Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Süreci Yeniden Başladı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) nedir?
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) uluslararası adı ile "Authorized Economic
Operator (AEO)" güvenilir ve mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren şirketler
için ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrükleme işlemlerindeki süreyi en aza indiren ve bu
şirketlerin ithal eşyasını doğrudan fabrikaya getirilebildiği veya ihraç eşyasını fabrikadan
gümrük sınırına gönderebildiği bir konsepttir. YYS uygulaması, gümrük işlemlerinde sadece
bir muayene avantajı yaratmamakta, aynı zamanda şirketlerin bir nevi gümrük idaresi gibi
gümrük işlemi yerine getirmesine imkân sağlamaktadır. Bu bakımdan YYS uygulaması,
gümrükleme işlemlerine tamamen farklı bir bakış açısı getiren uluslararası bir uygulamadır.

Bu düzenlemeyle şirketlerin; emniyet ve güvenilirlik, izlenebilirlik (eşyanın muhasebe kaydı ve
stok hareketlerinden takip edilebilmesi), bilgi ve belgeye erişilebilirlik (fiziksel erişim
yeterliliği) gibi bazı koşulları sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca şirketlerin, kendi iç
kontrolünü yaparak gümrük işlemlerinde eksikliklerini tespit etme ve gümrükte düzeltme
yapabilmelerine ilişkin altyapıya sahip olmaları da beklenmektedir.

Bu uygulamada en öne çıkan konu, ithalat ve ihracatta yerinde gümrükleme konusudur. Bu
uygulama ile YYS sahibi şirketler bir nevi gümrük idaresi olacaktır. Buradaki ana koşul,
şirketlerin gümrük idaresine benzer bir fiziksel ortama ve gümrük idaresinin bakış açısına
sahip olmaları gerekliliğidir. Bu bakış açısı ile hem personel sıkıntısı çeken gümrük idaresi
yasal olmayan ticaret ile daha etkin mücadele edecek hem de YYS 'ye sahip şirketler gümrük
işlemlerini daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirebileceklerdir. "İthalatta yerinde
gümrükleme" uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS

Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Şu an için 2 şirket bu hakkı elde etmiştir ancak
şimdiye kadar YYS uygulamasındaki bu avantaj hayata geçirilememiştir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Kuruluşlara Sağladığı Faydalar
Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi (Yerinde Gümrükleme) ile almış olan ve onaylanmış
firmaların mallarıyla ilgili gümrük işlemlerini, bu işlemleri firmaların gümrük idaresi yerine,
kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.
Bu hakka yalnızca “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek
koşul veya koşulları sağlayan kuruluşlar faydalanabilmektedir.
İhracatta, yerinde gümrükleme ile beraber eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi
lokasyonunda (tesislerinde) basite indirgenmiş yöntem ve kurallar çerçevesinde yapılmasıyla,
eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk
edilmesi sağlanmaktadır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgesi Nedir ve Firmalara Getireceği Faydaları nelerdir?
Ülkemizde; üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya, döviz getirmeye çalışanlar ve
ülkemizin kalkınmasında en önemli rolü oynayan herkes için Türkiye’nin sanayicisi üreticisi
ihracatçısı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sınırları kaldırıyor. Bu düzenleme ile ticarette
yeni bir dönem başlıyor.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak
üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyaz olmuş bir konum
sağlayan bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün esas hedefi; uluslararası ticaret
zincirinde güvenliğin sağlanmasıdır. Statü bu amaçla gümrük yükümlülüklerini yerine
getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına (ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi vb.) sahip firmalara veriliyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ve
ihracatçı firmaların ilk avantajı yerinde gümrükleme, bu uygulama ile eşyanın ihracata
yönelik gümrük işlemleri firmanın kendi tesislerinde kolaylıkla yapılıyor. İhracat ürünü,
ihracat gümrük idaresine getirilmeden doğrudan çıkış gümrük ihalesine sevk ediliyor.
Böylece izin sahibi firmanın gümrüğe gelmesine ve gümrükte beklemesine gerek kalmıyor.
Kendi tesisinde güvenle işlemlerini gerçekleştiren firma, hem zamandan hem de operasyon
maliyetlerinden tasarruf ediyor.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün sağladığı diğer avantaj birisi ise İzinli Gönderici;
İzinli Göndericide ise; firma gümrük işlemlerini kendi tesislerinde kolayca yapıyor. Aracı
herhangi bir gümrüğe gitmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk ediyor. İzinli gönderici
teminatıyla, büyük bir taşıma ağına sahip olmayan ihracatçılar, KOBİ’ler hızlı, kolay ve
güvenli ticaret yapabiliyorlar.

PLANLAMA
Süreci belirleme, Başvuru yapacak firma birimlerini bilgilendirerek, organize etme, 108
sorununun, Uzman Danışmanlık gözetiminde ilgili birimler ile beraber ekip işbirliği
çerçevesinde cevaplanabilmesini sağlama, Cevapları kontrol ederek fiilen uygulanabilirliğini
sorgulama. Başvurudan sonra Bölge Müdürlüğü ve Bakanlık Nezdinde süreci kontrol ederek
hızlandırma, Müfettiş denetimi öncesi başvuru yapan firmayı refere etme, Yys’ye uyumlu ISO
27007 VE ISO 9001 belgelerinin danışmanlığı verme…
UYGULAMA
Soru Formu, firmanın ilgili tüm birimlerinden yeterli sayıda personelin katılımı ile, proje
örgüsü ve mantığı çerçevesinde, YYS Danışmanlık koordinatörlüğünde cevaplanır, Soruların
tamamı firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak
üzere, başvuruda bulunan firma tarafından yerinde gümrükleme, izinli alıcı, izinli gönderici
yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da statü koşulları bakımından cevaplandırılır...
SONUÇ
YYS Danışmanlığı kontrolünde cevaplandırılan soru formu ile hazırlanması gereken belgeler
dosya halinde bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğüne sunulur, Bölge Müdürlüğü nezdinde
başvuru süreci takip edilerek Bakanlığa gönderilme süreci hızlandırılır,
Başvuru dosyasının Bakanlık Risk Kontrol Genel Müdürlüğünce incelenme süreci takip edilir,
Başvuru sürecinin son aşaması Müfettiş denetimi firmamızın daha önceki tecrübeleri
doğrultusunda refere edilecektir.
YYS'in Faydaları

Gümrük idaresiyle, ticaret erbabı arasında işbirliği artışı. Gümrük idaresinin iş yükünün
hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha
etkin mücadele edilebilmesi. Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının
hızlandırılması. Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin
arttırılması...
Getirdiği Kolaylıklar
Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar: İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını
ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme), İzinli
gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk
edebilme), İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan
işlemlerini kendi...

YYS Başvuru Şartları Nelerdir
Güvenilirlik Koşulu Yönetim Kurulu Üyeleri, sermayesinin %10’dan fazlasına sahip gerçek
kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili kişilerin ilgili kanunlara
muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı olmaması, ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı
ihlali nedeniyle risk kriterinin yüksek olmaması...
Süreci Beraber Yürütelim
Tamamı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısından oluşan Uzman kadromuz ile
YYS Danışmanlığında iddialıyız. Dilerseniz YYS, ISO9001, ISO27001 belge danışmanlığı ve
Sertifikalandırma Hizmetlerini bir paket halinde alabilirsiniz.
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