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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsü, uluslararası adı ile Authorized Economic Operator (AEO), 
gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir 
olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, 
otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım 
kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ve uluslararası geçerliliği olan bir ayrıcalıktır.

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır 
faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları 
yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

YYS sadece Türkiye’de değil uluslararası platformda geçerliliği olan bir itibar 
göstergesidir. Karşılıklı tanıma anlaşmaları yapılan ülkelerde de YYS ile sağlanan 
ayrıcalıklardan faydalanılmaktadır. 

Öncelikli ve hızlı hizmet ile hem rekabette avantaj hem de maliyetlerde azalma 
sağlanmaktadır. 

YYS sisteminin getirdiği piyasada güvenilir olarak bilinme ile zorlu piyasa 
koşullarında hem ulusal hem uluslararası rekabet gücü yükselmektedir. 

Gümrük işlemlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan olan sevkiyatlarda 
belirsizlikler ve gecikmeler azalmakta ve ticaretin güvenli bir şekilde 
yürütülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda gümrük idareleriyle iyi ilişkiler 
kurulması sağlanmakta ve aradaki işbirliği artmaktadır.

YYS, OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi şirketler için uygulamanın 
sona ermesinin ardından gümrük işlemlerinde kolaylıklardan faydalanmak için 
tek alternatif olacaktır.

Güvenilirlik Emniyet ve 
Güvenliğin 
Sağlanması

Kayıtların 
Güvenilirliği ve 
İzlenebilirliği

Mali 
Yeterlilik

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü (YYS / AEO) nedir?

Kimler yetkilendirilmiş
yükümlü olabilir?

YYS’nin avantajları nelerdir?

Koşullar



Azaltılmış zorunlu 
bilgilerden oluşan özet 
beyan verebilme

Daha az ve öncelikli 
olarak belge kontrolü veya 
muayeneye tabi tutulma

Eksik belgeyle beyanda 
bulunabilme

Kısmi teminat 
uygulamasından 
faydalanabilme

Yeşil hattan (taşıt üstü 
dâhil) yararlanabilme

Eşya türüne göre 
sınırlama olmaksızın 
taşıt üstü işlemden 
yararlanabilme

İhracatta yerinde 
gümrükleme uygulaması 
kapsamında ihracat 
yapabilme

İzinli gönderici ve izinli 
alıcı yetkisi kapsamında 
taşımacılık yapabilme

İthalatta yerinde 
gümrükleme uygulaması 
kapsamında ithalat 
yapabilme

Götürü teminat 
uygulamasından 
faydalanabilme

ATR Dolaşım Belgesi 
düzenleyebilme

Fatura Beyanı ve EUR- 
MED Fatura Beyanı 
düzenleyebilme

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün sağladığı kolaylıkların bazılarından 
yararlanabilmek için ayrıca bir başvuruda bulunmaya gerek yokken ve bunlar 
için herhangi bir ek koşul aranmazken, bazıları için başvuruda bulunmak ve ilave 
koşulları karşılamak gerekir. Bu durumlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

YYS kolaylıkları nelerdir?

Talebe ve ek 
şartlara bağlı 
olmaksızın 
bütün YY’lerin 
yararlanabildiği 
kolaylıklar

Talebe ve 
ek şartlara 
bağlı olarak 
YY’lerin 
yararlanabildiği 
kolaylıklar



1- Gap Analizi Danışmanlığı
Firma bünyesinde YYS Gap analizi yaparak firmaların sertifika alma sürecinde 
nerede olduğunu belirleriz.

Dış ticaret operasyonlarının YYS‘ye başvuru açısından gümrük tekniğine 
uygunluğunun analizi, soru formuna istinaden eksiklerin tespiti ve konuya ilişkin 
çözüm önerilerinin sunulması.

İthalat, ihracat, lojistik, satınalma, finans, muhasebe gibi ilgili departmanları ile 
görüşme yapılması yolu ile analiz sürecine dahil edilmesi.

Uygulamalı çalışma
Şirket’in ilgili birimlerinin katılımı ile KPMG’nin genel 
bir bilgilendirme yaptığı, sürece ilişkin bilgi paylaştığı ve 
kanaat topladığı bir uygulamalı çalışma düzenlenmektedir. 

Genel Eğitim
Şirkete özel olarak hazırlanacak bir sunum ile YYS 
hakkında eğitim verilmektedir.

Raporlama
Gap analizi sonuçlarının tarafınıza raporlanması, eğitim 
sonucu değerlendirmelerimiz ve uygulamalı çalışma 
tespitlerini içeren bir rapor yazılmaktadır.

Sunum, Toplantı ve Değerlendirme Süreci
Yapılan çalışmalar tarafınıza sunulmakta ve bulunulan 
nokta ile sonraki sürecin planlanmasına ilişkin istişare 
yapılmaktadır.

KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret ekibi olarak YYS sahibi olmak isteyen 
firmalara iki farklı içerikten oluşan hizmet vermekteyiz:

Sizin için ne yapabiliriz ?

Sertifika 
temini

Devamlılık

Yerinde 
inceleme ve 
başvurunun 

değerlendirilmesiGap Analizi



2- YYS Süreç Uyum Desteği Danışmanlığı
YYS hazırlık, başvuru, temin sürecinin her aşamasında firmalara destek 
olarak, rahatlık ve güven sağlarız.

Başvuru süreç öncesi desteği

• Gap Analizi yapılarak mevcut durum ve ihtiyaçların tespiti ve yol 
haritasının çıkarılması 

• Gerekli hazırlıklarda başvuru öncesi süreç desteği

•  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası kapsamında sorumlu 
birimimizin desteğiyle ihtiyaç analizinin yapılması ve iş planının 
oluşturulması, prosedürlerin geliştirilmesi ve sertifika için başvuru 
öncesi varolan eksikliklerin düzeltilmesi

Başvuru süreci aşamasında

• Başvuru formunun uygunluğunun değerlendirilmesi

• Bölge müdürlüğüyle başvuru sürecinin uygunluğunun 
değerlendirilmesi ve gerekli istişarelerde bulunulması

• Genel müdürlük başvuru süreci desteği

• Yerinde denetim incelemesinde destek olunması

• Bakanlık ile iletişimde uygun metodun seçilmesi

• Alt projelerin gümrük mevzuatı karşısında uygunluğunun 
değerlendirilmesi

• YYS için gerekli iç denetim mekanizmasının oluşturulmasında 
destek olunması

• Düzenli toplantılar ile şirkete ve üst yönetime bilgi verilmesi, 
aşamaların değerlendirilmesi

• Sertifikanın teminine kadar süreç desteği verilmesi

İzleme ve devamlılık aşaması

• Statünün korunması ve devamlılığı için destek sağlanması

• Denetim yapılması

• İç kontrol süreçlerinin oluşturulması

• İç süreçler için rehber hazırlanması

• Statü koşullarının güncelliğinin takip edilmesi 
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