sağlanması,

» YYS’li izinli gönderici yetkisine 
sahip firmaların başvuru yenileme 
işlemlerinin hali hazırda olduğu 
gibi 5 yılda bir güncellenmesinin 
sağlanması,

» YYS’li izinli gönderici 
yetkisine sahip firmaların YYS-I 

ve YYS-II statüsü gibi farklı yetki 
verilerek (Örneğin: İzinli Gönderici-I 
/ İzinli Gönderici-II) basitleştirme 
uygulamalarının artırılmasının 
sağlanması,

» 6/1-c. bendinde yer alan “ilgili 
tesis için tesis müdürü ve müdür 
yardımcısı olarak bildirilen dış 
ticaret işlemlerinde temsile yetkili 
kişi hakkında, başvuru formunda 
belirtilen suçlardan dava açıldığı 
veya mahkûmiyet kararı verildiği” 
şeklindeki düzenlemenin “kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararı” ibaresi ile 
değiştirilmesi,

» YYS standartlarında bile 
olmayan; izinli gönderici yetkisi 
başvuru formunun “e) Eşya 
konulmayan kapalı alanların 
güvenliği; kamera ve lojistik programı 
kayıtlarının depolandığı yerlerde 
yangın alarmı ve doğrudan emniyet 
güçlerine ihbar mekanizmalı alarm 
sistemi bulunmalıdır” şeklindeki 
fikrası ek maliyetler yarattığından, bu 
zorunluluğun kaldırılması. 

Yetkilendirilmiş 
Yükümlü (AEO) 
Derneği adına son 

olarak neler söylemek istersiniz?
Uluslararası geçerliliği bulunan 

bir sertifika olan ‘Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası’na sahip 
firmaların hak ve yükümlülüklerini 
korumak için çıktığımız bu yolda nihai 
amacımızın ihracatın geliştirilmesi 
ve hızlandırılması olduğu 
unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, her 
aşamada ihracatta maliyet azaltıcı, 
güvenli ve hızlı ihracata destek 
olacağımızı belirtmek isteriz.

7.

8.

10.

6.

9.


