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                                                    YYS'nin Gerekçesi
 
• 11 Eylül saldırıları sonrası tedarik zinciri güvenliğinin önem
kazanması
• DGÖ tarafından SAFE Standartlar Çerçevesinin kabul edilmesi
• Gümrük idaresince sunulan kolaylıkların standartlaştırılması
ihtiyacı
• OKS kapsamındaki kolaylıkların büyüyen ticaret hacmi ihtiyacını
karşılamada yetersiz kalması nedeniyle yeni sistem ihtiyacı
• OKS için aranan şartların firmaların izlenebilir ve güvenli olduklarının tespiti için
yetersiz kalması



Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Tanımı
 

• Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan,
mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi oto

kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara bazı
kolaylıklar tanıyan uluslararası bir statüdür.

 
Dayanak

• 5911 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Kanunda yer verilmiş olup,
10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile

hayata geçirilmiştir.



Sadece YYS’lerin sahip olduğu haklar:

Eksik Belgeyle Beyan İzni
Kısmi Teminat Yetkisi
Götürü Teminat Yetkisi (Ayrıca Başvuru) 
Yeşil Hat Yetkisi
Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR düzenleme izni (Ayrıca Başvuru.)
Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı (Ayrıca Başvuru.)
EUR-MED Fatura Beyanı düzenleme izni (Ayrıca Başvuru)
Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt-üstü işlem yapabilme izni, 
Yeşil hatta işlem gören ihracat ve ithalat beyannamesine belge eklememe
Altı ay öncesine dayanan tahlil raporunu ibraz edebilme,
Tahlil sonuçları alınmadan eşyayı teslim alabilme,
Petrol ve türevlerinin konşimento ibrazından önce taahhütnamekarşılığında teslim
alınabilmesi
Ayniyet tespitine ilişkin kontrollerde farklı uygulamalara tabi olma



Sadece YYS’lerin sahip olduğu haklar:

İhracatta yerinde gümrükleme izni (Ayrıca Başvuru)
İzinli gönderici yetkisi (Ayrıca Başvuru)
İthalatta yerinde gümrükleme izni (Ayrıca Başvuru)
İzinli alıcı yetkisi (Ayrıca Başvuru)
Daha az ve öncelikli beyan kontrolü
Daha az ve öncelikli emniyet ve güvenlik kontrolü
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
Sınır kapılarından öncelikli geçiş



Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kime verilir?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kime verilir?
Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren,
Kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan,
Mali yeterliliği olan,
Emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan,
Kendi oto kontrolünü yapabilen
Güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar
tanıyan uluslararası bir statüdür.



YYS  İçin Ön Koşullar

• Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik,
• En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunan,
• Son bir yıl içerisinde en az 100 beyan kapsamında (güvenirlilik koşulu içerisinde) işlem
yapan,
• Gerçek veya tüzel kişilere,
talep etmeleri halinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsü verilir.





KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI (MUTUAL RECOGNATION AGREEMENT)

Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları AEO bulunan ülkeler arasında yapılan anlaşmalardır.
Bu anlaşmalarda ülkeler birbirlerinin AEO firmalarına ayrıcalık tanır.
Bu ayrıcalıklar ülkelerin MRA müzakereleri sonucu belirlenir.
Dünyada 40 tane MRA anlaşması yapıldı.

Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MRA)
Güney Kore ile 9 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır.
AB, ABD ile görüşmeler devam etmektedir.



YYS'nin faydaları nelerdir

Boşaltma ,yükleme eşya ve aracın beklemesi gibi masrafların ortadan kalkması
Gümrük idaresiyle daha iyi ilişkiler ve işbirliği artması
Piyasada Güvenilir kişi olarak tanınma ve daha çok tercih edilme
İş ilişkileri içinde olunan kişileri daha iyi tanıyabilme
Sevkiyatlarda gecikmelerde azalma
Daha fazla müşteri sadakati
Daha ileri düzeyde planlama
Emniyet güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış
Hırsızlık vakalarında azalış
Mala zarar veriliş vakalarında azalış
Çalışanları daha iyi tanıyabilme
Tedarik zinciri ortakları arasında güvenirlilik ve iletişim artışı
Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliği atması
Sigorta masraflarının azalması



YYS'nin faydaları nelerdir

Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması
Ülkenin yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmesi
Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma
Uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme
İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi
Maliyet azalışından ve süre kazanımından kaynaklı rekabet gücü artışı
Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme
Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilebilme
Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma
Yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilme
Karışılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve
o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan faydalanılması
Gümrük idareleri iş yükü hafifletilmesi
Gümrüklerde yığılmalardan kurtulması vip hizmet alınması
Gümrük idarelerinin eşya hareketleri ve araç sevkiyatları hızlandırılması



Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Başvurusu



Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu

BAŞVURU BELGELERİ
Zorunlu Belgeler
• Başvuru Dilekçesi
• YYS Başvuru Formu
• Adli Sicil Belgeleri
• Borcu Yoktur Belgeleri
• Yeminli Mali Müşavir
Raporu
• ISO 9001 Sertifikası
• ISO 27001 Sertifikası
• Öz Değerlendirme Formu
 

TERCİHE BAĞLI EKLENECEK BELGELER
• Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu
• Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru
Formu
• İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni
Başvuru Formu
• İzinli Gönderici olmayan taşıyıcılardan
alınacak Adli Sicil Belgesi ve Hizmet
Sözleşmeleri
• İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni
Başvuru Formu ve Kapasite Raporu



Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu
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SERTİFİKA
• “TR/AEOF/”ibaresi ile “yıl /düzenleyen gümrük ve

ticaret bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu
/sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/

AEOF/14/34/0001) bir sertifika numarası verilerek,
ilgili Bölge Müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 
 

• Sertifika düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş günü geçerli hale gelir.
 

• Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından herhangi biri uygulanmadığı sürece
sertifikanın geçerlilik süresi sınırsızdır
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