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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) veya uluslararası adıyla 

Authorized Economic Operator (AEO) 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir?

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,  kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar ve ayrıcalıklar tanıyan 
ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilir?

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 size neler kazandırır?

YYS’nin avantajları nelerdir?

•  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 bir yandan rekabette avantaj sağlarken bir yandan dış ticaret maliyetlerini azaltır.  
 
• Sertifika firmalara prestijini ve güvenirliğini pekiştirir,  ulusal ve uluslararası rekabet gücüne katkı verir. 
 
• Sevkiyat belirsizlikleri ve gecikmeler azalır ve güvenli ticaretin hızı artar. Gümrük idareleriyle işbirliğini geliştirir. 
 
• Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin tüm gelişmelerden öncelikli olarak yararlanır.

• Güven tesisi 
 
• Tüm dünyada tanınma  
 
• Kolayca pazara girme 
 
• Yabancı şirketler tarafından tercih edilme  
 
• Azalan belirsizlik ortamı 
 
• Müşterilerde güven 

• Taahhütlerin kolayca yerine getirilmesi 
 
• Daha kolay yasal ticaret 
 
• Yasadışı ticaretle mücadelede daha yüksek etkinlik  
 
• Daha fazla doğrudan yabancı yatırım 
 
• Uluslararası rekabet gücü artışı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü neler sağlar?

Güvenilirlik Emniyet ve güvenliğin
sağlanması

Kayıtların güvenirliği ve
izlenebilirliği

Mali yeterlilik



YYS kolaylıkları nelerdir?

• 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

Bütün Yetkilendirilmiş Yükümlülerin 
yararlanabildiği kolaylıklar

• 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

Talebe ve ek şartlara bağlı olarak YY’lerin 
yararlanabildiği kolaylıklar

Sizin için ne yapabiliriz ?

KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret ekibi olarak YYS sahibi olmak isteyen firmalara farklı içeriklerden oluşan hizmetler vermekteyiz:

Grup analizi

Sertifika temini

Sürdürülebilirlik

Yerinde inceleme
ve başvurunun

değerlendirilmesi



1. GAP Analizi Danışmanlığı

Firma bünyesinde yapılacak YYS GAP analizi sonucunda, firmanın sertifika alım sürecinde 
nerede olduğunu belirleriz.

Genel eğitim

• Şirkete özel olarak hazırlanacak bir sunum ile YYS hakkında eğitim vererek şirket içi farkındalığı artırırız.

Workshop

• Şirket’in ilgili birimlerinin katılımıyla, YYS statüsüne ilişkin genel bir bilgilendirmenin yapıldığı, karşılıklı 
   etkileşime açık bir workshop düzenlenir.

• İthalat, ihracat, lojistik, satın alma, finans, muhasebe, İK gibi sürece katkı verecek tüm departmanlar, 
   görüşmeler yolu ile analiz sürecine dahil edilir.

• İlgili departmanların faaliyetlerinin başvuru kriterlerine ve gümrük tekniğine uygunluğu açısından 
   analizi yapılır. Soru formu baz alınarak eksikler tespit edilerek, çözüm önerileri ele alınır.

Raporlama

• Eğitim ve workshop ve görüşmeler yoluyla elde edilen bilgi ve tespitler ile yapılan GAP Analizi  
   sonuçları bir rapora bağlanır.

Sunum, toplantı ve değerlendirme süreci

• Yapılan çalışma ve rapor şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda sunularak, 
   bir sonraki adımın ön hazırlıkları yapılır.



2. YYS Süreç Uyum Desteği Danışmanlığı 

YYS Hazırlık, Başvuru ve Temin Sürecinin her aşamasında firmalara destek olarak, rahatlık ve 
güven sağlarız. 

Başvuru süreç öncesi desteği;

• GAP Analizi sonuçları üzerinden yol haritası çıkarılır.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası kapsamında sorumlu birimimizin desteğiyle ihtiyaç analizinin  
   yapılması, iş planının oluşturulması, prosedürlerin geliştirilmesi ve sertifika için başvuru öncesi varsa 
   eksikliklerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar bu aşamada tamamlanır. 

Başvuru süreci aşamasında;

• Başvuru formunun uygunluğunun değerlendirilmesi

• Alt projelerin gümrük mevzuatı karşısında 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

• 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



3. YYS Belgesi Sürdürülebilirlik Desteği

Belgenin alınmasından sonra firmanın yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine 
getirebilmesine, statünün korunmasına ve geliştirilmesine destek oluruz.

Faaliyet raporunun hazırlanması: 

• Mevzuat uyarınca gümrükte yeşil hatta işlem görmüş antrepo-ithalat-ihracat ve transit beyannamelerinin 
   %20’sinin belirtilen kriterler bazında seçiminin yapılması

• Bu beyanname ve eki belgelerle beraber muhasebe kayıtlarının incelenmesi

• Faaliyet raporunun oluşturulması

• Kendiliğinden beyan mekanizmasının işletilmesi,

• Belirtilen süre içinde Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesinde destek oluruz.

Cari denetim (mini check-up):

• Yılda 4 defa cari işlemlerden örneklem seçilmesi,

• Gümrük mevzuatına uyum kontrollerinin yapılması,

• Varsa risk ve fırsatların ortaya çıkarılması.

Sonradan kontrol denetimi:

• Geriye dönük 3 yıl boyunca gerçekleştirilmiş tüm gümrük işlemlerinin (kırmızı, sarı, mavi, yeşil hattaki) 
   örneklem bazında seçilmesi,

• Beyannamelerin ve eki belgelerle beraber muhasebe kayıtlarının incelenmesi,

• Sorumlu sıfatıyla beyan edilen yurtdışı faturalarının incelenmesi,

• Varsa risk ve fırsatların ortaya çıkarılması



Saha denetimi:

• Soru formlarında yer alan uygulamaların incelenmesi,

• Şirket lokasyonlarında Emniyet ve Güvenlik koşullarının devamlılığının düzenli olarak izlenmesi

• Eksikliklere için aksiyonların alınması

• YYS Soru Formunun güncellenmesine destek olunması

Eğitim hizmetleri:

• Gümrük ve dış ticaret mevzuat eğitimi verilmesi,

• Arz ve tedarik güvenliği personelinin eğitimi,

Danışmanlık hizmetleri

• Mevzuat değişikliklerinin düzenli takibinin sağlanması,

• Gümrük işlemlerine ilişkin günlük bazda soruların yanıtlanması

Geliştirme projeleri 

• Gümrük süreçlerinin düzenli işleyişi için kurum içi sistematiğin geliştirilmesi

• İç kontrol ve denetim birimlerinin kurulmasına destek olunması
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