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Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması, Gümrük İşlemleri ve Tedarik Zinciri 

Süreçlerine Etkisi 

ÖZET 

 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü uygulaması ve bu uygulamanın gümrük işlemleri ve arz 

zinciri süreçlerine olan etkinin ele alındığı bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümü olan giriş bölümünde çalışmanın amacı, önemi ve araştırmanın 

kavramlarından söz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde çalışma başlığını oluşturan 

“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın 

üçüncü bölümünde gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve karşılıklı tanıma 

anlaşmalarına vurgu yapılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ulusal ve uluslararası 

kurumların çabaları ve dünya ticaretini kolaylaştırmaya yönelik kararlarına yer 

verilmiştir.Gümrük işlemlerinin analizi ve yetkilendirilmiş yükümlü belgesi ile 

sağlanabilecek avantajlar ve kolaylıklar üzerinde durulmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: YYS, Yetkilendirilmiş Yükümlü, Ticaretin Kolaylaştırılması, 

Gümrük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

Processes of Authorized Economic Operator, Effects for Customs and Supply 

Chain Process 

ABSTRACT 
 

This work, which deals with the implementation of the mandated liability status and its 

effect on the customs operations and supply chain processes, consists of five parts. In the 

first part of the work, the introduction section, the concepts of purpose, importance and 

research have been mentioned. In the second part of the work, the "Authorized Obligatory 

Statute", which constitutes the head of work, has been dealt with extensively. In the third 

part of the work, the emphasis was placed on the simplification of customs procedures 

and mutual recognition agreements. In the fourth part of the work, the efforts of national 

and international institutions within the scope were emphasized. The analysis of customs 

procedures and the advantages and facilities that can be achieved with the mandated 

document are emphasized. 

 

 

 

Key Words: AEO, Auhorization Economic Operator, Agreement on Trade Facilitation, 

Customs. 
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ÖNSÖZ 
 

 

Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye’nin taraf olduğu Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması 

çerçevesinde , uluslararası rekabet avantajı sağlayacak şekilde Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Statüsü Uygulaması prosedüleri ile ilgili  olarak ülkemiz açısından rekabet avantajı 

sağlayacak süreçlerin hızlandırılması daha etkin verimli bir sürecin incelenmesidir. 

 

Çalışmamın sadece mezun olabilmek  için değil, hayatıma ve sorumlusu olduğumuz 

topluma karşı değer katması gereken bir hizmet olduğunu her defasında hatırlatan 

kıymetli hocam Yrd.Doç.Dr. Hamit VANLI’ya, desteklerinden ve sabrından dolayı 

hayatımın her anında yanımda olan eşim Mehlika GÜRSOYLU’ya teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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GİRİŞ 

Çalışma başlığını oluşturan ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’; Dünya Gümrük 

Örgütü tarafından getirilen ve gümrük işbirliğine dayalı olan bir uygulamadır. Bir hayli 

geniş bir ağa sahip olan tüccarlar, arz zinciri güvenliğinin ortak amacını güvence altına 

almak için gümrük makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışırlar ve Avrupa Birliği 

(AB) genelinde fayda sağlama hakkına sahiptirler. Bu statüye sahip olan gerçek ya da 

tüzel kişiler ise, global alanda arz zincirinin bir parçası olan, kanunlara uyumlu, 

güvenilir ve güvenilirliğini ispatlayan kişiler şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Burada altı çizilerek belirtilmesi gereken husus ise, yetkilendirilmiş yükümlü 

statüsünü, kendisine tanınmış olan bazı imtiyazlardan yararlanan bir ticaret erbabı 

şeklinde nitelendirilmemek gereklidir. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün esas ve 

temel amacı; yasalara uyumlu, gerek finansal, gerekse de idari bakımdan güvenilir 

olduğunu ispatlayan ve uluslararası ticaret ile alakalı faaliyetler yapılırken gerekli olan 

tüm güvenlik tedbirlerini oluşturulan standartlara uygun bir şekilde global açıdan bir 

güvenli arz zinciri oluşturabilme gayretindedir. 

AB, 2008’de bazı tüzük ve kanunlarla birlikte uluslararası alanda genel kabul görmüş 

standartlara dayalı olarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü konseptini oluşturmuştur. 

Uluslararası alanda arz zincirinde güvenliğini arttırmayı ve meşru ticareti 

kolaylaştırmayı amaçlayan program, tüm arz zinciri unsurlarına açık bir niteliğe 

sahiptir. Özetle bu statü; gümrükle ilgili yükümlülüklere uyan, kayıt sisteminin 

kurallara uygun  ve istenildiği zaman görüntülenebilir bir şekilde, finansal yeterlilik, 

emniyet ve güvenlik gibi standardizasyona sahip, kendi kendinin kontrolünü 

yapabilecek referanslı ve güvenilir kuruluşlara gümrük işlemlerinde bazı kolaylıklar 

ve ayrıcalıklar sunmaktadır. Ülkemizde ise, ihracat hedeflerimize paralel olarak, 

ülkemizdeki tüccarların global alanda daha fazla tercih edilmesi ile rekabet avantajı 

yakalanarak, ülke ihracatının gelişimine destek sağlamak maksadıyla; 10.01.2013 

tarihli 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikası uygulamaları başlatılmıştır.  
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Dünya Gümrük Örgütü tarafından getirilen ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'nün 

gümrük işlemleri ve arz zinciri süreçlerine olan etkisi, bu tezin konusunu 

oluşturmaktadır. 

Bilhassa ABD’de 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrasında artan global tehdidine 

karşı önlem almak ve gümrüklerde güvenliği sağlamak tüm ülkelerin en önemli 

konularından birisi olmuştur. Bu bağlamda tedbir almak ve güvenliği sağlamak 

amacıyla global alanda yasal zemin hazırlama gerekliliği ortaya çıkmıştır. Global 

alandaki adı ‘Authorize Economic Operator (AEO)’ statüsü olan ve bizdeki adı ile 

‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ bu gerekliliklerden biri olarak göze çarpmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı da sözü edilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün, gerek 

gümrük işlemlerinde gerekse de arz zinciri süreçlerine olan etkilerini incelemektir.  

Geçmişte konu ile ilgili yapılan çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Bu 

bağlamda bu kavram ve konu ile ilgili çalışmaların artırılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda konu ile ilgili yapılan çalışmaların kısıtlı olması, bu 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENEL TANIMLAR 
 

 

 

1.1. Gümrük  

Gümrük terimi bazı araştırmacılara göre Rumcada dilimize geçtiği ifade edilmektedir. 

Bu terim “emtia ile ilgili rüsumun idare mahallinin ismidir” şeklinde tanım 

tanımlanmış olsa da “Gümrük” teriminin Rumcadan alınma olmayıp, Latincede ticaret 

anlamını taşıyan “Commercium” kelimesinden alındığı anlaşılmaktadır. Ancak 

gümrük resminin ticaret eşyasından alınan bir vergi olduğu dikkate alındığında, bu 

terim mana bakımından uygunluğu ortaya çıktığından, bu tanımlamanın daha uygun 

olduğu aşikârdır (Wikipedia, 2016). Gümrükler, her ülke için büyük öneme sahip 

unsurlardan biridir. Ayrıca gümrükler ülkeye giren malların kontrolünde, başta 

uyuşturucu ve diğer tüm kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörizmin önlenmesinde de 

büyük önem arz etmektedir. Gümrükler bir bakıma devletlerin ekonomik sınırı 

niteliğindedir. Söz konusu bu sınırların önemi de siyasal sınırların öneminin altında 

değildir. Gümrükler vasıtasıyla ülkelerin ürünleri, bazı zamanlarda iş birliği ve iş 

bölümü, bazı zamanlarda ise tedbirler olarak rekabet dengeleri sağlanmakta ve dışa 

karşı korunmaktadır. Günümüzde ABD ve İngiltere gibi en liberal ülkelerin 

gümrüklerinde bile, bazı ülkelerin mallarına karşı bazı kota ve tedbirler alınmaktadır. 

Özetle, her ülkenin gümrükleri sınırlayıcı bir yapıdadır. 

1.2. Gümrük İşlemleri 

Bir ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümü gümrük işlemleri ile yapılmaktadır. 

Gümrük işlemleri, farklı türden madde, ürün ya da değer şeklinde nitelendirilen 

eşyaya, özet beyan işlemlerini de içerecek şekilde, gümrük tarafından onaylanan bir 
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işlem ya da kullanım şekli tayiniyle başlayan ve gümrük yükümlülüğünün ortadan 

kalkmasıyla sona eren bir dizi şekli ve maddi işlemden oluşmaktadır. Gümrükle ilgili 

işi olan kişiler, gümrük müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollere ve denetimlere tabi 

olmak, idarenin vereceği tüm vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek ya da bunları 

teminata bağlamak ve ilgili mevzuatın uymayı zorunlu olarak işaret ettiği her türlü 

işlemi yerine getirmekle yükümlüdürler (Üyümez ve Gültekin, 2016: 344).  

1.3. Gümrük İdareleri 

Gümrük İşlemlerinin kısmen ya da tamamen yerin getirildiği merkez/taşra 

teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamına gümrük idaresi veya idareleri 

denilmektedir. Gümrük idareleri kendi içerisinde ihtisas alanlarına göre farklılık 

göstermektedir. Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe uygun görülen herhangi 

bir yere getirilmesi üzerine , gümrük idarelerine yapılan bildirime eşyanın gümrüğe 

sunulması denilmektedir. 

1.4 Türkiye Gümrük Bölgesi  

Bir eşyanın ithal edilmesi veya ihraç edilmesi dış tiacret bilgilerimizden biraz 

farklılaşmaktadır. İthalat, bir eşyanın yurtdışından yurtiçine girişi olarak 

tanımlanmaktadır. Gümrük işlemlerinde ise bir eşyanın ithalatı Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışarısından içerisine alınması anlamına gelmektedir. Türkiye Gümrük 

Bölgesi (TGB) ; Türkiye Cumhuriyeti karasularını, iç sularını ve hava sahasını da 

kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına verilen isimdir. Bu kapsamda serbest 

bölgeler, gümrük idareleri ve antrepolar TGB dşında sayılan yerlerdir. Bir eşya TGB 

dışına çıkarıldığında ihracat, TGB içerisine girdiğinde ise ithalat olarak kabul 

edilmektedir.Ayrıca, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dolaşıma girmiş 

olup olmadığı yönünden değerlendirilmesi durumuna “Gümrük Statüsü” 

denilmektedir.  

1.5. Gümrük Mevzuatı  

1996 yılında AB ve Türkiye arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması 

çerçevesinde mevzuat ve uygulamaların tek bir standarta bağlanması amacıyla , 

Avrupa Birliği Gümrük Kodu esas alınarak ve günümüz ihtiyaçları da göz önünde 
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bulundurularak hazırlanan 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 

04.11.1999 tarihli 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 05.02.2000 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu milletlerarası anlaşma ve kanunla birlikte günümüz ihtiyaçları 

da göz önüne alınarak 20.01.2000 tarih ve 29939 sayılı Gümrük Yönetmeliği Resmi 

Gazete’de yayımlanara yürürlüğe girmiştir. 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan düzeltmeler ve güncellemeler ile son halini almıştır. Yine kanun 

ve mevzuat çerevesinde tamamlayıcı niteliğe sahip uyguama usul ve esaslarının 

belirlendiği İthalat Rejim kararları, Genelge ve Tebliğler de yayınlanmış ve 

uygulamada yol gösterici olmaya devam etmektedir. ( Tekin ve Tekin 2017 : S 26 ) 
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2. BÖLÜM 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ 
 

 

 

2.1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Tanımı 

Globalleşmenin gittikçe adından hissettirmeye başlamasıyla birlikte, ticari sınırlar 

neredeyse internetin de yardımıyla ortadan kalkmış, ticaret çok yönlü ve zengin bir 

konsept haline dönmüştür. Bu aşamada uluslararası mal taşımacılığına dönük olarak 

güvenlik tehditlerinin geçmişe kıyasla daha fazla artması, gümrük idarelerini global 

ticaret akışını teminat altına almak ve gümrük vergilerini toplamak amacıyla ülkeleri 

daha ciddi araştırmalara ve daha fazla odaklanmaya zorlamıştır. Yetkilendirilmiş 

yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir 

olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, ilgili yasalar 

doğrultusunda kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, gümrük 

işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür (Yetgin, 

2014).  

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü gümrük işlemlerinde büyük çaplı ve kapsamlı 

değişiklikler getiren bir uygulamadır. Dünyada kabul görmüş AEO uygulamasının, 

ülkemizin mevzuatımıza aktarılması olarak nitelendirilmektedir. Yetkilendirilmiş 

yükümlü statüsünde “güvenilir” şeklinde tanımlanan şirketlerin kayıt yoluyla 

gümrükteki işlemlerini yaparak, ilgili malın/ürünün/vb. gümrük idaresi yerine direkt 

olarak üretim yerlerine ya da üretim alanlarından doğrudan doğruya sınır kapılarına 

sevkini sağlamaktadır. Bu da zaman açısından hem gümrüğe, hem de malın sahibi olan 

firmaya yarar sağlamaktadır (Aigner, 2010). 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü uygulamasıyla firmaların gümrük işlemleri, gümrük 

idarelerinin olduğu yerden ziyade, firmaların önceden tespit ettiği alanlarda (ihracat 

ve ihracat işlemlerinde yerinde gümrükleme) yapmaktadırlar. Firmaların malları 
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gümrüğe gelmeden, direkt fabrikalarına ya da o firmalara ait depolara gitmektedir. 

Yapılan tüm bu işlemler, gerek gümrük idaresinin yükünü azaltma anlamında, gerekse 

de hem ithalat, hem de ihracat işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesine ve maliyet 

açısından da firmaya daha az maliyetle yapılabilmesine imkân tanıyacaktır (Tansu ve 

Küçükçelebi, 2017). Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan kişilerin 

yükümlülükleri ise aşağıda sıralanmaktadır;  

- Sertifika şartları ya da kapsamındaki yetkiler için aranan ek koşullarda herhangi bir 

değişikliğin olması durumunda, söz konusu bu değişikliğin bölge müdürlüğüne 

bildirilmesi. 

- Gerçek ya da tüzel kişi adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesinin, 

belge kapsamımdaki  yetkilerinin ve sağlanan ayrıcalıklarının ve sertifika 

kapsamındaki tüm sağlanmış hakların, başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi 

durumunda, bölge müdürlüğüne bildirilmesi.  

- Sertifika şartları ya da kapsamındaki yetkiler için aranan ek koşullarda sürdürülüp 

sürdürülmediğinin denetimine dönük gümrük idaresince yapılacak kontrollerde 

gereken kolaylığı sağlamak. 

2.2. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası mevzuatta yer alan koşulları yerine getiren 

şirketlerin sahip olduğu bir sertifikadır. Bu sertifika, gümrükleme işlemlerine tamamen 

farklı bir bakış açısı getiren uluslararası bir uygulamadır. Ülkemizde yetkilendirilmiş 

yükümlü sertifikası ile ilgili olarak diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslayınca, 

yetkilendirilmiş yükümlü sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Yetkilendirilmiş 

yükümlü olabilmek için ise, Serbest Bölgeleri de kapsayan Türkiye Gümrük 

Bölgesinde yerleşik olan ve asgari olarak üç sene ve üzeri faaliyette olan gerçek ve 

tüzel kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları olabilmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü 

statüsüne sahip olmak isteyenlerde aşağıda sıralanan dört koşula ihtiyaç vardır. Bu 

koşullar aşağıda sıralanmaktadır (Gümrük Bakanlığı, 2014); 

- Güvenilirlik Koşulu 

- Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu 
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- Mali Yeterlilik Koşulu 

- Emniyet ve Güvenlik Koşulu 

a) Güvenilirlik Koşulu: Güvenlik koşulunun sağlanması amacıyla, başvuru yapan 

kişinin ciddi ya da mükerrer olarak gümrük mevzuatında ihlalde bulunmamış olması 

gerekmektedir. Ek olarak, yönetim kurulu üyeleri, şirketin sermayesinin %10’unun 

üzerindeki hisseye sahip olan gerçek kişilerle doğrudan temsil yolula vekalet verilerek 

firmanın tüm gümrüksel operasyonlarını gerçekleştirecek ve takip edecek şekilde 

temsil yetkisine sahip olan çalışanlarının, herhangi bir şekilde tehdit oluşturacak suç, 

mali suç ya da herhangi bir mahkûmiyet kararının olmaması gerekmektedir. 

b) Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu: Güvenilirlik 

koşulundan farklı olarak belirtilen koşulun sağlanması için, başvuru yapan firmanın 

ticari kayıtlatının yanı sıra ve varsa taşıma ile ilgili kayıtların gümrük işlemlerindeki 

beyan edilen belge ve ürün kontrollerinin doğru ve etkin yapılmasına olanak sağlaması 

ve eşyanın giriş-çıkış tüm hareketlerini kayıt altına alarak kolay tespit edilebilir ve 

izlenebilir olması gerekmektedir. Ek olarak, ticari faaliyetlerle ilgili dokümanların 

düzgün olarak arşivlenerek korunması ve başvuru yapan kişinin bilgisayar sistemine 

yetkisiz yapılacak girişlere karşı bir koruma ve bilgileri güvenceye almak amacıyla da 

bilişim güvenliğine sahip olması gerekmektedir. 

c) Mali Yeterlilik Koşulu: Mali yeterlilik koşulun sağlanabilmesi için öncelikle 

başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılayabilecek bir mali yeterliliğe sahip olması ve 

başvuru sahibi ile ilgili olarak herhangi bir iflas veya icra işlemlerinin olmaması 

gerekmektedir. 

d) Emniyet ve Güvenlik Koşulu: Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin 

aşağıdaki özellikleri taşıyor olması gerekir; 

- Sertifikayı alacak kuruluşun yer aldığı tesislerin , yükleme, tahliye alanlarının ve 

kargo bölümlerine yetkisiz kişilerin bilerek ya da bilmeyerek dahi olsa girişini 

engelleyebilecek niteliğe sahip olması, 

- Gerek depolardaki emtialara gerekse de bu ürüneri taşıyan araçlara yapılabilecek tüm 

kuralsız müdahaleleri engelleyebilecek önlemlerin almış olması, 
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- Sistemin içinde kendi iş yapış kontrollerini sağlayabilecek nitelikte olması, 

- Beraber çalışılan hem kişilerin hem de kuruluşların da iş yapış şekillerini kurallara 

bağlaması ve gerçekleştirilen işleri denetliyor olması, 

- Hassas yerlerde çalışanlar ile ilgili periyodik olarak güvenlik araştırmasının yapılıyor 

olması. 

2.3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Askıya Alınması, Geri Alınması ve 

İptali  

a) Askıya Alınması: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması 

aşağıdaki durumlar kapsamında olmaktadır (Resmi Gazete, 2013);  

- Sertifikanın alınması için gerekli olan koşullardan birinin yerine getirilmemesi 

durumunda, bölge müdürlüğü tarafından verilen 30 günlük zaman zarfında sertifika 

sahibinin eksikleri düzeltmesi gereklidir. Söz konusu zaman zarfında gerekli olan 

koşulların düzeltilmemesi durumunda ise yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 30 gün 

süre ile askıya alınmaktadır. 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için gereken şartlardan herhangi birinin 

karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından bildirimde bulunulmadan gümrük idaresi 

tarafından tespit edilmesi veya kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına ya 

da çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi dikkate alınarak, gerekli görülmesi 

durumunda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 30 günlük süreyle askıya 

alınmaktadır. 

- Sertifika sahibinin kesinleşmiş olan gümrük vergisi ya da gümrük müdürlüğü 

tarafından kesilmiş cezanın ödenmemesi durumunda sertifika borç ödeninceye dek 

askıya alınır. 

- Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (RYKGM) tarafından risk oluşturma 

olasılığı olan durumların 6 aylık süre içinde düzeltilmemiş olması durumunda, gerekli 

tedbirler alınıncaya dek sertifika askıya alınmaktadır. 

- Her sene Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) tarafından yapılan 

denetimlerde güncellenen Ek-2 Soru Formu ile gümrükteki işlemlerin usulüne uygun 
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şekilde yapılıp yapılmadığını gösteren YGM tarafından tanzimli yıllık faaliyet 

raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, sertifika sözü edilen belgeler 

ibraz edilinceye dek askıya alınmaktadır. 

- Adres, ticaret unvanı ve siciline kayıtlı yer ya da ticaret sicil numarasında yapılacak 

değişiklikler 5 iş günü içerisinde vergi müdürlüğüne bildirilmemesi durumunda, söz 

konusu değişiklikler bildirilinceye dek sertifika askıya alınmaktadır. 

- Sertifika sahibinin bilgisi dışında, yasa ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı veya 

geçişi yasaklanan eşyanın nakledilmesi ya da karayolu taşıtı ya da konteynerlerin yasal 

olmayan durumlara konu edilmesinden ötürü, nakliyeyi yapan sürücü veya nakliyeyi 

yaptırdığı firma yetkilisi ile ilgili inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet 

savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi halinde sertifika üç ay süre ile askıya 

alınır. 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olan şirkete, devir sonrasında katılan 

sertifika sahibi olmayan başka bir şirket, devir tescil işlemini izleyen 5 iş günü 

içerisinde gümrük idaresine bildirim ve bildirimi izleyen 60 iş günü içerisinde yeni 

sertifika başvurusu yapmaması durumunda, yeniden almaya hak kazanılana dek 

sertifika askıya alınır. 

b) Geri Alınması: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması aşağıdaki 

durumlar kapsamında olmaktadır (Resmi Gazete, 2013); 

- Sertifikanın askıya alma süresi dolmasına rağmen, sertifika için kaybedilen şartlar 

sağlanamadığında, bu koşullar yeniden sağlanana dek sertifika geri alınmaktadır. 

- Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin %10’unun üzerine sahip gerçek kişilerle 

gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini sahip olan çalışanları ile ilgili olarak 

yönetmeliğin 5/1-a 5/1-b maddesinde sayılan kanunlar doğrultusunda yapılacak olan 

inceleme ve soruşturma neticesinde savcılık tarafından dava açıldığının öğrenilmesi 

halinde dava beraat ile sonuçlanana dek sertifika geri alınmaktadır. 

- Sertifika sahibinin karşılaması gerekli olan ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların 

6 aylık zaman zarfında karşılanamaması durumunda,  bu koşullar karşılanana dek 

sertifika geri alınmaktadır. 
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- Sertifika sahibi tarafından talep edilmesi durumunda sertifika geri alınmaktadır. 

c) Sertifikanın İptali: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali aşağıdaki 

durumlar kapsamında olmaktadır (Resmi Gazete, 2013); 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının hatalı, yanlış ve eksik bilgilere ya da sahte 

belgelerle verildiğinin anlaşılması. 

- Yönetim Kurulundaki üyelerle, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek 

kişilerden herhangi biri ile ilgili yasalara muhalefetten ötürü kesinleşmiş bir yargı 

kararının olması. 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının kapsamı hak, yetki ve mührün başkası adına 

kullanılması. 

- İptal işlemini izleyen üç yıl içerisinde yapılacak olan sertifika başvuruları 

reddedilmektedir. 

2.4. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Başvurusu 

Sertifika için yapılacak başvuru beraberinde istenen belgelerle beraber, başvuru 

sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu şehir dikkate alınarak göre aşağıdaki Şekil 

2.1’de belirtilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.  
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Şekil 2.1: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusuna 

Kaynak: Yetkili Bölge Müdürlükleri  (Gümrük Bakanlığı, 2014). 

Başvurunun değerlendirilmesi süreci aşağıdaki Şekil 2.3'de daha iyi anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 2.2: Başvurunun Değerlendirilmesi 

Kaynak: (Gümrük Bakanlığı, 2014). 

Yapılan başvurudan sonra statünün kazanılıp kazanılmayacağı ile ilgili kararın 

verilmesi sürecinde aşağıdaki aşamalardan geçilmektedir. Bunlar (Resmi Gazete, 

2013; Gümrük Bakanlığı, 2014); 
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- Ön inceleme 

- Yerinde inceleme 

- Değerlendirme 

a) Ön İnceleme: Sertifika için başvurunun yapıldığı gümrük ve ticaret bölge 

müdürlüğü, başvuru esnasında beyan edilen belgelerin kontrolünü yapar. Söz konusu 

belgelerde herhangi bir noksan belgenin olup olmadığı ve bilgilerde de eksiklik olup 

olmadığına bakılmaktadır. Müdürlük ön incelemeyi Onbeş iş günü içerisinde 

tamamlayarak başvuru ile ilgili tüm belge ve bilgilerin noksansız bir şekilde olması 

durumunda, ön inceleme formu,  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

gönderilmektedir. Başvuru ile ilgili herhangi bir belge ya da bilginin eksikliği 

durumunda, başvuru sahibine başvuru esnasında ortaya çıkan eksik veya hatalı 

bilgilerin tamamlaması amacıyla Otuz iş günü zaman verilir ve bu süre içerisinde 

eksikliği giderilen belge ve bilgiler bölge müdürlüğüne gönderilir.  Müdürlük On iş 

günü içerisinde inceleyerek ön inceleme formunu düzenler. İnceleme formu ise Risk 

Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.  

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ön inceleme 

değerlendirme formu ile soru formundaki bilgiler karşılaştırılır. Bahsedilen bilgilerin 

eksik olup olmadığı Onbeş iş günü içerisinde incelenip akabinde Genel Müdürlük 

tarafından soru formunda yer alan bilgilerin eksik ya da ihtiyacı karşılamadığının tespit 

edilmesi durumunda, beş iş günü içerisinde yazılı olarak başvuru yapan firmaya 

bildirilir. Bu bildirim tarihinden itibaren Yürmi iş günü içerisinde ihtiyacı 

karşılamayan ya da eksik olarak görülen hususlar tamamlanmak üzere başvuru formu 

tekrar düzenlenir ve düzenlenen bu formun Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenir. 

Söz konusu bu soru formunun tespit edilen zaman zarfında ibraz edilmemesi 

durumunda, zamanında teslim edimiş olsa dahi yine de eksik bilgi ve belgelerin olması 

durumunda ise başvuru On gün içinde incelenir ve geri çevrilir.  

b) Yerinde İnceleme: Yerinde inceleme için öncelikle Risk Yönetimi ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü tarafından 10 iş günü içerisinde Sonradan Kontrol ve Riskli 

İşlemlerin Sonradan Kontrolü Yönetmeliği tarafından sonradan kontrol işlemlerini 

yerine getirmek amacıyla yetkilendirilen kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ile 

ilgili işlemler tamamlanır. Sonradan kontrol yetkilisi tarafından, başvuru sahibinin 
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ticari faaliyetleri ile ilgili tesislerinde, kayıtların izlenebilirliği, emniyet ve güvenlik 

şartlarına uygunluğu da bu inceleme kapsamında Otuz iş günü içerisinde incelenerek 

tamamlanır. Şartlardan bir ya da birkaç tanesinin yerine getirilmediğinin tespiti 

halinde, belirrilen noksanların tamamlanması için başvuru sahibine Otuz iş günü ilave 

süre tanınmaktadır. Bu süre tamamlandıktan sonra inceleme yetkilisince Onbeş iş günü 

boyunca, otaya çıkarılan eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. Söz 

konusu incelemeden sonra yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. İlgili 

form hazırlandıktan sonra RYKGM’ne gönderilir. 

c) Değerlendirme: RYKGM yerinde inceleme değerlendirme formundaki bilgiler 

değerlendirilerek başvuruyu yapanın sertifikayı alıp almayacağı tespit edilir. 

Müdürlük tarafından, gerekli koşulların sağlandığının tespit edilmesi durumunda, 

sertifikayı düzenlemek amacıyla, şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi 

durumunda ise başvuruyu olumsuz olarak değerlendirip talebi reddeder. Konuyla ilgili 

gerekçeli bilgiler beraberinde ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı bildirim olarak 

gerçekleşir. 

2.5. İhracat İşlemleri için Yerinde Gümrükleme İzni 

İhracat işlemlerini kolaylaştırmak için yerinde gümrükleme izni, ticarete konu 

emtianın ihracatına dönük gümrüksel prosedürlerin; firmaya ait tesislerde 

gerçekleştirilerek, ihracata konu eşyaların ilgili müdürlüğe getirilmeden, aracın 

firmaya ait tesislerde mühürlenerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk 

edilmektedir. Bu izne sahip olmak için, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü almış olan 

ve belge alımı için yapılan başvuru tarihinden önceki takvim yılı en az 5 Milyon 

Amerikan Dolarlık fiili ihracat yapmış olan ve bahse konu ürünlerin fiziki olarak  

depoya konulması, boşaltımı, muayene ve izin kapsamındaki ürünlerden örnek 

alınabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ekipman ve altyapıya sahip ihracatçı firmalar 

bu izne sahip olmaktadırlar. Başvuruyu yapan şirketin aracı kuruluşlar vasıtasıyla 

yapmış olduğu ihracat tutarları bu koşulun sağlanması aşamasında değerlendirmeye 

alınmaz. Özetle, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan firmalar bu 

izinden faydalanamamaktadırlar. İznin alınması için, yetkilendirilmiş yükümlü 

sertifikası başvuru formu ile onaylanan ihracatçı yetkisi başvuru formu doldurularak; 
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- Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusu sırasında yapıldığında, ilgili 

Bölge Müdürlüğüne, 

- Başvuruyu yapacak firma sertifikaya sahip ise, sertifikayı düzenleyen ilgili Bölge 

Müdürlüğüne yapılmaktadır. 

Yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilemeyecek eşyalar bulunmaktadır. 

Bunlar Bakanlık tarafından belirlenerek tüm ilgililere Resmi Gazete vasıtasıyla 

duyurulmuş eşyaların yanı sıra,  Uluslararası anlaşmalardan dolayı uymakla yükümlü 

olduğumuz kural ve kanunlar çerçevesinde ihracatı ya da transiti yasaklanmış ya da 

bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından kontrol edilerek ön izin belgesi beya kayda 

bağlanmış olan eşyalardır. 

Yerinde gümrükleme izni kapsamında riskli eşyaların varlığı da önem teşkil 

etmektedir. Bu bağlamda ihracat yapıalcak eşyanın “riskli eşya” olarak 

nitelendirilmesi durumunda, söz konusu eşya sadece kapsamlı teminatı, yüksek 

kaçakçılık risk niteliğindeki eşyayı kapsayan izinli göndericiler vasıtasıyla 

nakledilebilir. İzin kapsamında tesislerin tespitinde aşağıdaki durumlar göz önünde 

bulundurulmaktadır; Gümrük idaresi tarafından emniyet ve güvenlik kontrolleri 

yapılan bu tesisler başvuru esnasında belirtilmektedir. 

İhracatta yerinde gümrüklemenin iş akışını aşağıdaki Şekil 2.3 olumlu bir biçimde 

yansıtmaktadır. 
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Şekil 2.3: İhracatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı  

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

İhracatta yerinde gümrükleme, başkasına ait tesislerde başvuru sahibine tanımlanmış 

izin kapsamında kullanılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise 

aynı ortaklık yapısı içinde yer alan ve grubun ihracatçısı olarak yetkilendirilmiş 

yükümlü statüsü verilen firmalar, aynı organizasyona bağlı yetkilendirilmiş yükümlü 

olan grup imalatçılarının tesislerini, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına 

aldırmak üzere başvuruda bulunabilir. Ürünlerin transfernden sorumlu firmanın izinli 

gönderici yetkisi olması durumunda, ihracatçının talebi üzerine, ihracat eşyasının 

yüklenmesi, taşıma aracının mühürlenmesi ve sınır gümrüğüne sevkiyatın başlatılması 

işlemleri taşıyıcının izinli gönderici yetkisi kapsamındaki tesislerinde de 

gerçekleştirebilir. Ancak işlem bu şekilde gerçekleştirildiğinde , yerinde gümrükleme 

izni kapsamında değil, izinli gönderici yetkisi kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı 

tesisi yerleşik olarak kullanan birden çok grup imalatçısı, her birinin ihracatta yerinde 

gümrükleme iznine sahip olması şartıyla, o tesisteki güvenli alan ya da güvenli park 

alanlarını ortak olarak kullanabilmektedirler (Resmi Gazete, 2013). 

İzinde yer alan tesislerin değiştirilmesi de söz konusudur. İzin kapsamında işlem 

yapılacak tesislere ek olarak yapılması ya da bu tesislerin izin kapsamından çıkarılması 
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da her zaman mümkün olabilmektedir. Fakat sertifikanın verilişinden itibaren 6 aylık 

süreçte ek tesis talepleri kabul edilmemektedir. İzin kapsamında işlem yapılacak 

tesislerde değişiklik ise aşağıda sıralanan şıklardaki gibi yapılmaktadır (Gümrük 

Bakanlığı, 2014); Bölge müdürlüğü’ne yapılacak başvurlar netivesinde ek tesis talebi 

yapılabilir. Bölge Müdürlüğü durumu Genel Müdürlüğe ileterek kontrol görvlisi talep 

eder. Ayrıca daha önceden tesise verilen uygunluk şartlarının yitirilmesi halinde ilgili 

firmanın talebi doğrultusunda bölge müdürlüğü tarafından izin kapmsamından 

çıkarılır. 

Yerinde gümrükleme izninde,  izin sahibinin mühürleme yetkisi de önem arz eden bir 

başka husustur. İzne sahip olan firma eşyayı taşıyacak aracı kendi tesislerinde ve kendi 

ekipmanıyla beraber mühürleyebilecektir. Mühürleme aşamasında seri numarası ile 

ayırt edici özelliklere sahip özel tipte mührün kullanılması gerekmektedir. (Resmi 

Gazete, 2013).  

İzin kapsamında eşyanın kesin ihracatında mühürleme ve yükleme işlemlerini ve 

sorumlularını gösteren durum aşağıdaki Tablo 2.1’de görülmektedir.  

Tablo 2.1: Yerinde Gümrükleme, Mühürleme ve Yükleme İşlemleri 

İzinli Gönderici 

Olmayan Taşıyıcı 

Taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde 

gümrükleme izni 

sahibinin tesisi 

Kim mühürler? İhracatta yerinde 

gümrükleme izni sahibi 

mühürler. 

İzinli Gönderici Taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde 

gümrükleme izin 

sahibinin veya izinli 

göndericinin tesisi. 

Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler. 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

2.6. İzinli Gönderici Yetkisi 

İzinli gönderici, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın taşıması ile ilgili gümrük 

işlemlerini firmanın belirlenmiş kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket (iç) 

gümrük müdürlüğüne uğratmadan, aracı belirlenmiş kendisine ait tesislerinde 

mühürleyerek doğrudan çıkış (sınır) gümrük idaresine sevk eden kişidir. İzinli 

gönderici olmak için, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi olmak ön koşuldur. 
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Bununla birlikte, uluslararası taşımacılık yetki belgesi sahibi olması, ayrıntılı teminat 

ya da teminattan vazgeçme izni olması gerekmektedir. Bununla birlikte yetki almak 

için yapılan başvuru yılına ait aydan geriye dönük olarak Oniki ay boyunca  en az 500 

adet transit beyannamesi ya da özet beayn ( Tır Karnesi dahil ) işlemi yapma zorunluğu 

vardır. Ayrıca ilgili tesisin ekipman ve alt yapı olarakta belirlenmiş diğer koşulları 

karşılaması gerekmektedir. (Resmi Gazete, 2013; Gümrük Bakanlığı, 2014):  

İzinli Gönderici yetkisi almak için , Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası daha önce 

alınmış ise sertikayı veren ilgili Bölge Müdürlüğü’ne, sertika ile beraber başvuru 

yapılıyorsa yukarıda sayılan bilgi ve belgeleri de ekleyerek başvurunun 

gerçekleştirildiği Bölge Müdürlüğü’ne yapılır. 

 

Şekil 2.4: İzinli Göndericinin İş Akışı 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve izinli gönderici 

kapsamındaki eşyalar kendi araölarıyla olduğu gibi kiralama yoluyla edinilmiş araçlar 

ile de taşınabilmektedir. Ayrıca mevzuat içinde belirlenen koşullar sağlanırsa başka 

kişilerden de taşımacılık hizmeti sağlanabilir. Aranan özellikler belgenin genel 

çerçevesinde olduğu gibi güvenlirlik ve izlenebilirlik olarak öne çıkmaktadır. Böylece 

sertifika sahibi firmaların tedarik zinciri içinde yeni bir yatırım sahası açarak araç parkı 
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oluşturmasını beklemek yerine, takip edilebilirliği olan ve güvenilir paydaşlar ile 

işbirliğine giderek çözüm üretmesi amaçlanmıştır. 

Başka bir kişiye bu şekilde yetki kapsamında taşımacılık yaptırılacaksa ya izinli 

gönderici yetkisi için yapılan başvuru sırasında ya da yetki alındıktan sonra taşıma 

yaptırılacak kişilerin gümrük idaresine bildirilmesi ve bu kişiler için gümrük 

idaresinden onay alınması gerekir.  

Bir diğer önem arz eden husus ise yetki kapsamındaki tesislerin belirlenmesidir. Yetki 

kapsamında işlem yapılacak tesisler gümrük idaresi tarafından güvenlik koşulları 

açısından uygun olup olmadığı değerlendirilir. İnceleme netiesinde yetki kapsamında 

işlem yapılmasına izin verilir ya da reddedilir.  

İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A sınıfı ve B sınıfı 

onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu 

ile işlem gören ihracat eşyası ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması 

talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile 

işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumlarda eşyanın kimin gözetiminde ve 

hangi tesislerde araca yükleneceği ile aracın kim tarafından mühürleneceği aşağıdaki 

Tablo 2.2’de görülmektedir. 

Tablo 2.2: İzinli Gönderici Yetkisi, Mühürleme ve Yükleme İşlemleri 

Sadece ihracatta yerinde 

gümrükleme izin 

sahibinin eşyasını taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde 

gümrükleme izin 

sahibinin veya izinli 

göndericinin tesisi. 

Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler 

Diğer kişilerin eşyasını 

taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İzinli göndericinin tesisi 

Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler. 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

2.7. İzinli Alıcı Yetkisi 

İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi 

tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde sonlandıran 

kişidir. İzinli alıcı olmak için Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü almış olmak 

gerekmektedir. İzinli Alıcı yetkisi için , İzinli gönderici yetkisi için gerekli koşulların 

sağlanmış olmasının yanı sıra, ayrıca Bir milyon Avro kıymetinde teminat vermiş olma 
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koşulunu sağlaması gerekmektedir. Başvuru ve yetkilendirme süreci, İzinli gönderici 

süreci ile aynı özellikleri taşımaktadır. (Resmi Gazete, 2013; Gümrük Bakanlığı, 

2014).  19.02.2018 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi İzinli alıcı 

yetkisi olan firma sayısı üç adettir. Ancak henüz sistemsel çalışmaları tanımlanmadığı 

için uygulamaya geçmemiştir.  

Hangi eşya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınıp taşınamayacağı da bir diğer önem 

arz eden husustur. Aşağıda belirtilen eşya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınamaz 

(Resmi Gazete, 2013; Gümrük Bakanlığı, 2014); 

- Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti 

yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya, 

- Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, 

- Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde 

belirtilen eşya, 

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya, 

- Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya, 

- Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak diğer eşya. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin 

yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır. 

Uygulamaya geçtiğinde, İzinli alıcı mühürleme/mühür kırma yetkisine sahip olup 

olmadığı da önem arz etmektedir. İzinli alıcı, ithalata konu eşyanın yetki kapsamı 

tesise ulaşmasının ve taşıma aracına ve mühre ilişkin kontrollerin gerçekleştirmesinin 

ardından, yapılan varış bildirimi sonucunda gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma 

izni verilmesi halinde mührü kırıp eşyayı boşaltabilir. Bu sayede prosedürlerden dolayı 

oluşan zaman kaynaklı maliyetlerin azalması öngörülmektedir.  

Belge ve Yetki sahibi firmalar açısından maliyetlere ve tedarik sürecindeki hıza 

doğrudan etki edecek en önemli özelliklerden birisi de izinli alıcı olarak 

düşünülmektedir. Bu sayede karayolu ile gelen eşyanın bir antrepo rejimine ya da daha 

önce başka bir tesiste geçireceği zaman kayıplarına, aynı zamanda eşyanın tahliyesi ve 
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başka bir araçla yeniden iç nakliyesi gibi hasara yol açabilecek bir çok konuda yetki 

sahibi firmalara avantaj sağlayacağı görülmektedir. 

İzinli alıcı yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış 

kişi statü belgesi sahiplerinin “4000” ile “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören 

ithalat eşyasını taşıyabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da 

boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim 

kodu sınırlaması yapılmaz. Bu durumlarda, mührün kim tarafından kırılacağı ve 

eşyanın hangi tesislerde araçtan boşaltılacağı aşağıdaki Tablo 2.3’de yer almaktadır 

(Resmi Gazete, 2013). 

Tablo 2.3: İzinli Gönderici Yetkisi, Mühürleme ve Yükleme İşlemleri 

Sadece ihracatta yerinde 

gümrükleme izin 

sahibinin eşyasını taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İhracatta yerinde 

gümrükleme izin 

sahibinin veya izinli 

göndericinin tesisi. 

Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler 

Diğer kişilerin eşyasını 

taşırsa 

Hangi tesiste yüklenir? İzinli göndericinin tesisi 

Kim mühürler? İzinli gönderici mühürler. 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınacak eşyalar ise, izinli alıcı yetkisi kapsamında 

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü 

belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir. Bu durumda ithalatta yerinde gümrükleme 

iznine sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyasına ilişkin transit ve ithalat işlemleri 

talebe göre, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin ya da izinli alıcının 

tesislerinde sonlandırılabilir. İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmayan 

yetkilendirilmiş yükümlüler ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin 

transit ve ithalat işlemleri ise sadece izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki 

tesislerinde sonlandırılabilir.  
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Şekil 2.5: İzinli Alıcının İş akışı  

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

İzinli alıcı uygulaması zamandan bağımsız olarak kesintisiz olarak  çalışmak üzere 

planlanmıştır. Buna bağlı olarak gümrük idaresinin çalışıp çalışmadığından bağımsız 

olarak eşya taşıması ve tahliyesi yapılabilir. Uygulanmakta olan mesai sürelerinin 

dışında yapılacak işlemler için idareye yaklaşık hangi saatte olacağı ve hangi içerikteki 

işlem ile ilgili olacağının bilgisinin verilmesi gerekir. 
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Şekil 2.6: İzinli Alıcı-Kontrol Türlerine Göre İş Akışı  

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014 

2.8. İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni 

İthalatta yerinde gümrükleme, eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş 

gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal 

işlemlerinin bu tesislerde yapılmasıdır. 
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Şekil 2.7: İthalatta Yerinde Gümrükleme İş Akışı 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

İthalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmak için ise aşağıdaki koşulların yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Bunlar (Gümrük Bakanlığı, 2014);  

- Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış, 

- Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olan, 
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- Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk 

gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan: 

- En az  yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak, 

- En az beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak, 

- En az yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak, 

- Gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu 

vermiş olmak, 

- İzin kapsamı eşyanın depolanması, tahliye edilmesi, muayenesi ve izin kapsamı 

eşyadan numune alınabilmesi için gerekli ekipman ve donanıma sahip olmak. 

Başvuru sahibi şirketin dış ticaret sermaye şirketleri, grup ithalatçıları gibi aracı 

kuruluşlar üzerinden yaptığı ithalat ve ihracat tutarları bu koşulun sağlanmasında 

dikkate alınmaz. İthalatta yerinde gümrükleme başvuruları, yetkilendirilmiş yükümlü 

sertifikası başvuru formu ve ithalatta yerinde gümrükleme başvuru formu ile birlikte 

aşağıdaki belgelerden birinin de ibrazıyla yetkili Bölge Müdürlüğüne yapılır (Gümrük 

Bakanlığı, 2014) 

- Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il 

müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya 

ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu, 

- İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı 

durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, 

firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı 

bilgilerini içerir ekspertiz raporu, 

- Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın 

en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının 

üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce 

hazırlanan rapor aslı. 
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Şekil 2. 8: Yerinde Gümrükleme 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

Hangi eşyaların ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilemeyeceği de 

aşağıda Gümrük Bakanlığı tarafından mevzuat çerçevesinde belirlenmekte ve ilan 

edilmektedir. Sair mevzuat beraberinde ithali yasaklanmış ya da kısıtlanmış olan 

ürünler ile ithali belirlenmiş kamu kurumlarınca yapılabilecek ürünler, yine Gürük 

Yönetmeliğin’nin 196 nce maddesi içinde belirtilen eşyalar , 4760 sayılı Özel Tüketim 

Kanunun eki (I) sayılı listedeki eşyalar ve bakanlıkça belirlenecek ihtisas gürmüğüne 

tabi olan ve diğer eşyalar bu izin kapsamında ithal edilemz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin 

yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli izinler alınmalıdır. 

2.9. Ülkemizde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne Sahip Firmalar 

Ülkemizde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmalar aşağıdaki Tablo 2.4’te 

görülmektedir. 
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Tablo 2.4: Ülkemizde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne Sahip Firmalar 

Sıra 

No 
Ticaret Unvanı Vergi no Sertifika no 

Sertifika 

Tarihi 

İhracatta 

Yerinde 

Gümrükle

me 

İthalatta 

Yerinde 

Gümrüklem

e 

İzinli  

Gönderici 

İzinli  

Alıcı 

1 
Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil 

San. A.Ş. 
0010030544 TR/AEOF17350020 5.10.2017     

2 
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. 

A.Ş. 
0010052149 TR/AEOF16340013 8.11.2016     

3 
Açıkgöz Taşımacılık San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
0060040346 TR/AEOF16330001 29.03.2016   *  

4 
Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi 

A.Ş. 
0080237136 TR/AEOF17330003 31.10.2017     

5 
AFS Flexible Kanal Ticareti 

A.Ş. 
0080867785 TR/AEOF14060002 23.05.2014 *    

6 Agt Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 0080742719 TR/AEOF18330001 5.01.2018     

7 Agt Dış Tic. A.Ş. 0080803848 TR/AEOF18330002 8.01.2018     

8 
Akdeniz Kimya San. ve Tic. 

A.Ş. 
0210050682 TR/AEOF17350014 8.08.2017     

9 
Akdeniz Kimyasal Ürünler 

Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. 
0210186508 TR/AEOF17350015 8.08.2017     

10 Aksa Jeneratör San. A.Ş. 0340008630 TR/AEOF17340069 12.12.2017     

11 
Alara Tarım Ürünleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
0480261497 TR/AEOF13340002 23.09.2013 *    

12 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. 0480036184 TR/AEOF17340079 28.12.2017     

13 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 0680062336 TR/AEOF17340052 24.10.2017     

14 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt 

Sanayii A.Ş. 
3410029605 TR/AEOF18340017 8.02.2018     

15 
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve 

Tic. A.Ş. 
0680069095 TR/AEOF17340015 4.08.2017     

16 
Anadolu Motor Üretim ve 

Pazarlama A.Ş. 
0680185008 TR/AEOF17340019 14.08.2017     

17 
Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. 

A.Ş. 
0690063159 TR/AEOF17060002 27.01.2017     

18 
Arbel Bakliyat Hububat San. ve 

Tic. A.Ş. 
0730104185 TR/AEOF17330004 30.11.2017     

19 Arçelik A.Ş. 0730018000 TR/AEOF14340002 6.03.2014 * *   

20 Arkas Lojistik A.Ş. 0790020954 TR/AEOF17350023 18.12.2017   * * 

21 Arslan Alüminyum A.Ş. 0800365200 TR/AEOF18340016 5.02.2018     

22 
Aselsan Elektronik San. ve Tic. 

A.Ş. 
0860042250 TR/AEOF17060005 9.05.2017     

23 
Autoliv Cankor Otomotiv 

Emniyet Sistemleri San. ve Tic. 

A.Ş. 

1,03E+09 TR/AEOF17410003 1.06.2017     

24 Aygaz A.Ş. 1190051027 TR/AEOF17340029 25.08.2017     

25 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1310079742 TR/AEOF17350011 20.07.2017     

26 
Basf Türk Kimya San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
1,43E+09 TR/AEOF16340012 20.10.2016     

27 Bayegan Dış Tic. A.Ş. 1520282886 TR/AEOF18340010 19.01.2018     

28 
Bien Yapı Ürünleri San. Tur. ve 

Tic. A.Ş. 
3410264316 TR/AEOF18060003 18.01.2018     

29 Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş 1700006920 TR/AEOF17060012 20.07.2017     

30 Bilge İnoks San. ve Tic. A.Ş. 6190043473 TR/AEOF17340035 21.09.2017     

31 
Bilin Global Taşımacılık Tic. 

Ltd. Şti. (Kapsam: Lojistik 

Hizmetler) 

1,75E+09 TR/AEOF17340007 16.05.2017     

32 
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
1780210145 TR/AEOF17060022 17.10.2017     

33 
BMC Otomotiv San. ve Tic. 

A.Ş. 
3770439888 TR/AEOF17340078 25.12.2017     

34 
Bosch Fren Sistemleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
8590056437 TR/AEOF17160010 25.10.2017     
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35 
Bosch Rexroth Otomasyon 

Sanayi ve Ticaret  A.Ş. 
7,34E+09 TR/AEOF17160002 5.05.2017     

Tablo 2.4 (devamı) 

36 Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,8E+09 TR/AEOF14160001 3.06.2014     

37 
Bosch Termoteknik Isıtma ve 

Klima San. Tic. A.Ş. 
3310007418 TR/AEOF17350009 15.06.2017     

38 
BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol 

Taşıma A.Ş. 
1,81E+09 TR/AEOF17060001 27.01.2017     

39 BP Petrolleri A.Ş. 1870022212 TR/AEOF17340056 31.10.2017     

40 
Brisa Bridgestone Sabancı 

Lastik San. ve Tic. A.Ş. 
1870023894 TR/AEOF16340011 3.10.2016     

41 
British American Tobacco Tütün 

Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. 
1870600814 TR/AEOF17340023 14.08.2017     

42 
BSH Ev Aletleri San. ve Tic. 

A.Ş. 
7,23E+09 TR/AEOF13340001 23.09.2013 *    

43 
Candy Hoover Euroasia Ev 

Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 
7030039546 TR/AEOF17340072 22.12.2017     

44 CMS Jant San. A.Ş. 2110644035 TR/AEOF17350018 25.08.2017     

45 CMS Jant ve Makina San. A.Ş. 2,06E+09 TR/AEOF17350004 4.05.2017     

46 CPS Pressform San. ve Tic. A.Ş 2150252131 TR/AEOF18410001 18.01.2018     

47 Çilek Mobilya A.Ş. 2560321834 TR/AEOF18160002 23.01.2018     

48 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 2600074258 TR/AEOF17340030 8.09.2017     

49 
Daikin Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. 
5230187687 TR/AEOF17340036 21.09.2017     

50 
Dalgakıran Kompresör San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
2680014741 TR/AEOF17340031 13.09.2017     

51 
Dalgakıran Makina San. ve Tic. 

A.Ş. 
2680149578 TR/AEOF17340032 13.09.2017     

52 Defacto Perakende Tic. A.Ş. 6500034716 TR/AEOF17340021 14.08.2017     

53 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2740226196 TR/AEOF18340018 8.02.2018     

54 
Demirer Kablo Tesisleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
2860026719 TR/AEOF17340049 11.10.2017     

55 
Denso Otomotiv Parçaları 

Sanayi A.Ş. 
2920372970 TR/AEOF17410010 19.09.2017     

56 
Doğan Dış Tic. ve Mümessillik 

A.Ş. 
3060039137 TR/AEOF17340050 11.10.2017     

57 
Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. 

A.Ş. 
3090038515 TR/AEOF18330003 15.01.2018     

58 
Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
3100049337 TR/AEOF17340077 25.12.2017     

59 
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 
3200252189 TR/AEOF17330005 30.11.2017     

60 Dünya 93 Dış Ticaret A.Ş. 3220029822 TR/AEOF18340007 17.01.2018     

61 
DYO Boya Fabrikaları San. ve 

Tic.A.Ş. 
9380041133 TR/AEOF17350017 10.08.2017     

62 
Eczacıbaşı Monrol Nükleer 
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 

6,22E+09 TR/AEOF17410014 29.09.2017     

63 Ege Seramik San. Ve Tic. A.Ş. 3,25E+09 TR/AEOF17350001 10.04.2017     

64 
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri 

San. Ve Tic. A.Ş. 
3,25E+09 TR/AEOF17350003 4.05.2017     

65 Ekol Lojistik A.Ş. 3,3E+09 TR/AEOF13340003 23.09.2013   *  

66 
Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. 

A.Ş. 
3320003405 TR/AEOF17340020 14.08.2017     

67 
Elmas Grup Lojistik Taşımacılık 
Depolama Dağıtım ve Tic. A.Ş. 

3,33E+09 TR/AEOF14350002 16.07.2014   * * 

68 Elvan Gıda Sanayii ve Tic. A.Ş. 3330110071 TR/AEOF18340005 5.01.2018     

69 
Enpay Endüstriyel Pazarlama ve 

Yatırım A.Ş. 
3350053881 TR/AEOF17410020 18.12.2017     

70 
Er-Bakır Elektrolitik Bakır 

Mamulleri A.Ş. 
3,36E+09 TR/AEOF17350007 31.05.2017     

71 
Ereğli Demir ve Çelik 

Fabrikaları T.A.Ş. 
3520006426 TR/AEOF17340010 5.07.2017     

72 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 3810026750 TR/AEOF17160005 20.07.2017     
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73 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
3,81E+09 TR/AEOF16060006 16.12.2016     

Tablo 2.4 (devamı) 

74 
Evyap International Dış Ticaret 

A.Ş. 
3830024168 TR/AEOF17340038 29.09.2017     

75 
Evyap Sabun Yağ Gliserin San. 

ve Tic. A.Ş. 
3830024231 TR/AEOF17340039 29.09.2017     

76 
Federal-Mogul İzmit Piston ve 

Pim Üretim Tesisleri A.Ş. 
4,81E+09 TR/AEOF17410002 27.04.2017     

77 
Ferro Döküm San. ve Dış Tic. 

A.Ş. 
6190517363 TR/AEOF17340037 22.09.2017     

78 
Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. 

A.Ş. 
3860041825 TR/AEOF18340011 19.01.2018     

79 Ford Otomotiv San A.Ş. 6,49E+09 TR/AEOF16340007 29.04.2016     

80 
Formül Plastik ve Metal San. 

A.Ş. 
3880751141 TR/AEOF17340062 24.11.2017     

81 
Foxconn TR Teknoloji Sanayi 

Ltd. Şti. 
3,881E+09 TR/AEOF14590001 5.05.2014     

82 
Frimpeks Kimya ve Etiket San. 

Tic. A.Ş. 
3,881E+09 TR/AEOF17340013 26.07.2017     

83 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 3960061073 TR/AEOF17340012 26.07.2017     

84 
Gürmen Giyim Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
4,46E+09 TR/AEOF14410001 1.07.2014 * *   

85 
Hafele Mobilya ve İnşaat 

Donanımları San. ve Tic. A.Ş. 
4,54E+09 TR/AEOF16340006 30.03.2016  *   

86 Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. 4580033979 TR/AEOF17340071 20.12.2017     

87 Hayat Kimya San. A.Ş. 4,6E+09 TR/AEOF17340003 13.03.2017     

88 Hazal Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. 1990017214 TR/AEOF17060017 5.09.2017     

89 Hektaş Ticaret Türk A.Ş. 4610015898 TR/AEOF17410013 26.09.2017     

90 Hema Endüstri A.Ş. 4610031137 TR/AEOF17340060 9.11.2017     

91 Hema Exim Ticaret A.Ş. 4610421802 TR/AEOF17340059 9.11.2017     

92 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. 4610370805 TR/AEOF17340058 9.11.2017     

93 
Hema TRW Otomotiv 

Direksiyon Sistemleri A.Ş 
4610064263 TR/AEOF17340070 18.12.2017     

94 
Hes Hacılar Elektrik San. ve Tic. 

A.Ş. 
4620001547 TR/AEOF17060026 13.12.2017     

95 
Hilal Trans Uluslararası 
Nakliyat ve Ticaret A.Ş. 

4,631E+09 TR/AEOF16340002 22.02.2016   *  

96 Honda Türkiye A.Ş. 0680065058 TR/AEOF17410001 27.03.2017     

97 
Huawei Telekomünikasyon Dış 

Ticaret Ltd. Şti. 
4640330415 TR/AEOF17060016 21.08.2017     

98 
Hyosung İstanbul Tekstil Ltd. 

Şti. 
4,65E+09 TR/AEOF17340064 4.12.2017     

99 
Hyundai Assan Otomotiv San. 

ve Tic. A.Ş. 
0910006485 TR/AEOF17340001 16.01.2017     

100 
Imperial Tobacco Sigara ve 

Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 
4650215034 TR/AEOF17340073 25.12.2017     

101 
Indesit Company Beyaz Eşya 

Pazarlama A.Ş. 
6170042105 TR/AEOF18340004 5.01.2018     

102 
Indesit Company Beyaz Eşya 

San. ve Tic. A.Ş. 
6170042113 TR/AEOF18340002 5.01.2018     

103 Intersweet Dış Ticaret A.Ş. 4650420887 TR/AEOF18340003 5.01.2018     

104 
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve 

Ulaşım San. A.Ş. 
4,81E+09 TR/AEOF16340009 30.06.2016 * *   

105 
İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi 

A.Ş. 
4700023376 TR/AEOF18410003 8.02.2018     

106 
İnka Ambalaj San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
4780097608 TR/AEOF17350022 20.11.2017     

107 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 8790009670 TR/AEOF17330001 30.06.2017     

108 
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi 

A.Ş. 
4810071089 TR/AEOF18160001 11.01.2018     

109 
Jotun Boya Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 
4840032070 TR/AEOF17340057 6.11.2017     

110 JTI Tütün Ürünleri San. A.Ş. 7340015493 TR/AEOF17350013 1.08.2017     
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111 Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. 4910018692 TR/AEOF17340075 25.12.2017     

Tablo 2.4 (devamı) 

112 
Kanca El Aletleri Dövme Çelik 

ve Makine San. A.Ş. 
4950032304 TR/AEOF18340012 30.01.2018     

113 
Kansai Altan Boya San. ve Tic. 

A.Ş. 
0460349274 TR/AEOF17350002 20.04.2017     

114 
Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. 

A.Ş. 
4990019453 TR/AEOF17340009 16.06.2017     

115 
Kaptan Metal Dış Tic. ve Nak. 

A.Ş. 
2,33E+09 TR/AEOF17340008 16.06.2017     

116 
Kardemir Haddecilik San. ve 

Tic. A.Ş. 
5,231E+09 TR/AEOF18350001 24.01.2018     

117 
Kardemir Karabük Demir Çelik 

San. ve Tic. A.Ş. 
5050055358 TR/AEOF17410008 18.08.2017     

118 
Karsan Otomotiv Sanayii ve 

Ticaret A.Ş. 
5,25E+09 TR/AEOF17160001 21.02.2017     

119 
Kastamonu Entegre Ağaç San. 

ve Tic. A.Ş. 
5,27E+09 TR/AEOF16340015 30.12.2016 * *   

120 
Kent Gıda Maddeleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
5440043194 TR/AEOF17410011 21.09.2017     

121 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5450613524 TR/AEOF18340006 5.01.2018     

122 
Koçak Farma İlaç ve Kimya 

San. A.Ş. 
5,72E+09 TR/AEOF17340004 28.03.2017     

123 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 5770053564 TR/AEOF17340034 20.09.2017 *    

124 
Kuralkan Motorlu Araçlar 

Üretim San. ve Dış Tic. A.Ş. 
5,93E+09 TR/AEOF14340003 2.06.2014     

125 Legrand Elektrik San. A.Ş. 1880005822 TR/AEOF17410007 17.08.2017     

126 
Lider Kozmetik San. ve Tic. 

A.Ş. 
6080551832 TR/AEOF17410018 8.11.2017     

127 
Magneti Marelli Mako Elektrik 

San. ve Tic. A.Ş. 
7320693747 TR/AEOF17160007 15.08.2017     

128 Man Türkiye A.Ş. 6,11E+09 TR/AEOF16060002 11.04.2016 * *   

129 

Mars Lojistik Uluslararası 

Taşımacılık Depolama Dağıtım 
ve Ticaret A.Ş. 

6120538808 TR/AEOF16340010 22.09.2016   *  

130 
Medlog Lojistik Gemicilik ve 

Turizm A.Ş. 
6,131E+09 TR/AEOF16350001 2.03.2016   * * 

131 
Menderes Tekstil San. ve Tic. 

A.Ş. 
6140066220 TR/AEOF17350019 12.09.2017     

132 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 6,16E+09 TR/AEOF17340005 10.04.2017     

133 
Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat 

İşleri Türk A.Ş. 
6220010979 TR/AEOF18060001 4.01.2018     

134 Mobil Oil Türk A.Ş. 6220018994 TR/AEOF17340067 5.12.2017     

135 
Modavizyon Tekstil San. ve Tic. 

A.Ş. 
6220023585 TR/AEOF17340063 29.11.2017     

136 
MTS Uluslararası Taşımacılık 

ve Tic. A.Ş. 
6,23E+09 TR/AEOF14350001 28.04.2014     

137 
MTU Motor Türbin San. ve Tic. 

A.Ş. 
6230004330 TR/AEOF17340011 18.07.2017     

138 
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım 

Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
2090008654 TR/AEOF17340051 12.10.2017     

139 Omsan Lojistik A.Ş. 6,42E+09 TR/AEOF13340005 24.10.2013   *  

140 
Ortadoğu Rulman Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
6,47E+09 TR/AEOF13060001 14.11.2013 * *   

141 
Otokar Otomotiv ve Savunma 

San. A.Ş. 
6490018272 TR/AEOF18340001 3.01.2018     

142 
Oyak Renault Otomobil 

Fabrikaları A.Ş. 
6,49E+09 TR/AEOF17340022 14.08.2017     

143 
Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. 

Tic. A.Ş. 
6620720581 TR/AEOF17410016 6.10.2017     

144 
Palmiye Bisküvi Çikolata Kek 

Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
7200544164 TR/AEOF17060027 21.12.2017     

145 
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. 

A.Ş. 
7230005479 TR/AEOF17340047 11.10.2017     

146 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 7,29E+09 TR/AEOF16350002 23.05.2016     

147 Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 7,29E+09 TR/AEOF16340008 18.05.2016     
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148 
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara 

ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 
7290021766 TR/AEOF17340076 25.12.2017     

Tablo 2.4 (devamı) 

149 
Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. 

A.Ş. 
7290062208 TR/AEOF17350021 20.11.2017     

150 PNS Pendik Nişasta San. A.Ş. 7300048974 TR/AEOF17340055 24.10.2017     

151 
Polibak Plastik Film San. ve Tic. 

A.Ş. 
7320050207 TR/AEOF17350012 20.07.2017     

152 
Polisan Kansai Boya San. ve 

Tic. A.Ş. 
8360063453 TR/AEOF17410009 24.08.2017     

153 Polisan Kimya San. A.Ş. 7320081962 TR/AEOF17410019 14.11.2017     

154 
Procter & Gamble Satış ve 

Dağıtım Ltd. Şti. 
7330270658 TR/AEOF17340017 5.08.2017     

155 
Procter & Gamble Tüketim 

Malları San. A.Ş. 
7330032509 TR/AEOF17340018 9.08.2017     

156 
Prometeon Turkey Endüstriyel 

ve Ticari Lastikler A.Ş. 
8760051238 TR/AEOF17340014 26.07.2017     

157 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 3350163647 TR/AEOF17340061 20.11.2017     

158 
Renta Elektrikli Ev Aletleri San. 

ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
7340605418 TR/AEOF18340021 16.02.2018     

159 
Roketsan Roket Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
7350019759 TR/AEOF18060002 5.01.2018 * *   

160 
Samet Kalıp ve Madeni Eşya 

San. ve Tic. A.Ş. 
7,42E+09 TR/AEOF17340006 27.04.2017     

161 
Sandoz Grup Sağlık Ürünleri 

İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 
7430398676 TR/AEOF17410015 5.10.2017     

162 
Sandoz İlaç Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 
4730035262 TR/AEOF17340043 6.10.2017     

163 Sanko Dış Ticaret A.Ş. 7440465251 TR/AEOF18270002 25.01.2018     

164 
Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
7440174685 TR/AEOF18270003 25.01.2018     

165 Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. 7450035352 TR/AEOF17340042 6.10.2017     

166 
Sarten Ambalaj San. ve Tic. 

A.Ş. 
7510038180 TR/AEOF17340068 12.12.2017     

167 
Schneider Elektrik San. ve Tic. 

A.Ş. 
6,17E+09 TR/AEOF17350008 1.06.2017     

168 
Sertrans Uluslararası Nakliyat ve 

Ticaret A.Ş. 
7,64E+09 TR/AEOF16340001 3.02.2016   *  

169 Setaş Kimya San. A.Ş. 7640022690 TR/AEOF18340015 31.01.2018 *    

170 Shell & Turcas Petrol A.Ş. 7690423575 TR/AEOF17340027 25.08.2017     

171 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7,7E+09 TR/AEOF16340005 30.03.2016     

172 Silverline Endüstri ve Tic. A.Ş. 4240038968 TR/AEOF17610001 17.07.2017     

173 
Silverline Ev Gereçleri Satış ve 

Pazarlama A.Ş. 
7690389456 TR/AEOF17340026 25.08.2017     

174 Soda Sanayii A.Ş. 7720023498 TR/AEOF17340054 24.10.2017     

175 
Solmaz Gümrük Müşavirliği 

A.Ş. 

(Kapsam: Lojistik Hizmetler) 

7,73E+09 TR/AEOF14340004 20.08.2014     

176 
Söktaş Dokuma İşletmeleri San. 

Ve Tic. A.Ş. 
7,78E+09 TR/AEOF17350005 16.05.2017     

177 Söktaş Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 7,78E+09 TR/AEOF17350006 16.05.2017     

178 
Standard Profil Ege Otomotiv 

San. ve Tic. A.Ş. 
7810469180 TR/AEOF17340046 11.10.2017     

179 
Standard Profil Otomotiv San. 

ve Tic. A.Ş. 
7810130301 TR/AEOF17340044 10.10.2017     

180 
Süper Film Ambalaj Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
7870196533 TR/AEOF18270001 19.01.2018     

181 Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. 7980004724 TR/AEOF18060005 16.02.2018     

182 
Şimşek Bisküvi ve Gıda San. 

A.Ş 
8130067272 TR/AEOF17060008 29.06.2017     

183 Şişecam Dış Ticaret A.Ş. 8140456810 TR/AEOF17340053 24.10.2017     

184 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 8310440672 TR/AEOF17340065 4.12.2017     

185 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 8320028225 TR/AEOF17410017 13.10.2017     
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186 Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 8340052176 TR/AEOF17340016 5.08.2017     

Tablo 2.4 (devamı) 

187 Teknik Alüminyum San. A.Ş. 8360027929 TR/AEOF18340013 30.01.2018     

188 
Tempo Metal Aksesuar San. ve 

Tic. A.Ş. 
8380045064 TR/AEOF18340019 8.02.2018     

189 
Temsa Ulaşım Araçları San. ve 

Tic. A.Ş. 
8380046749 TR/AEOF17330002 25.09.2017     

190 
Termo Teknik Ticaret ve San. 

A.Ş. 
8400013687 TR/AEOF17340074 25.12.2017     

191 
Tetnak Taşımacılık Turizm ve 

Ticaret A.Ş. 
8,41E+09 TR/AEOF16060001 3.02.2016   *  

192 
Tetra Pak Paketleme Sanayi ve 

Ticaret Ltd. Şti. 
8410468758 TR/AEOF17350010 11.07.2017     

193 
The Shell Company of Turkey 
Ltd. Türkiye Şubesi (Merkezi 

Londra'da) 

8430001882 TR/AEOF17340025 25.08.2017     

194 Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. 8440057150 TR/AEOF17410004 20.06.2017     

195 
TOFAŞ Türk Otomobil 

Fabrikası A.Ş. 
8,46E+09 TR/AEOF14340001 13.02.2014     

196 
Toyota Otomotiv Sanayi 

Türkiye A.Ş. 
8,59E+09 TR/AEOF16410001 18.02.2016     

197 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 8590048476 TR/AEOF17340048 11.10.2017     

198 
Transalkım Uluslararası 

Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. 
8590052845 TR/AEOF17340045 11.10.2017   *  

199 TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. 8720013769 TR/AEOF18160003 16.02.2018     

200 
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayi A.Ş. 
8,72E+09 TR/AEOF14060001 13.03.2014 *    

201 
TÜPRAŞ Türkiye Petrol 

Rafinerileri A.Ş. 
8,75E+09 TR/AEOF16410002 6.04.2016     

202 
Türk Henkel Kimya San. ve Tic. 

A.Ş. 
5630012116 TR/AEOF17340028 25.08.2017     

203 
Türk Prysmian Kablo ve 

Sistemleri A.Ş. 
8760051374 TR/AEOF17160004 24.05.2017     

204 
Türk Traktör ve Ziraat 

Makineleri A.Ş. 
8760054713 TR/AEOF17060023 23.10.2017     

205 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 
8010044547 TR/AEOF17060025 7.11.2017     

206 Ülker Çikolata San. A.Ş. 9200034039 TR/AEOF18340020 15.02.2018     

207 Ünl Dış Ticaret Ltd. Şti. 9130300454 TR/AEOF18340008 19.01.2018     

208 Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 9150249785 TR/AEOF18340009 19.01.2018     

209 
Vestel Beyaz Eşya San. Ve Tic. 

A.Ş. 
9,25E+09 TR/AEOF16340003 9.03.2016     

210 
Vestel Elektronik San. Ve Tic. 

A.Ş. 
9,25E+09 TR/AEOF16340004 9.03.2016  *   

211 Vestel Ticaret A.Ş. 9250002626 TR/AEOF17340040 29.09.2017     

212 
World Medicine İlaç San. ve 

Tic. A.Ş. 
8140480524 TR/AEOF17340080 28.12.2017     

213 
Yazaki Wiring Technologies 

Türkiye Elektrik Sistemleri Ltd. 

Şti. 

7700116140 TR/AEOF17160009 4.10.2017     

214 
Yiğit Akü Malzemeleri Nak. 

Turz. San. Tic. A.Ş. 
9800034685 TR/AEOF17060021 4.10.2017     

215 
YKK Metal Plastik Ürünleri 

San. Ve Tic. A.Ş. 
9,81E+09 TR/AEOF17340002 26.01.2017     

216 
Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve 

Tic. A.Ş. 
3,24E+09 TR/AEOF17340041 5.10.2017     

217 
ZF Lemförder Aks Modülleri 

San. ve Tic. A.Ş. 
8450007308 TR/AEOF17350016 9.08.2017     

218 
ZF Sachs Süspansiyon 

Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 
7360139789 TR/AEOF18410002 19.01.2018     

219 
Zorluteks Tekstil Tic. ve San. 

A.Ş. 
9990030180 TR/AEOF17340024 25.08.2017     

220 ** ** TR/AEOF14060003 11.07.2014     

221 ** ** TR/AEOF14340005 23.10.2014     
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Yükümlü isminin listede yer almasını istemiyor. 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2018. 

Yukarıdaki Tablo 2.4 soldan sağa Sıra No / Ticaret Unvanı / Vergi no / Sertifika no / Sertifika 

Tarihi şeklinde sıralanmaktadır. En son dört sütun ise, firmanın İhracatta Yerinde Gümrükleme 

/ İthalatta Yerinde Gümrükleme / İzinli Gönderici / İzinli Alıcı şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 

2.4). 

 

222 ** ** TR/AEOF15060001 23.03.2015     

Tablo 2.4 (devamı) 

223 ** ** TR/AEOF16060003 29.06.2016     

224 ** ** TR/AEOF16060004 19.08.2016     

225 ** ** TR/AEOF16060005 23.09.2016     

226 ** ** TR/AEOF16340014 24.11.2016 *    

227 ** ** TR/AEOF17060003 23.02.2017     

228 ** ** TR/AEOF17270001 22.03.2017     

229 ** ** TR/AEOF17270002 22.03.2017     

230 ** ** TR/AEOF17060004 20.04.2017     

231 ** ** TR/AEOF17160003 24.05.2017     

232 ** ** TR/AEOF17060006 7.06.2017     

233 ** ** TR/AEOF17060007 7.06.2017     

234 ** ** TR/AEOF17060009 3.07.2017     

235 ** ** TR/AEOF17410005 5.07.2017     

236 ** ** TR/AEOF17060010 12.07.2017     

237 ** ** TR/AEOF17060011 18.07.2017     

238 ** ** TR/AEOF17060013 1.08.2017     

239 ** ** TR/AEOF17160006 3.08.2017     

240 ** ** TR/AEOF17410006 4.08.2017     

241 ** ** TR/AEOF17060014 9.08.2017     

242 ** ** TR/AEOF17060015 9.08.2017     

243 ** ** TR/AEOF17160008 16.08.2017     

244 ** ** TR/AEOF17340033 20.09.2017     

245 ** ** TR/AEOF17060018 21.09.2017     

246 ** ** TR/AEOF17410012 25.09.2017     

247 ** ** TR/AEOF17060019 3.10.2017     

248 ** ** TR/AEOF17060020 3.10.2017     

249 ** ** TR/AEOF17060024 24.10.2017     

250 ** ** TR/AEOF17160011 21.11.2017     

251 ** ** TR/AEOF17340066 5.12.2017     

252 ** ** TR/AEOF18340014 31.01.2018     

253 ** ** TR/AEOF18060004 6.02.2018     
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3. BÖLÜM 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE  

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMASI 
 

 

 

3.1. Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi 

Ticaretin daha güvenli bir hale gelmesini sağlamak ve ticareti kolaylaştırmak, 

ülkelerin ekonomik kalkınmalarında büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda 

toplumsal refah, işsizlik ve yoksulluğun azaltılması açısından da büyük öneme 

sahiptir. Bu husus ile ilgili olarak en önemli gelişme SAFE çerçevesi olarak 

tanımlanan düzenlemedir. Bunun haricinde eşyanın serbest dolaşımda olması için 

gereken zamanın ölçülmesi, koordinasyona dayalı sınır yönetimi, Dünya Gümrük 

Örgütü veri modeli, yetkilendirilmiş yükümlü ve tek pencere uygulaması bu 

dönemdeki diğer dikkati çeken uygulamalar olmuştur. Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 

SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Global 

Ticaretin Güvenliğinin Sağlanması ve Kolaylaştırılması Standartları Çerçeve 

Anlaşması) ile uluslararası ticaretin hem hızlı hem de güvenilir olması için yapılması 

gerekenler bu anlaşma kapsamında belirlenmiş ve bu anlaşmaya Dünya Gümrük 

Örgütü’ne üye 177 üye ülkeden, Türkiye’de dâhil olmak üzere 162 ülke SAFE 

Çerçevesinin uygulanması amacıyla niyet beyanında bulunmuşlardır (Yetgin, 2014). 

Öte yandan, Dünya Gümrük Örgütü’nün dışında Avrupa Birliği (AB)’nin 2016 yılında 

yürürlüğe giren Birlik Gümrük Kodu’nda da bazı önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
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3.1.1. SAFE Çerçevesi 

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla yapılan en önemli gelişmelerden biri 

hiç kuşkusuz Kyoto Sözleşmesidir. Kyoto Sözleşmesi; sözleşmede taraf olan 

devletlerin ticaretlerini daha basit bir hale getirilmesi için gerekli olan ilke ve 

prensipler yer almaktadır. Kyoto Sözleşmesi’nde bulunan bazı ilkelerin uygulanması 

ile ilgili olarak daha ayrıntılı ve detaylı bir bir çalışma olarak karşımıza çıkan gelişme, 

SAFE Çerçevesi’dir. Gümrük müdürlüklerinin ülkeye gelen eşyaları kontrol ve 

denetleme yetkisinden ötürü uluslararası ticaretin hem güvenliğinde hem de 

kolaylaştırılmasında çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca, global ticarette arz zincirinin 

teminat altına alınması ve ticaretin daha kolay bir hale sağlanması için bütüncül bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişte de yukarıda sözü edilen benzer 

sebeplerden dolayı 2004 yılının Haziran ayında Dünya Gümrük Örgütü’nün almış 

olduğu kararla, global ticaretin hem güvenli, hem de daha kolay bir hale getirilmesinde 

Dünya Gümrük Örgütü’nün ve idarelerinin konumunu güçlendirecek, Dünya Gümrük 

Örgütü’nün liderlik ve rehberlik rolünü artıracak olan bir ‘Standartlar Çerçevesi’nin 

hazırlanmasını teminen Üst Düzey Stratejik Grup’un (HLSG-Heigh Level Startegic 

Group) oluşturulması gibi karar alınmıştır. Bu grubun yapmış olduğu çalışmalar 

sonrasında 25 Haziran 2005’te, Dünya Gümrük Örgütü üyesi olan 144 devleti temsil 

eden gümrük idaresi temsilcilerinin onayı sonrasında SAFE Çerçevesi şeklinde 

tanımlanan “Global Ticaretin Kolaylaştırılması ve Güvenliğinin Sağlanmasına 

Yönelik Standartlar Çerçevesi” Dünya Gümrük Örgütü Konseyi tarafından kabul 

edilmiştir. Bu standart ve çerçevenin kabul edilmesi ile birlikte uluslararası doküman, 

arz zinciri güvenlik standartlarını başlatmış ve aynı zamanda yeni bir yaklaşımın startı 

da verilmiştir. Bu belge gümrük ve iş dünyası arasında daha yakın bir ortaklığın 

önemini de kabul etmiştir. O ilk ele alınışından günümüze dek SAFE Çerçevesinin 

belirli periyotlarla güncellenmesi ve iyileştirilmesi için bazı araştırmalar yapılmıştır. 

Günümüze dek SAFE Çerçevesi 2007,  2010, 2012 ve 2015 yıllarında toplamda 4 defa 

güncellenmiştir (Yetgin, 2014). 

3.1.2. SAFE Çerçevesinin Temel Unsurları 

Çerçeve, global ticaretin kolaylaştırılması ve güvenliğinin sağlanması için Dünya 

Gümrük Örgütü üyeleri tarafından yapılması gerekenlerin başlangıcı olarak çeşitli ilke 

ve standartlar vermiştir. SAFE Standartlar Çerçevesi kapsamında global standartların 

oluşturulması ile farklı gümrük idareleri tarafından farklı risk grupları oluşturulması 
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engellenmekte ve diğer kamu kurumlarıyla olan ilişkiler güçlendirilmekte, ticareti 

gereksiz bir şekilde sınırlandıran engeller ortadan kaldırılmaktadır. Kısaca burada 

amaç; uluslararası ticareti kolaylaştırılmak ve güvenliğinin arttırılması için gümrük 

işlemlerinin geliştirilmedir. Bu bağlamda SAFE Çerçevesi 4 temel üzerine 

kurulmuştur. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır (Palaoğlu, 2014); 

- Gümrükte hem giriş, hem çıkış, hem de transit eşyası için önceden sunulan elektronik 

bilgi gereklerinin uyumlu bir hale getirilmesi, 

- Çerçevede taraf konumundaki her ülkenin global arz zincirinin güvenliğini tehdit 

edebilecek unsurların tespitine dönük bir risk yönetimi yaklaşımının oluşturulması, 

- Yapılan risk analizinden sonra eşyanın alıcı ülkenin talebiyle eşyayı gönderen ilgili 

gümrük idaresinin bilhassa X-ray cihazları ve radyasyon detektörleri gibi eşyayı 

kontrol edebilen ekipman kullanarak risk faktörü bulunan konteynerlerin kontrol 

edilmesi, 

- Global arz zincirinin güvenliğine dönük olarak asgari standartları yerine getiren, en 

güncel ve en iyi uygulamaları ortaya koyan ticaret erbabına gümrük idareleri 

tarafından önemli faydalar sağlamaktadır. 

Temel bakımdan dört unsura dayanan SAFE Çerçevesi, Gümrük-Gümrük, Gümrük-İş 

Dünyası ve Gümrük – Diğer Devlet Kurumları arasındaki işbirlikleri üç temel üzerine 

kurulmuştur. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır (Palaoğlu, 2014): 

a) Gümrük – Gümrük İşbirliği: Gümrük – gümrük işbirliğinde temel ilke, riski 

yüksek olan taşıma ve kargo bilgilerini tanımlamak amacıyla ön elektronik beyanın 

kullanılmasıdır. Gümrükler, otomatik hedefleme araçlarından faydalanarak, arz 

zincirinde, kalkış limanından önce ya da en geç limanda olabildiğince kısa bir zaman 

içerisinde riski yüksek olan kargoları tespit etmeye çalışmaktadırlar. Otomatik bilgi 

değişimindeki şartlar oluşturulacak yeni sistemler, uyumlu mesajlara dayanarak 

beraber çalışabilecektir. Gümrükler, işlemlerin etkili olabilmesi ve sürecin ticari 

faaliyetleri aksatmamasını sağlamak için, riski yüksek olan gönderimleri kontrol 

edebilmek amacıyla mutlaka modern teknolojiyi kullanmaları gerekmektedir. Söz 

konusu bu ileri teknoloji olarak örneklendirilecek unsurlar ise, büyük ölçekli X-

ışınları, gama ışını makineleri ve radyasyon algılama aygıtları olarak sıralamak 
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mümkündür. Teknolojinin kullanımını yaygınlaştırarak kargo ve konteynır 

bütünlüğünün korunması da bu sütunun en temel bileşenidir. 

b) Gümrük-İş Dünyası İşbirliği: Gümrük-iş dünyası işbirliğinin temel amacı, arz 

zincirindeki rollerinden ötürü yüksek düzeyde güvenlik sunan özel sektör firmalarının 

tanımlanması için uluslararası bir sistemi oluşturulmaktır. Bu vb. programlar, arz 

zincirinin güvenliği hakkında değerlendirmeleri, özel sektörü de kapsamakta ve daha 

çok güvenliğe gerek olan arz zincirinin oluşum noktasına doğru göndermektedir. 

SAFE Çerçevesi, arz zincirindeki işletmelerin bir güvenlik ortağı olarak yetkili bir 

statü kazanabileceği kriterleri ortaya koymaktadır. Arz zinciri yönetiminde bilgi 

teknolojilerinin yaratıcı bir şekilde etkili kullanılmaları halinde firmaların rakiplerine 

karşı bir rekabet avantajı sağlayacağını söylemek mümkündür. İçinde bulunduğumuz 

çağda firmaların hem yerel, hem de global piyasalarda boy göstermeleri ve yabancı 

rakipleri ile rekabet edebilmeleri, tüketicilerin artan ve her geçen gün farklılaşan talep 

ve beklentilerine rakip işletmelerden daha hızlı bir şekilde karşılamalarına ve bu talep 

ve beklentileri yönlendirebilmelerine bağlıdır (Doğruer, 2005: 395).  

Gümrük ve iş dünyası işbirliğinin onaylanması ya da yetkilendirilmesindeki 

öncelikler; ithalat, güvenlik, bazı coğrafi bölgelerin muhtemel stratejik tehdit ya da 

başka risklerle ilgili verilerde dâhil olmak kaydıyla pek çok çeşitli faktörlere 

verilmektedir. Ne gibi faktörlerin vurgulanacağına karar vermek, gelişen şartlar 

doğrultusunda olarak kaçınılmaz bir şekilde değişeceğini söylemek mümkündür İş 

ortaklarının Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünden elde edecekleri yararlar, az riskli 

yüklerin gümrükten daha hızlı nakledilmesi, gelişmiş güvenlik seviyeleri, güvenlik 

verimliliği ile arz zinciri maliyetinin optimum hale getirilmesi, organizasyonun 

tanınmışlığı, iş fırsatları, gümrük ihtiyaçlarının daha net anlaşılması ve 

yetkilendirilmiş yükümlü ile gümrük idaresi arasındaki iletişim kalitesinin daha iyi 

olması şeklinde sıralamak mümkündür.  

c) Gümrük – Diğer Devlet Kurumları İşbirliği: Bu işbirliğinin temel amacı, 

yükümlülüklerin yerine getirilme aşamasında yapılacak kontrollerin tekrarından 

kaçınarak, arz zincir güvenliği zorluklarına karşı, etkili ve verimli bir biçimde, tedarik 

işlemlerini daha basit bir hale getiren ve eşyaların hareketlerini teminat altına alan 

uluslararası standartlara uyumlu bir tepki vermektir. Arz zinciri güvenliği alanında 

gümrükle işbirliği içerisinde olan pek çok devlet kurumu bulunmakta ve bu kurumlar 
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içerisinde yapılan işbirliğinin pek çok farklı türleri vardır. Örnek olarak kurumlar 

birbirleriyle tesis, donanım, veri tabanlarını paylaşabilir ve aynı zamanda bilgi 

alışverişinde bulunabilmektedirler. Gene hedef/risk değerlendirmesinin yapılması, 

programların birlikte yürütülebilmesi ve teftişleri de beraber yapılabilmektedirler. 

Tüm bunlara ilave olarak, farklı kurumların güvenlik programları ve kontrol 

tedbirlerine de destek verilebilmektedir. Bu işbirliği uygulanmasında koordineli sınır 

yönetimi, tek pencere, yetkili yükümlü ve risk yönetimi araçları önem arz eden 

unsurlar olmakta ve tüm bu unsurların da eşgüdümlü olması gereklidir. 

3.1.3. Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi İçin Gereken Zamanın Ölçülmesi 

Dünya Gümrük Örgütü; Zaman Serbest Bırakma Çalışması (Time Release Study, 

‘TRS’) ile gümrük işlemlerinin performansını ölçmek amacıyla bazı yenilikler 

getirmiştir. TRS, gümrükteki tüm işlemlerde, operasyonel yöntemlerin etkinliğini, 

ölçmeyi amaçlamaktadır. TRS öncelikli amacı; gümrük, sınır birimleri ve özel 

sektörden kaynaklanan sebeplerden ötürü ortaya çıkacak olan gecikmelerin 

nedenlerini  araştırmak ve lüzumu olması halinde iyileştirmeye dönük bir eylem planı 

yapmak amacıyla sınır prosedürlerindeki darboğazları bulmaktır. Dünya Gümrük 

Örgütü, TRS’de farklı amaçlar için pek çok uygun yöntemleri sıralamakla beraber 

aşağıda sıralanan üç yönteme yer verilmiştir. Bunlar (WCO, 2011); 

- Makro Ekonomik Yaklaşım: Eşyanın varışı sonrasında ekonomiye girmesi arasındaki 

aritmetik ortalama ve ölçüm, 

- Stratejik Planlama Yaklaşımı: Standart bir duruma getirilmiş olan sistem esas 

alınarak, belirli bir hassasiyetle, eşyanın varışıyla serbest bırakılması sonrasında geçen 

tüm olaylar için arada geçen süreyi tahmin etmek; 

- Yönetim Yaklaşımı: Gümrükteki eşyanın serbest bırakılması amacıyla gerekli olan 

süreyi yöneticilere doğru bir istatistiksel tekniklerle kesin ve net olarak bildirmek. 

TRS; eşyaların serbest bırakılması amacıyla gereken zamanı ölçmek için yapılan bir 

çalışmada üç aşamanın olması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bunlar;  

- 1. Aşama: Çalışmanın hazırlanması, 

- 2. Aşama: Verilerin toplanarak kaydedilmesi. 
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- 3. Aşama: Verilerin Analiz edilmesi ve sonuç. 

Dünya Gümrük Örgütü, TRS ile global ticaretin daha kolay bir hale getirilmesine 

dönük olarak alınacak önlemlerin etkinliğini ölçmek ve ortaya çıkacak neticeleri 

tartışmak bakımından önemli olmanın haricinde TRS’deki metotların başka diğer 

ülkeler tarafından kullanılması durumunda da ülkeler arasında karşılaştırma olasılığı 

sağlayabilecektir. TRS’nin bir başka önemli olan yararlarından biri de, ülkelerin kendi 

problemlerini tanımlamasına katkı sağlamaktadır. TRS vasıtasıyla ülkeler ne gibi 

işlemlerde darboğazların olduğunu ve söz konusu bu darboğazların aşılması amacıyla 

nelerin uygulanması ile ilgili olarak standart ve objektif veriler sunabilmektedir 

(WCO, 2011). 

3.1.4. Koordineli Sınır Yönetimi 

1990’lı yıllar ile birlikte, global ticareti kolay bir duruma getirmek maksadıyla sınırda 

farklı kurumların çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesi oldukça önemli 

bir duruma gelmiştir. Bundan dolayı pek çok ülkede Koordineli Sınır Yönetimi (CBM) 

şeklinde tanımlanan bir kavram geliştirmişlerdir. CBM, dünya genelinde yolcu, eşya 

ve nakliyecilere uygulanmakta olan sınır güvenliği ve düzenleyici gerekliliklerle 

alakalı bütün düzenleyici kurumların kullandığı araçların etkili ve verimli olabilecek 

duruma getirmek için yapılmaktadır. Koordinasyonu etkin olan bir sınır yönetim 

sistemindeki temel amaç, ülkenin sınırlarında güvenliği sağlamak, ticareti kolay bir 

hale getirmek ve yolcuları denetlemektir. Klasik bir şekilde sınır kontrollerinin 

uygulanmasında yer alan farkı kurum ve kuruluşlar vardır ve sayısız pek çok 

denetimde sınırlarda yapılmaktadır (Yetgin, 2014).  

CBM yaklaşımının temel olarak iki farklı boyuttan oluşan bir sistem olduğunu 

söylemek mümkündür. CBM’nin ilk boyutu, bir ülkenin ya da gümrük birliği içindeki 

kurum içi koordinasyonu içeren bir ulusal sınır yönetimin olması gerekliyken, 

CBM’nin ikinci boyutunda ise, komşu ülkeler ve ticaret ortaklarının birbirleriyle 

işbirliğini kapsayan uluslararası sınır yönetiminin olmasıdır. Gerek ulusal, gerekse de 

uluslararası seviyede işbirliği, yerel, bölgesel ve merkezi bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Bundan dolayı CBM’nin temelindeki en önemli unsurun iletişim 

olduğunu söylemek mümkündür. Ulusal düzeyde, kurumların birbirleriyle olan 

işbirliği ve koordinasyon pek çok farklı bileşenden oluşabilmektedir. Yerel bakımdan 

sınır ötesi işbirliğinde uygun şekli “Tek Durak Sınır İdaresi” kavramıyla alakalıdır. 
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Tek Durak Sınır İdaresi, komşu olan iki ülkenin işlettiği bir sınır görevine atıf vardır. 

Sözü edilen bu düzenleme, sınırda gümrük görevlilerinin faaliyetlerinde, tarafların 

talep ettiği belgelerin uyumlu bir duruma getirilmesinde, denetimlerin ve verilerin 

karşılıklı tanınması ve işbirliği koordinasyonunun geliştirilmesini içermektedir 

(Palaoğlu, 2014).  

CBM kavramları, Kyoto Sözleşmesi ve SAFE Çerçevesinde bulunmaktadır. CBM 

hem ülke içerisinde, hem de global düzeyde işbirliğinin oluşturulması, ticaretin daha 

kolay bir hale getirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bundan ötürü ülke gümrük 

idarelerine koordineli sınır yönetiminin oluşturulması aşamasında önemli bir rol 

düşmektedir (Yetgin, 2014). 

3.1.5. Dünya Gümrük Örgütü Veri Modeli 

Günümüze dek, ana gümrük otomasyon sistemleri ve Elektronik Veri Değişimi (EDI) 

tesisleri ulusal ihtiyaçlara endeksli bir şekilde geliştirilmiş ve aynı zamanda 

işletilmiştir. Bu ihtiyaçlar ulusal yasa ve yerel operasyonel gerekliliklerden 

kaynaklanmıştır. Uluslararası veri standartlarını izleme gerekliliği de yaygın olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret Veri Öğesi 

Rehberi  ve BM Yönetim, Ticaret ve Ulaşım EDI pek çok ülkede yaygın bir biçimde 

kullanılmaya başlamıştır. Bahsedilen bu uluslararası standartlar her ne kadar kullanılsa 

da, gümrük bölgesinde uluslararası veri sözlükleri mevcut değildi. 1996 yılında, 

dünyanın en büyük yedi ekonomisine sahip devletlerin yetkilileri, kafa karıştırıcı, 

önemsiz ve standartlara uymayan verilerin ticarete tarife dışı engel teşkil ettiği hususu 

ile ilgili olarak birbirleriyle mutabık olmuşlardır. 1996 yılındaki bu yedi ülke, gümrük 

uzmanlarından oluşan yetkin bir grup oluşturmuşlardır. Yedi ülkenin oluşturduğu bu 

uzman grubun asli görevi, gümrük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereken verileri 

bir standart haline getirmek ve azaltmayı amaçlamışlardır (Palaoğlu, 2014).  

Dünya Gümrük Örgütü Veri Modeli, Gümrük Kanunlarını uyumlu bir duruma 

getirmek amacıyla gümrük idarelerinin minimum veri talep etmesini gerektiren 

“Gözden Geçirilmiş Kyoto Sözleşmesi”ni esas almaktadır. Bu şekilde dış ticarette 

standart dışı verilerin tarife dışı engel oluşturmasına engel olacak ve ticaret daha kolay 

bir hale gelecektir. Gümrük idareleri de bundan dolayı minimum veri talep edecek bir 

şekilde veri setlerinin standart hale gelmesi önemli bir gelişmedir.  
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3.1.6. Tek Pencere Uygulaması 

Ayrıca Dünya Gümrük Örgütü tarafından ticaretin kolay bir hale getirilmesinde 

önemli olarak görülen “Tek Pencere” ticaret erbabına ve taşıyıcılara eşyaların kabul 

edilebilirliğinin tanımlanabilmesi amacıyla gereken tüm verileri standart hale getiren 

ve tek bir format altında sunulmasına imkân tanıyan bir uygulama niteliğindedir. Tek 

pencere sisteminin uygulanma aşamasında alternatif yaklaşımların varlığı da söz 

konusudur. Uluslararası Ticaret Prosedürleri Çalışma Grubu’nun yapmış olduğu 

çalışmalarda tek pencere ile ilgili üç temel yaklaşım öne sürülmüştür. Bunlar aşağıda 

sıralanmaktadır (Palaoğlu, 2014); 

a) Tek İdare: Elektronik ya da kağıt formatında yer alan bilgileri alarak bu bilgiler 

ilgili olan tüm idarelere dağıtılmaktadır. Tek idare uygulamasında arz zincirinde ortaya 

çıkabilecek gereksiz engellemeleri önlemek amacıyla denetimler koordine 

edilmektedir.  

b) Tek Otomatik Sistem: Bilgilerin toplanarak dağıtılması olarak anılan bu sistem, 

ABD’de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Ticaret erbabı standart verileri bir kez 

sunmakta, sonrasında veriler sistem tarafından işlenmekte ve elektronik ortamda ilgili 

idarelere gönderilmektedir.  

c) Tek Bilgi İşlem Servisi: Daha ziyade Uzakdoğu’da kullanılan Tek Bilgi İşlem 

Servisi adlı sistemde, ticaret erbabı, beyannamelerini işlenmek ve onaylanmak 

amacıyla elektronik ortamdan sunmakta ve onaylar da gene bu aynı ortam üzerinden 

kamu idareleri tarafından ticaret erbabına iletilmektedir. Tek bilgi işlem servisi adlı bu 

sistemde, vergiler, harçlar ve ücretler ticaret erbabının banka hesabından otomatik bir 

şekilde alınmaktadır. 

Tek pencere uygulamasındaki ön aşaması şeklide kabul edilebilen Koordineli Sınır 

Yönetimi, tek pencerenin kurumsal yapılanmasını ortaya koyma bakımından da büyük 

öneme sahiptir. Ülkemizde de uygulanan bu sistem yukarıda sözü edilen sistemlere 

bazı yönlerden benzemekle beraber net bir şekilde hiç birisine uymadığını söylemek 

mümkündür. 

3.2. AB Gümrük Kodunun Getirdiği Yenilikler 
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AB Gümrük Kodu, 1 Mayıs 2016’da yürürlüğe girmiştir. AB Gümrük Kodu için 31 

Aralık 2020’ye kadar geçiş dönemi öngörülmüştür. AB Gümrük Kodunun amaçları 

ise aşağıda sıralanmaktadır; 

- Gümrük işlemlerini bir standarda bağlamak, basitleştirmek ve daha kolay bir hale 

getirmek, 

- Gümrükteki tüm işlem ve süreçlerin hepsinin elektronik ortamda yürütülmesini 

sağlamak, 

- Üye olan ülkelerin elektronik sistemlerini uyumlu bir duruma getirmek, 

- Yetkilendirilmiş yükümlülere önemli kolaylıklar sağlamak, 

- Teminat konusu olan gümrük işlemlerini genişletmektir. 

Bu kod ile birlikte bazı yeniliklerin uygulamaya girdiğini söylemek mümkündür. 

Gümrük kodunun getirmiş olduğu yeniliklerin başında gümrükteki işlemlerinin 

elektronik bir alanda yürütülmesi ile ilgili bir inisiyatifin geliştirilmesidir. Bu 

bağlamda AB Gümrük Kanunu’nda elektronik altyapının oluşturulması hakkında 17 

Bileşen vardır. Bunlar (Palaoğlu, 2014);  

1. Birlik Gümrük Kodu (BGK) Kayıtlı İhracatçı Sistemi,  

2. BGK Bağlayıcı Tarife Bilgisi,  

3. BGK Gümrük Kararı /Gümrük İdaresi Kararı,  

4. Ticaret Erbabının/Tacirin Avrupa Bilgi Sistemine Doğrudan Erişimi,  

5. BGK Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatörlerin iyileştirilmesi,  

6. Ekonomik Operatör Kayıt ve Tanımlama Sisteminin iyileştirilmesi,  

7. BGK Gözetim,  

8. Birlik Statüsünün Kanıtı/İspatı,  

9. BGK Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistemi yükseltilmesi,  
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10. BGK Otomatikleştirilmiş İhracat Sistemi,  

11. BGK Özel Rejimler İçin Bilgi Formları,  

12. BGK Özel Rejimler,  

13. BGK Varış Bildirimi, Eşyanın Sunulması ve Geçici Depolama,  

14. BGK Ulusal İthalat Sisteminin İyileştirilmesi,  

15. BGK İthalat İçin Merkezi Gümrükleme,  

16. BGK Teminat Yönetimi,  

17. BGK İthalat Kontrol Sisteminin İyileştirilmesi. 

Yukarıda sıralanan sistemler hakkında en önemli yenilik merkezi gümrükleme olarak 

tanımlanan beyannamenin eşyanın sunulduğu ilgili gümrük idaresi yerine, 

yetkilendirilmiş operatörün olduğu yerde olan gümrük idaresine verilmesidir. Sözü 

edilen bu uygulama yardımıyla, kişiler malların ithal/ihraç edildiği ya da tüketildiği 

üye ülkeden bağımsız bir şekilde, eşyaları elektronik alanda beyan edebilecek ve 

gümrük vergilerini, işletmenin olduğu yerde ödeme olanağı yakalayacaklardır. Ayrıca, 

bu uygulama yetkilendirilmiş yükümlünün işini kolaylaştırmaktadır. Böyle bir 

durumda gümrük beyannamesinin verildiği gümrük idaresi; 

- Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulması ile ilgili işlemleri kontrol etmekte, 

- Doküman, belge kontrolü vb. işlemleri yürütmekte, 

- Lüzumu halinde muayene işlemlerinin eşyanın sunulduğu ilgili gümrük idaresi 

tarafından yapılmasını talep etmekte, 

- İthalat / ihracat vergisinin tahsili işlemlerini yürütür. 

Yukarıda sıralananlar gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi amacını taşımaktadır. İzin 

sahibi yetkilendirilmiş operatörler, eşya giriş ya da çıkış hangi gümrükten yaparsa 

yapsın, gümrük beyannamesini ekonomik operatörün bulunduğu yerdeki ithalat ya da 

ihracat gümrük idaresine elektronik ortamda sunulmasına olanak tanımaktadır. Bu 

aynı zamanda, eşya trafiğinin akışını hızlandırmakta ve genel olarak ilk giriş gümrük 
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idaresinde gerçekleştirilen fiziki denetimlerin azaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca 

ekonomik operatörler açısından yüksek maliyetler gerektiren eşyanın boşaltma 

sayısının azaltılmasına olanak tanıyacaktır. Bu bağlamda, gümrük idareleri ile diğer 

yetkili kurumlar, gerekli olması durumunda riski en alt seviyeye düşürmek ve 

kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele için, posta ve hızlı kargo vasıtasıyla taşınan 

eşyanın kontrolü ve yapılan başka kontrollerde elde edilen verileri birbirleriyle 

paylaşabileceklerdir. 

3.3. Karşılıklı Tanıma Anlaşması  

Karşılıklı tanıma anlaşması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip olan ülkelerle 

imzalanan ve anlaşmada yer alan ülkelerden her birinin verdiği yetkilendirilmiş 

yükümlü statüsünün, başka ülkeler tarafından da kabulüne imkân tanıyan bir anlaşma 

niteliğindedir. Böylece yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi sahibine sahip olan 

firmalar, anlaşmada olan ülkeler tarafından daha güvenilir olarak kabul edilmekte ve 

bu ülkelerle yapılacak olan alışverişlerde, normalin daha altında bir denetime ve 

kontrole tabi tutulmaktadır.  

Karşılıklı tanıma anlaşmaları 2015 sonrasında hız kazanmıştır. Bu artışları olumlu 

olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu artışlar aynı zamanda tüm dünyadaki ilgili 

arz zinciri paydaşlarının işbirliğinin de arttığının bir kanıtıdır. Tüm bunlara ek olarak, 

arz zinciri paydaşlarına harmanlanmış bir ticari perspektif getirdiğinin de altı çizilerek 

belirtilmesinde yarar vardır. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Dünya Ticaret Örgütü’nün 

düzenlediği AEO Compendium yani yetkili yükümlü statüsü kazanma sürecinin 

anlatıldığı bilgilendirmede; 

- 69 adet yetkilendirilmiş yükümlü statüsü programını uygulayan ülke, 

- 16 adet yetkilendirilmiş yükümlü statüsü programı hazırlığı yapan ülke, 

- 40 adet sonuçlanan Karşılıklı Tanıma Anlaşması, 

- 30 adet görüşmelerin sürdüğü karşılıklı tanıma anlaşması, 

olduğu belirtilmiştir.  
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Mevcut anlaşmalardan olan Güney Kore’nin dışında, Sırbistan ve Kazakistan ile de 

karşılıklı tanıma anlaşması yapmak amacıyla görüşmelerde sürmektedir. Aşağıdaki 

Şekil 3.1’de, ülkemizin 2015 yılında en fazla ithalat yaptığı ilk 10 ülke vardır.  

 

Şekil 3.1: En Fazla İthalat Yaptığımız İlk 10 Ülke 

Kaynak: Tansu ve Küçükçelebi, 2017. 

Karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla beraber, bir ülkede statü sahibi olan firma, anlaşmanın 

yapıldığı ülkede de aynı statüye sahip olmaktadır. Böylece gümrüklerin birbirleriyle 

etkin işbirliği sağlanmakta, aynı zamanda arz zinciri güvenliği ve standartlarda global 

bir hale gelmektedir. Ayrıca bu anlaşmalarla global arz zinciri güvenliği ve birlik 

avantajı elde etmeyi amaçlayan yetkili yükümlü statüsüne sahip firmalar, global açıdan 

güvenilir firmalar ve ticari bakımdan da önemli birer marka olma yolunda emin 

adımlarla ilerlemektedirler. Bu anlaşmaların asıl sebep ve amacı, global açıdan arz 

zinciri güvenliğini sağlamak ve böylece global ticaretin daha hızlı akışına hem de 

ticareti daha kolay hale getirmektir. Anlaşma içerisinde yer alan her ülkenin gümrük 

idaresi, başka ülkenin gümrük idaresinin bilgisinden yararlanarak, riski yüksek olan 

eşyalar ile ilgili daha fazla bilgi elde edebilmektedirler (Yetgin, 2014). 
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Şekil 3.2: Karşılıklı Tanıma (Gümrük Bakanlığı, 2014). 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

Yetkili yükümlü statüsünü kazanmış olan ya da yükümlü olmak için yaptıkları 

başvurusu değerlendirme aşamasındaki firmalar yüksek güvenlik standartları ile 

uyumlu bir duruma gelmek amacıyla göstermiş oldukları çabaların neticesi olarak 

daha az denetime tabi tutulmakta ve kontrollerde önceliğe sahip olmak gibi beklentiler 

içerisinde olabilmektedirler. AB’nde yetkili yükümlü sertifikası sahip firmaların 

büyük bir kısmı, sertifikaya başvurmalarının temel nedeninin halen ticaret yaptıkları 

büyük firmaların statülerinin de karşılıklı tanıma sonucunda kendi ülkelerinde kabul 

görmesi, yetkili yükümlü sertifikasının yaygınlaşması ve bundan dolayı da ortaya 

çıkacak bir takım ayrıcalıklardan faydalanma beklentisi içerisinde olduklarını ifade 

etmektedirler (Aigner, 2010). 

3.4. Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları ve Türkiye 

Karşılıklı tanıma anlaşmaları, yukarıda da belirtildiği üzere, temel hedefi global arz 

zincirini güvenli bir hale getirmek ve böylece ticareti daha kolay bir hale getirmektir. 

Bu anlaşmalarda ilgili gümrük idareleri taraf olmak istediklerinde, tamamen güvene 

endeksli bir yol izlemekten ziyade, sertifikasyon süreci ve ihtiyaçlarının 

doğrulanmasıyla beraber ilgili yasal mevzuat ve daha da mühim olan ise, söz konusu 

bu mevzuatın pratikte uygulanma aşamasında bazı hususları kıyaslama yoluna 

gitmektedirler. Bu isteğin karşılanması için genel olarak uygulanan teknik, denetim ve 

risk yönetimi yöntemlerinin karşılıklı yapılacak kontrollerle anlaşılması ve 
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doğrulanmasıdır. Bu ziyaretler sertifikasyon aşamasından geçmiş olan bir şirketin 

tesislerini de içermekte ve uygulanan kriterlerin gerçekte varlığının doğrulanması gibi 

metotları da kapsamaktadır. Bu süreçte uygulanan programların hepsinin birbirlerine 

benzemiş olmasına karşın eşit seviyede güvenlik ve kontrol öğelerinin varlığına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde 10.01.2013 tarihli Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 

10. maddesinde başvuru amacıyla aranacak belgeler başlıklı “e” fıkrasında bu koşul 

“Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış 

akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme 

kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel 

ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı...” ibaresi yer almaktadır. 29.03.2013 günü 

yayınlanan Gümrük Genel Tebliği’nde ise bu tanım; “...ISO 27001 sertifikası; ithalat, 

ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere 

ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin elektronik 

bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini 

kapsamalıdır” (Resmi Gazete, 2013) şeklinde açıklanmıştır. Bu tebliğle bilişim 

sistemlerinin güvenliğini içermektedir. Bilgi sistemlerinde tümleşik bir güvenlik, 

yapılmadan tam bir bilişim sistemi güvenliğinden söz etmek imkansızdır. Temelinde 

bütün tüm sistemi içeren bir sertifikasyon sürecinin varlığı ve ortaya çıkaracağı 

maliyetin etkilerini düşürmek bir basitleştirme şeklinde olarak algılanabilmektedir. Bu 

husus, karşılıklı tanıma aşamasında, negatif bir potansiyele sahip öğe şeklinde ortaya 

çıkabilmektedir. 

Karşılıklı tanıma anlaşması içerisinde olmaya gayret eden tarafların birbirlerine 

yapacakları karşılıklı ziyaretler, uygulamada ortaya çıkacak yeknesaklığının ölçülmesi 

bakımından oldukça gereklidir. Yerinde yapılacak olan inceleme ziyaretleri ve 

denetmenlerle olan fikir alış verişleriyle, mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmaları 

aşamasında iç denetim işlevleriyle entegre edilerek, bazı istisnaların tanınmasına ve 

özel uygulamaların oluşmasına sebep olup olmadığı ve böylece yetkili yükümlü 

statüsü üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı ortaya çıkarılmaktadır. Farklı gümrük 

idarelerinin mevcut yasal düzenlemeleri farklı yorumlayarak uygulamada farklılıkların 

ortaya çıkmasına neden oldukları bilinen bir gerçektir. Bu durumu sadece ülkemize 

özgü bir durum olarak nitelendirmemek gerekmektedir. Yapılacak olan bu anlaşmalar 
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aşamasında yapılacak ziyaretlerde bu tip uygulama farklılıklarının taraflar arasında 

sürecin ilerlemesi noktasında herhangi bir etkiye neden olmaması için idarelerin 

uygulama birliğini sağlamak için etkin çözümleri uygulamaları gerekmektedir. 

Anlaşma öncesinde yapılacak olan ziyaretler, tarafların birbirlerine zorluk çıkarması 

amacından çok birbirlerinin deneyimlerinden yararlanarak uygulama sürecinde 

olabildiğince bu tecrübelerin kullanılması sonucunu ortaya çıkarmalı, teknik kadrolar 

bu konuda bilinçlendirilmelidir (Yetgin, 2014). 

Karşılıklı tanıma anlaşmalarının yapılma sebepleri ve ülkemize olan katkıları ise 

aşağıdaki özetle sıralanmaktadır. Bunlar;  

- Dünya ticareti içinde tüm arz zincirinin güvenliği, 

- Gelişmiş ve ayrıca önceden belirlenmiş bir risk yönetiminin yardımıyla ticaretin hız 

kazanması ve yalın hale getirilmesi, 

- Gümrük kontrollerinde risk görülen eşyalar için kontrolleri arttırmak, 

- Güvenilir olarak tanımlanan firmaların işlemlerine hız kazandırmak, 

- Türk firmalarının ülke gümrüklerinden geçişine hız kazandırmak, 

- Yetkili yükümlü statüsüne sahip firmaların alıcılarına ihraç ürünlerini öngörülebilir 

bir zaman içerisinde ulaştırmak, 

- Türk firmalarının global firmalarla rekabetine yarımcı olmak ve ürün hareketlerine 

hız kazandırmak, 

- Türk firmalarının ticari işlemlerine hız kazandırmak, 

- Türk firmalarının global alanda itibar ve bu alanda güvenilirlik kazanmasına olanak 

sağlamak, 

- İthalatçı ve ihracatçı firmalarımız için olumlu etki yaratarak ülkemizin rekabet 

gücüne katkı sağlamaktadır. 
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4. BÖLÜM 

DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KONUSUNDA 

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURUMLARIN ÇALIŞMALARI 
 

 

 

4.1. Ulusal Çalışmalar ve Genel Değerlendirme 

Siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeler küresel ticaretin gündemini de belirlemektedir. 

Uzun süredir yapılan çalışamalar ile gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller, 

tanımlanan kurallar ve uygulamalar neticesinde sağlanan düşüşler beraberinde 

ülkelerin gündeminden düşmüştür. Bu sebeple de ülkeler daha başka konulara ve 

çözülmesi gereken daha ortak sorunlara yönelmişlerdir. Son yirmi yıldır artan 

maliyetlerin neticesinde ticari maliyetlerin azaltılması önemli bir gündem 

oluşturmuştur. Rekabet gücü ve maliyetler küresel olarak ticaretin yönünü de 

etkilemektedir. Geliişme yolunda olan ve az gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde 

görülen ortak sorun uzun süreli beklemeler ve azami düzeydeki kontrollerdir. Dış 

ticaret işiyle uğraşan firmaların karmaşık yapılardaki iş takip zaafiyetlerin, yetersiz 

teknolojik ve lojistik altyapılardan dolayı uzun süreli gecikmeleri, yüksek maliyetlere 

katlanmasına ve yeni yeni planlama yapa zorunluluğu çıkmasına sebep olmaktadır. Bu 

işlemin doğal sonucunda da maliyetler artmakta ve reaknet güçlerini yitirmektedirler. 

Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasının Dünya Ticareti içindeki en kritik rollerinden 

birisi de harcanan iş sürelerinin ve prosedürlerin belirlenen çerçevede azaltılması  ve 

buna bağlı olarak olarak maliyetlerin azaltılmasıdır. Ticarete konu olan masrafların ele 

alındığı hemen hemen tüm toplantılarda uluslararası ticaretin basitleştirilmesi konusu 

karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaret işlemlerinin yalınlaştırılması, söz konusu işlemler 

için gereken belge sayılarının ve ortaya çıkacak maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır. 

Bu sayede ticaret işlemine konu ürünlerin alıcı ve satıcı arasındaki fiziksel hareketini 
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en hızlı şekilde tamamlanması amaçlamaktadır. Bu alanlarda sağlanacak geliştirmeler, 

iyileşmeler firmaların dış ticaret operasyonlarını gerçekleştirirken  üstlendikleri ticaret 

maliyetlerini azaltacak ve dolaylı olarak rekabet güçlerini artıracaktır. YYS belgesine 

hak kazanmış firmaların da bu bağlamda dış ticaret maliyetlerinin azalması 

beklenmektedir. Yapılan araştırmalar ve ülke kıyaslamaları, ticaretin 

basitleştirimesinin başta dış ticaret işlemlerinde artış sağlamak üzere yabancı 

sermayelerin terichlerinin kolaylaşmasına, doğrudan  yatırımlara, üretime bağlı 

kapsite kullanım artışlarına ve  istihdama katkı sağladığını göstermektedir. Bununla 

birlikte kamu kurumlarının dış ticaret işlemlerindeki kontrollerinin etkinliğini, özel 

sektörün belirlenmiş kurallara uyumunu ve kamunun bu vesileyle elde ettiği gelirlerini 

artırdığını ortaya koymaktadır.  

Türkiye’nin dış ticaretini basitleştirmeye yönelik çalışmalar 2000’li yılların başından 

itibaren artış göstermiştir. Bu konuda bir çok çalışma ve projeler geerçekleştirilmiş ve 

halen de gerçekleştirilmektedir. Ancak bu çalışmalara rağmen Türkiye’nin bu alandaki 

konumu ululsrarası endekslerde halen istenilen seviyede değildir. Bir başka ifadeye 

ülkemizde ticari işlemlerin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan maliyetler, dış ticaret 

yapan firmaları yüksek birim maliyetlere maruz kalmasına ve rekabet gücünü 

kaybetmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki koordinasyon kurullarının sorunu doğru 

tespit ederek dış ticaretin önünde yer alan bu maliyetlerin azaltılması için ilave 

önlemlerin alınmasını sağlaması ve kararlı bir şekilde hızlıca uygulamaya konulmasını 

sağlaması gerekmektedir. Bu sebepledir ki dış ticaret akışında yer alan tüm eylem 

sahibi oyuncular arasında etkili bir koordinasyon ve ortak hedef için senkronizasyon 

sağlanmalıdır. 

Dünya Bankası tarafından dış ticaret işlemlerine konu ithalat, ihracat ve lojistik 

faaliyetleri ve bağlı maliyetler üzerinden yayınlanan endekse göre ülkemiz 2017 

yılında 79,71 puan alarak 190 ülke arasında 71. Sırada yer almıştır. Yine aynı tabloda 

( Tablo 4.1. Dış Ticaret İşlemleri Sıralaması) görüleceği üzere ithalat v ihracat 

maliyetleri konusunda da Avrupa ve OECD ülkelerinin ortalamalarından oldukça 

yüksek bir maliyete sahip görünmektendir.  
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Tablo 4.1: Dış Ticaret İşlemleri 2017 Sıralaması (Türkiye) 

Europe &Central 

İndicator Turkey Asia OECD 

high 

income 

Overalli Bes 

Performer 

Time to export: Border Compliance (hours) 16 28.0 12.7 0 (17 Economies) 

Cost to export: Border compliance (USD) 376 191.4 149.9 0.00 (19 Economies) 

Time to export: Documentary compliance (hours) 5 27.9 2.4 1.0 (25 Economies) 

Cost to export: Documentary compliance (USD) 87 113.8 35.4 0.00 (19 Economies) 

Time to import: Border compliance (hours) 41 25.9 8.7 0.00 (21 Economies) 

Cost to import: Border Compliance (USD) 655 185.1 111.6 0.00 (27 Economies) 

Time to import: Documentary compliance (hours) 11 27.3 3.5 1.0 (30 Economies) 

Cost to import: Documentary compliance (Usd) 142 94.7 25.6 0.00 (30 Economies) 

Kaynak: http://www.doingbusiness.org/data (Erişim 20.01.2018)  

Türkiye’de dış ticaretin basitleştitrilmesi amacıyla koordinasyonu sağlayacak genel 

anlamda tek yetkili olacak şekilde koordinasyon yapısı bulunmamaktadır. Birçok 

kamu kurum arasında olduğu gibi bu konu hakkında da  koordinasyon süreci,  

yazışmalar ve kurumlar arası toplantılarla ilerletilmeye çalışılmaktadır. Son dönemde 

kabul edilen Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Reform Programı ve Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı gibi 

önemli strateji ve programlarda dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik önlemler yer 

almaktadır. Bu tedbirlerle ilgili koordinasyon, ilgili strateji ve programlar  

çerçevesinde oluşturulmuş koordinasyon kurulları ve komiteleri bünyesinde ele 

alınmaktadır. Bu konular ve koordinasyon yöntemi incelendiğinde, konuların sınırlı 

olduğu, benzer konuların ele alındığı ve ele alınan konularla ilgili uygulamanın yavaş 

olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de ticaret maliyetlerinin daha rekabet edebilir seviyeye getirilebilmesi için dış 

ticaretin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bunun için, yaşanan sorunları kapsamlı bir 

şekilde ele alan, düzenli çalışan, katılımcı ve sonuç odaklı yeni ve tek bir koordinasyon 

yapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda da  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T. 

C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında yürütülen Ticaretin 

Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren 

kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının katılımlarıyla Ticaretin Kolaylaştırılması 

Kurulu Sekretaryası tarafından “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji” Çalıştayı 

düzenlenmektedir. Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi, Ticaretin 

Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde kurulan Ulusal Strateji Çalışma Grubunun 

yapacağı eğerlendirme toplantısında son halinin verilmesinin ardından Teknik Komite 

ve ardından bu yıl içerisinde toplanması amaçlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 



52 

Genel Kuruluna arz edilerek, 2018 yılı içinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmesi beklenmektedir. ( www.gtb.gov.tr )  

Türkiye’de ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon sağlamayı amaçlayan 

komitelerden birisi de Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK 

bünyesinde oluşturulmuş on teknik komiteden birisi olan Dış Ticaret ve Gümrükler 

Teknik Komitesidir. Bu komitenin çalışma usul ve esasları YOİKK ile çok bağlantılı 

olduğu için YOİKK’in genel yapısını tanımak ve bu yapı içerisinde Dış Ticaret ve 

Gümrükler Teknik Komitesinin yanı sıra 10 başka teknik komiteden oluşmaktadır. 

4.2. Uluslararası Örgüt ve Kuruluşların Çabaları 

1949 yılındaki Şikago Konvansiyonu ile dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması 

konusunda ilk örneği oluşturan uluslararası koordinasyon çalışmaları genelde taşıma 

alanın ele almıştır. Bir çok uluslarası kurum ve kuruluş küresel ticaret içinde eşya 

taşımacılığı esnasında gerçekleştirilen tüm süreçlerin basitleştirilmesi ile ilgili 

çalışamalar yapmıştır. Bu çalışamalar neticesinde uluslararası anlaşmalar, uygulama 

taviye kararları, rehberler, kullanım kılavızları ortaya çıkmış ve hemen hepsinde ulusal 

koordinasyonun önemi ve ortak hedef için tarafların iş birliği gerektiğine atıf 

yapılmıştır. Çalışaların büyük Yapılan bu çalışmaların büyük bölümünde daimi komite 

oluşturulmasının gerektiği yönünde fikir birliği oluşmuştur.   
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Tablo 4.2: Uluslararası Kuruluşların Dış Ticareti Kolaylaştırma Çalışmaları 

Kuruluş/Örgüt Belge Türü Belge Adı Tarih 

ICAO Anlaşma Şikago Konvansiyonu 1949 

IMO Anlaşma Uluslararası Deniz Trafiğini 

Kolaylaştırma Konvansiyonu 

1965 

AEK Tavsiye Kararı 4 Numaralı Tavsiye Karı 1974 

UN/CEFACT Tavsiye Kararı Revize 4 Numaralı Tavsiye Kararı 1999 

UN/CEFACT Tavsiye Kararı 33 Numararlı Tavsiye Kararı 2004 

UN/CEFACT Tavsiye Kararı 40 Numaralı Tavsiye Kararı 2005 

UNCTAD Bakanlar 

Deklarasyonu 

Kolumbus Deklarasyonu 1994 

UNCTAD El  Kitabı Ticareti Kolaylaştırma El Kitabı 2006 

UNESCAP Rehber ESCAP Bölgesinde Ticaretin ve 

Ulaştırmanın Kolaylaştırılmasına 

Yönelik Ulusal Koordinasyon 

Mekanizmalarını Kurma ve 

Güçlendirme Rehber 

2012 

DGÖ Anlaşma Revize Kyoto Konvansiyonu 2006 

DGÖ Standart Safe Çerçeve Standartları 2005 

DTÖ Anlaşma Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşması 

2013 

ICC Rehber Gümrük Rehberi 1997, 2004, 

2012 

AB Komisyonu Kılavuz Gümrük Raporu: Modern 

Gümrüklere Giden Yollar 

1998, 2007 

Kaynak: Murat Deliçay -T.C. Kalkınma Bakanlığı /İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 

Müdürülüğü  

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili Dünya Gümrük Örgütü tarafından SAFE 

Çerçeve anlaşması ile ilgili detayları bu çalışmanın 3. Bölümünde detaylı olarak yer 

almaktadır. 

4.3. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması(Dünya Ticaret Örgütü) 

Uluslararası ticaretteki büyümenin yavaşlamasının önüne geçmek için Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ), Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasını ilk kez 1995 yılında gündeme 

getirmiştir. AB, Japonya ve Güney Kore’nin ısrarıyla, “Singapur Konuları” olarak 

teklif edilmiş ve 2001 yılında Doha Kalkınma Gündemi Müzakereleri çerçevesinde 

resmi olarak bir Deklarasyon ile “Ticaretin Kolaylaştırılması” başlığı altında 

müzakerelere başlanmıştır. Ülkemizde, 15.01.2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile, 

"DTÖ’yü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol" ve söz konusu Protokolün 

ekinde yer alan "Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması"nın onaylanması uygun 

bulunmuştur.Söz konusu Protokol ve eki Anlaşma 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunmaktadır.  
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İhracat her zaman için ülkemizin büyümeye dayalı stratejisi için en önemli 

kaynaklardan birisi olarak görülmüştür. Global ticaretin serbestleşmesinin 

boyutlarından birisi olan ticaretin kolaylaştırılması kavramına önem verilmiş ve bu 

kapsamda gerçekleşen müzakerelerin başarıyla sonuçlandırılması için kararlı bir 

destek verilmiştir. İlk defa bir kalkınma planında (Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018) 

Lojistik hizmetlerin iyileştirilmesi kapsamında Lojistik Master Planı’ndan 

bahsedilmiştir. Limen ve tesis altyapılarının gözden geçirilmesi ile iyileştirilme 

sağlanmasının yanı sıra ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi kapsamında gümrük 

uygulamalarında  beklenen faydayı ve rekabet avantajının sağlaması için çalışmalar 

yapıldığı gözlemlenmektedir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının (TKA)  yedinci maddesinin içinde  

“Yetkilendirilmiş Yükümlüler için Ticaretin Kolaylaştırılması Önlemleri” aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır.  

- Her Üye belirtilen kriterleri sağlayan ve buradan itibaren yetkilendirilmiş yükümlü 

olarak adlandırılacak yükümlülere, yine bu madde içinde belirtilen koşullar uyarınca, 

ithalat, ihracat ya da transit formalite ve prosedürlerine ilişkin ticareti kolaylaştırıcı 

ilave önlemler sağlar. Üye, alternatif olarak, söz konusu ticareti kolaylaştırıcı 

önlemleri genel olarak bütün yükümlülere uygulanan gümrük prosedürleri yoluyla 

sunabilir ve münferit bir uygulama oluşturması gerekmez.  

- Yetkilendirilmiş yükümlü olarak vasıflandırılabilmenin kriterleri, Üye’nin kanun, 

yönetmelik ve prosedürlerinde belirtilen gerekliliklerle uyum ya da uyumlu olmama 

riski ile ilişkilendirilir.  

(a) Yayımlanacak söz konusu kriterler aşağıdakileri içerebilir:  

(i) gümrük ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerle uyumu gösteren uygun bir kayıt;  

(ii) gerekli iç kontrollere imkan veren bir kayıt yönetim sistemi;  

(iii) uygun olduğu durumlarda, yeterli kefalet veya teminatın sağlanması dahil olmak 

üzere finansal ödeme gücü; ve  

(iv) tedarik zinciri güvenliği.  
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(b) Söz konusu kriterler:  

(i) aynı şartlar altında, yükümlüler arasında keyfi veya haksız ayrımcılık yaratmak 

amacıyla tasarlanmaz veya uygulanmaz; ve 

(ii) mümkün olduğunca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin katılımını sınırlandırmaz.  

İlgili açıklamalar neticesinde sağlanan ticaretin kolaylaştırılması önlemleri, aşağıdaki 

önlemlerden en az üç tanesini içerir. 

(a) uygun şekilde, az belge ve veri talebi; 

(b) uygun şekilde, az oranda fiziksel muayene ve inceleme;  

(c) uygun şekilde, hızlı teslim süresi;  

(d) gümrük vergileri, resim, harç ve ücretlerin ödemelerinin tehiri;  

(e) kapsamlı teminat veya indirimli teminatların kullanımı;  

(f) belli bir zaman dilimi içindeki tüm ithalat ve ihracat işlemleri için tek bir gümrük 

beyannamesi; ve  

(g) eşyanın gümrük işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlünün tesislerinde veya 

gümrük idaresi tarafından yetkilendirilen başka bir yerde tamamlanması.  

- Üyeler, yetkilendirilmiş yükümlü programlarını, amaçlanan meşru hedeflerin yerine 

getirilmesinde uygunsuz veya etkisiz olmadıkça, eğer mevcut ise uluslararası 

standartlar temelinde geliştirmeye teşvik edilirler.  

- Yükümlülere sağlanan ticaretin kolaylaştırılması önlemlerini güçlendirmek amacıyla 

Üyeler, diğer Üyelere yetkilendirilmiş yükümlü programlarının karşılıklı tanınması 

için müzakere imkanı tanırlar.  

- Üyeler, Komitede yürürlükteki yetkilendirilmiş yükümlü programları ile ilgili bilgi 

değişiminde bulunurlar. 

şeklinde ifade edilmektedir.  
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4.4. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Beklenen Faydaları 

Ulusal yönetimlerin, kontrollerinin arttırılması, gelirlerin doğru tahsilinin sağlanması 

ve aynı zamanda artan ticaret ve yabancı yatırımı teşvik etme yoluyla ekonomik 

kalkınmaya katıda bulunmak için modern prosedürlerden yararlanılması 

hedeflenmiştir. Anlaşmaya taraf olan  önemli sayıda ülke en az gelişmiş ülkelerdir. 

Ticaretin kolaylaştırılması sayesinde doğrudan sağlanan gelirlerin ile vatandaşlarının 

sosyal ve ekonomik refahını arttırmaya yönelik programlara önemli katkıda bulunması 

beklenmektedir. 

TKA’nın , gelişmekte olan ülkelerin ihracatına daha güçlü bir katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. İhracat akışı, ihracat çeşitlendirmesi ve yüksek GSYİH büyümesi 

açısından değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelere yönelik 

ticaretin kolaylaştırma reformunun ülkelerin gelişimini olumlu etkilemesi 

beklenmektedir. Ticaretin kolaylaştırılması, işlem gören malların sektörel 

kompozisyonuna göre de değişiklik gösterebilir. İhracat ve ithalata yönelik uzun 

prosedürlerin ticarete zarar veren etkisi, zamana duyarlı ürünler için özellikle 

önemlidir. Bir dizi çalışma taze ürünlerin ve bozulabilen ürünlerin daha zamana 

duyarlı olduklarını göstermektedir. Bu, gıda ihracatında karşılaştırmalı bir avantaja 

sahip olan gelişmekte olan ülkelerin (özellikle de alt-Sahra ülkeleri) ticaretin 

kolaylaştırılmasından en çok yararlanacakları anlamına gelir. Diğer çalışmalarda da 

karakterize sektörlerin (moda), sabit inovasyon (elektronik ürünler) ve zamanında 

üretime (tedarik zincirlerindeki ara mallar) da zaman duyarlıdır. Bu durumda da, 

gelişmekte olan ülkelerin bu doğrultuda büyük yararlar elde etmesi 

öngörülmektedir.Kurumlar ve ticaret tarafları için önem taşıyan bir başka boyut da 

verilen terminlere uyum sağlanmasıdır. Teslimat sürelerinin belirsizliği, özellikle 

değer zincirlerinde, ticaret maliyetlerini artırır. Teslimat süresindeki belirsizlik, 

özellikle transit ülkeler olmak üzere, düşük gelirli ülkelerde daha yüksek olma 

eğiliminde olduğu için, teslimat süresinin kesinlik kazanmasına yol açan ticaret 

kolaylığındaki gelişmeler muhtemelen düşük gelirli ülkelerdeki en büyük sorunların 

başında gelmektedir. Önemli bir nokta da, bu vesile ile birçok düşük gelirli ülke, 

küresel değer zincirlerine daha fazla katılım göstermeye başlayacaktır. Ticareti 

kolaylaştırmanın ülkeleri farklı şekilde etkileyebilecekleri bir başka süreç,  

işletmelerinin küçüklük-büyüklük dağılımıdır. Küçük firmaların ihracatının ticaretin 

kolaylaştırılmasına daha duyarlı davrandıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bazı 
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ülkelerin daha büyük bir KOBİ sektörüne sahip olması durumunda ticaretin 

kolaylaştırılması kapsamında daha fazla kazanç elde edebilmesi beklenmektedir. 

Anlaşma neticesinde gelişmekte olan ülkeler için ticaret kolaylaştırma reformunun 

uygulanmasından nispeten büyük kazançlara işaret ediyor. Kolaylaştırma, küçük 

ekonomilerde doğrudan yatırımları artırmaktadır.  Ticaret kolaylaştırma reformları, 

hükümet gelirlerini artırmaya ve gümrüklerde yaşanan dolandırıcılığı ve yolsuzluğu 

azaltmaya,bitirmeye yardımcı olur. 
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5. BÖLÜM 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN ANALİZİ VE YYS BELGESİ İLE 

SAĞLANABİLECEK AVANTAJLAR 

5.1. Gümrük İşlemlerinin Analizi 

Serbestleşme ve kolaylaştırma ile ilgili olarak uluslararası çabalara konu olan dış 

ticaret, tam anlamıyla ticari saiklerin kontrolünde ve aynı zamanda denetimsiz bir 

biçimde yapıldığını söylemek mümkündür. Ülkeler, öncelikli olarak mali, ekonomik, 

sosyal ve siyasal sebeplerden ötürü dış ticaretin işleyişine farklı bir şekilde müdahale 

etmektedirler. Dış ticaretin büyük bir kısmını oluşturan gümrük işlemleri, gümrüklerde 

yapılabilmektedir. Gümrük işlemleri, temel olarak ilgili gümrük tarafından 

onaylanmış işlem kullanım şekilleriyle alakalıdır. Bundan dolayı eşyanın gümrük 

hattından girişi ya da çıkışı ile alakalı olarak ilgili gümrük idareleriyle muhatap olan 

kişilerin ve gümrük idarelerinin yaptıkları işlemlerin hepsi, gümrük işlemi 

niteliğindedir. Burada altı çizilerek belirtilmesi gereken husus ise, özet beyana ilişkin 

yükümlülükler de gümrük işlemlerinin çıkış noktasını oluşturduğundan, gümrük 

idareleri tarafından denetime tabi tutulmaktadırlar. Gümrük işlemleri, gümrükle 

muhatap olan kişiler için maddi ve şekli olarak bir takım ödevleri içermektedir. İlgili 

mevzuatta, bireylerin maddi ödevleri, yükümlü ve gümrük yükümlülüğü temelinde 

açıklanmıştır. 4458 Sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan ibareye göre yükümlü; 

“gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu olan tüm kişileri”, gümrük 

yükümlülüğü ise; “yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu” ifade 

etmektedir (Üyümez ve Gültekin, 2016: 350).  

4458 Sayılı Kanunda, kayıt ve belge düzenine uyma, bildirim, gümrük idareleri 

tarafından süre verildiği takdirde bu sürelere uyma ve belge saklama gibi şekli 

yükümlülükler, gümrük yükümlülüğü kapsamında yer almamaktadır. Ayrıca Gümrük 

Bakanlığı’na girişin ve bu bölgeden çıkışın yetkili gümrük kapılarından yapılması, 

araçların gümrükteki denetimleri sona ermeden ve ilgili gümrük idaresinden izin 
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almadan hem eşya hem de yolcu almaması veya indirmemesi, eşyanın ilgili gümrük 

idaresinin tespiti doğrultusunda ya da gümrük idaresinin uygun gördüğü yerlerde 

boşaltımı ya da aktarılması, özet beyan verilmesi, eşyanın gümrüğe sunulması, 

boşaltma listesinin düzenlenmesi ve süresi içinde eşyanın ilgili gümrük idaresi 

tarafından onaylanmış olan bir işlem ya da kullanıma tabi olması gibi pek çok 

yükümlülükler de gümrük yükümlülüğü kapsamında ele alınmamış, daha ziyade 

sorumluluk ya da zorunluluk şeklinde tanımlanmıştır (Derdiyok, 2013: 63). 

Gümrük işlemlerinde önem arz eden bir diğer unsur ise gümrük denetimiyle ilgili 

yükümlülüklerdir. Anlık ve alışılmış bir gümrük denetimine tabi tutulan kişiler, dış 

ticarete konu olan eşyaya zamanında gümrük tarafından onaylanmış bir işlem ya da 

kullanım şekli belirleme kapsamında, gümrük işlemleri ile alakalı olan tüm işlemleri 

yapmak ve vergi, fon gibi yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. Söz 

konusu bu genel yükümlülüklerin dışında, gümrük denetiminde yetkili kişilere gerekli 

kolaylıkların sağlanması ve denetimcinin talep ettiği bilgi ve belgeleri de getirme 

zorunluluğu vardır. Tüm bu işlemleri yapacak olan gümrük denetimi elemanları, 

yapacakları görevler esnasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamu yararına 

çalışan dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli olan tüm belgeleri talep etme, 

bu belgeleri inceleme, örnek alma, gümrük idaresinin talep ettiği belgeleri noksansız 

bir şekilde hazırlama ve olası tüm yardım ve kolaylıkları gösterme zorunluluğu vardır.  

Gümrük denetim süreci ise, gümrük işlemleri sırasında ve gümrük işlemlerinden sonra 

yapılan bazı denetim faaliyetleridir. Denetim sürecinde genel olarak, beyanın 

doğruluğunu belirlemeye gayret edilmektedir. Ayrıca, eşyayı gümrüğün onayladığı bir 

işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, elektronik alanda verilen kısa beyan 

üzerinden risk yönetimi kapsamında yapılacak olan denetimlerle, özet beyanda 

eksiklik ve fazlalıkla alakalı takibatlarda gümrük işlemleri sırasında yapılan denetimin 

kapsamında bulunmaktadır. Gümrük işlemlerinden sonra yapılan gümrük denetimleri 

ise;  

- Sonradan kontrol,  

- İkinci kontrol ve  

- İhbar doğrultusunda yapılan olağanüstü denetimler 
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şeklinde sıralanmaktadır. 

Gümrük işlemleri, özet beyanın verilmesi ile başlamakta, eşyanın ilgili gümrük 

tarafından onaylanan bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasıyla süren işlemler 

dizisidir. Özet beyan, gümrük idarelerine, beyan konusu olan eşya ile ilgili olarak 

emniyet ve güvenlik esaslı risk analizinin yapılmasına imkân tanımaktadır. Söz konusu 

analizden sonra eşyanın gümrüğe girişinden ya da bölgeden çıkışında emniyet ve 

güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilme kararı alınırsa, ilgili 

gümrük idaresi özet beyanın tescilinden sonraki yirmi dört saat içerisinde eşyanın 

yüklenmemesi gerektiğine dair ilgililere bildirim sunulmaktadır. Öten yandan gümrük 

denetiminde özet beyanın herhangi bir şekilde verilmediğinin, zamanında 

verilmediğinin, usulüne uygun bir şekilde doldurulmadığının ya da muhteviyatı eşyaya 

göre noksan olduğunda veya fazla olduğunda, duruma göre, gümrük kabahati 

olabilmekte ve sonucunda da idari yaptırıma tabi tutulmaktadır. 

Gümrük Beyanına İlişkin Gümrük Denetimi; Gümrük mevzuatıyla belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması 

anlamına gelen gümrük beyanı, yazılı beyan veya diğer beyan şekillerinden biriyle 

yapılabilmektedir. Yazılı yapılan gümrük beyanı için normal usul ve basitleştirilmiş 

usul olmak üzere iki; diğer beyan şeklindeki gümrük beyanı için bilgisayar veri işleme 

tekniği yoluyla, sözlü olarak veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi 

tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla olmak üzere üç şekil söz 

konusudur.  

Gümrük beyanının, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen bütün bilgileri 

içermesi ve ekinde fatura, çeki listesi, taşıma belgeleri, işlenmiş tarım ürünleri beyan 

formu/analiz sonuç raporu, ithal eşyasına ait kıymet bildirim formu dışında, eşyanın 

tabi tutulmak istendiği rejimin işleyişiyle ilgili tarife uygulaması içeren, ticaret 

politikası önlemlerini düzenleyen, yükümlüye vergi avantajı sağlayan, eşyanın ayniyet 

tespiti için gerekli olan ve diğer kurumlarca yapılan kontroller için istenilen belgelerin 

yer alması gerekmektedir. Tescil edilmiş beyan, gümrük vergilerinin tahakkukuna esas 

tutulmakta ve ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı beyan sahibini 

bağlamaktadır. 
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5.2. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün sağladığı kolaylıkları, basitleştirilmiş usullerle 

ilgili kolaylıklar, beyanın kontrol türü ile ilgili kolaylıklar ve emniyet ve güvenlik ile 

ilgili kolaylıklar olmak üzere üç başlık halinde incelenecektir. 

 

Şekil 5.1: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar 

Kaynak: Gümrük Bakanlığı, 2014. 

a) Basitleştirilmiş Usuller İle İlgili Kolaylıklar: Basitleştirilmiş usullerle ilgili 

kolaylıklar aşağıda sıralanmaktadır (Gümrük Bakanlığı, 2014); 

- İhracat ve ithalatta yerinde gümrükleme kolaylığı (ihracat ve ithalat eşyalarının 

gümrüğe girmeden kendi tesislerinden yapma kolaylığı), 

- İzinli alıcı ve gönderici kolaylığı (transit eşyanın gümrüğe girmeden kendi 

tesislerinden sevk etme ve gönderebilme kolaylığı), 

- Teminatlı işlemlerde, yapılan her işlemde ayrı ayrı teminatlar hazırlamak ve idareye 

vermek yerine bir defalığına hazırlanan götürü teminat uygulaması beraberinde, 

teminatın tutarı önceden tespit edilmiş olarak süresiz ve düşümlü kullanmamak üzere 

teminat verebilme kolaylığı, 

- Teminat gerektiren işlemler için nispi olarak teminat hazrılayıp verebilme 

konusundaki basitleştirme işlemleri. 
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- İlgili odalar tarafından tescil edilmiş ve ilgili gümrük müdürlükleri tarafından 

yeniden onaylanması/vizelenmesi işlemlerine gerek duyulmaksızın, Gümrük birliği 

anlaşmamız çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf tutmayı sağlayan A. TR serbest 

dolaşım belgesi düzenleyebilme kolaylığı, 

- Eşyanın beyan edilen tutarından bağımsız olarak Fatura Beyanı ve EUR MED Fatura 

Beyanı düzenleyebilme, 

- Gümrük işlemleri esnasında koksan belge ile gümrük beyanında bulunabilme 

konusunda sağlanan imkanlar. 

- Eşyanın cinsi ve türüne göre herhangi bir kısıtlama olmaksızın, araç  üstünden 

indirilmeden sağlanan ve supalan olarak adlandırılan işlemden faydalanabilme 

kolaylığı, 

- Belge eksiği ile beyan edilen ve araç üstünde gümürk işlemlerinin takip edilmesi ev 

sonlandırılması kolaylığının beraber kullanılabilmesi, 

- Gümrük Yönetmeliği tarafından belirlenen eşyanın ithalinde Altı ay öncesine kadar 

alınan analiz raporunun ibraz edilebilmesi, 

- Gümrük Yönetmeliği tarafından belirlenen eşyanın analiz neticesini beklemeksizin 

teslim alınabilmesi, 

- Uluslararsı taşıma belgesi ibraz edilemeyen petrol ve petrol türevi ürünleri herhangi 

bir konşimento ibrazı yapmadan önce teslim alabilme kolaylığı, 

- Ayniyet tespit ile ilgili olarak Bakanlık tarafından hazırlanan farklı düzenlemelerden 

faydalanabilme kolaylığı. 

b) b) Beyanın Kontrol Türü İle İlgili Kolaylıklar: Beyanın kontrol türü ile ilgili 

kolaylıklar aşağıda sıralanmaktadır (Gümrük Bakanlığı, 2014); 

- Hem ithalatta hem de ihracatta eşya muayenesi ile belge kontrolünün bulunmadığı 

bir hat olan yeşil hatta işlem yapabilme kolaylığı, 

- Araç üstünden boşaltılmadan ypılan gümrük işlemleri esnasında yeşil hattan 

faydalanabilme kolaylığı, 
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- Beyan edilen belgelerin daha az kontrolü ve muayene işlemlerine daha az tabi 

tutulma, 

- Tüm bu süreçlerde önceliğe sahip olabilme. 

c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar: Emniyet güvenlik ile ilgili kolaylıklar 

aşağıda sıralanmaktadır (Gümrük Bakanlığı, 2014); 

- Gümrükte verilecek olan zorunlu bilgilerin birer özet halinde verilebilme kolaylığı,  

- Özet beyana veya özet beyan niteliğindeki belgelere ya da özet beyan olarak 

kullanılan bilgilerin esas alındığı emniyet ve güvenlikle alakalı gümrük kontrollerine 

daha az tabi tutulma kolaylığı, 

- Emniyet ve güvenlik ile alakalı yapılacak olan gümrük kontrollerinin yapılması 

durumunda, önceliğe sahip olma, 

- Sınır kapılarında önceliğe sahip olabilme kolaylığı. 

5.3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasının Yararları 

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının yararlarını, statü sahiplerine doğrudan ve 

dolaylı yararları, yükümlü olmayan kişilere ve gümrük idaresine yararları, 

uygulamanın makro-ekonomik faydaları ve uygulamanın uluslararası faydaları olmak 

üzere dörde ayrılmaktadır. Bunlar (Gümrük Bakanlığı, 2014): 

a) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahiplerine Doğrudan ve Dolaylı Yararları: Bu 

faydalar aşağıda sıralanmaktadır; 

- Araçtan ürün boşaltma sürelerinin azalması, 

- Araca ürün yükleme sürelerinin kısalması 

- Taşıma yapan aracın ve içindeki eşyaarın depo önlerinde beklemesi gibi sürelerden 

doğacak masrafların ortadan kalkması, 

- Gümrük idareleriyle yakın ve çözüm odaklı ilişkiler ve kamu , özel sektör arasında 

bilgi alışverişinin artması karşılıklı sağlanan işbirliğinin çözüm odaklı olarak yaşanan 

olası sorunlara çözümcül bakışın artışı, 
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- Ticaret konusunda kendisine güvenilir kişi olarak imtiyaz kazanılması ve tüketici 

nazarında itibar görrerek satış yapma potansiyelinin artması 

- Birbiriyle ileşim halinde olan ev iş yapma zorunluluğu olan kişilerin karşılıklı empati 

yaparak birbibini daha iyi anlayabilme fırsatları, 

- Sevkiyatların zamanında yapılması ve sevkiyata konu olan tarafların iş akışlarında 

yalınlık sağlanması, 

- Planma konusundaki iyileştirmeler neticesinde maliyetlerin ve iş gücü kayıplarının 

azalması 

- Müşteriye sağlanan güven neticesidne müşteri bağlılığın artması, 

- Emniyet ve güvenlik sorunları nedeniyle yaşanan sorunlardaki azalış, 

- Güvenlik sorunlarının neden olduğu kayıp ve hırsızlık olaylarının azalması 

- Fiziki hareketlerin azalması sayesinde ürünlere verilen hasarın azalması, 

- Yetkinlik ve etkinlikleri bakımından çalışanları daha iyi tanıyabilme, 

- Arz zinciri paydaşlarının birbiri ile iş yapmaktan dolayı birbine karşı olan  güven ve 

iletişim artışı, 

- Tedarik sürecinde ortaya çıkan masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin 

artması, 

- Sigorta masraflarının azalması 

b) Yükümlü Olmayan Kişilere ve Gümrük İdaresine Yararları: Yükümlü olmayanlara 

ve gümrük idaresine yararları aşağıda sıralanmaktadır; 

- Sorumluluğun belge sahibi firmalara geçişi ile beraber gümrük idaresi açısından 

mevcut üzerindeki iş dağılımının azalması, 

- Güvenilir firmaların beyanlarını kontrol etmek için harcanan vakitten sağlanan 

tasarruf neticesinde, beyanlarında sorun çıkma ihtimali daha yüksek olan sevkiyatlara 

odaklanabilmesi ve olası kaçakçılık eylemleri için daha etkin mücadele edilebilmesi. 



65 

- Gümrük idarelerinde fiziki iş takibinin ortadan kalkması ile iş birikmelerinin 

önlenmesi 

- Gümrük içerisindeki eşya transferlerinin ve hareketlerinin  tüm bağlı süreçlerin 

hızlandırılması. 

c) Uygulamanın Makro-Ekonomik Yararları: Makro-ekonomik yararlar aşağıda 

sıralanmaktadır; 

- Gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve yasal olmayan 

ticaretle mücadelede verimliliğin arttırılması. 

- Rekabet içinde olunan diğer ülklere göre maliyetlerin azalması ve hizmetlerin 

kolaylaştırılması sayesinde piyasada mücadele gücünün artması. 

- Yatırım açısından karar vermek üzere olan yabancı yatırımlar için işlemlerin hızlı ve 

kolay takip ediliyor olmasından dolayı tercih edilebilir duruma gelmesi. 

- Uluslararası ticaretin  son derece süratli  ve basitleştirilerek yapıldığı bir ülke olarak 

imaj kazanılması 

- Global ekonomiler açısından ticaret ve iş ortağı görülerek tercih edilme. 

- Küresel ticaret içinde muhtemel güvenlik sorunlarının  azaltılması ve giderilmesi 

yoluyla tüm eşya hareketi açısından güvenli ticaret ortamının özendirilmesi. 

- İhracat işlemlerinde sağlanan hızlı operasyonel süreçlerin maliyetleri düşürmesi ve 

ihracatın artışının desteklenmesi. 

- Tüm dünya tarafından kabu görmüş standartlarda son derece etkin ve verimli 

çalışanların yetiştirilmesi. 

- İç kontrol süreçlerindeki iyileştirmelerden sağlanan rekabet avantajı ve güvenilir 

firma sayısındaki artışın sağlanması. 

d) Uygulamanın Uluslararası Yararları: Uygulamanın uluslar arası yararları aşağıda 

sıralanmaktadır; 

- Bekleme süreleri kısalırsa, maliyetler azalır, doğrudan rekabet avantajı sağlanması, 
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- Termin ve teslim ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi ve böylece güven tesis 

edilirken, planlama süprizleri yeni iş zahmetleri ortaya çıkarmaması 

- Sağlanan güven ve işlemlerdeki hızlanmadan kaynaklı global ticarette çok tercih 

edilmesi, 

- Ticaret içinde güvenilir olarak tanımak yep yeni fırsatlarının doğmasına sebep 

olması, 

- Her ülke kendi ülkesine yabancı yatırımcıların gelmesini istediğinden yabancı 

yatırımcı ve işbirliği arayışında olanlar için tercih edilme kolaylığı sağlaması, 

- Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul 

edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan 

mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme olanağı. 
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SONUÇ 

Global ticaret ortamında her geçen gün artan talep ile birlikte günden güne daha 

karmaşık bir hale gelen gümrük işlemlerinin uyumlu bir hale getirilmesi öne çıkmış, 

global ticaretin kolay bir hale getirilmesi amacıyla ülkeler ortak irade ile gümrük 

işlemlerinde bazı yeni uygulamalara gitmeye başlamışlardır. Global ticaretin 

kolaylaştırılmasına dönük olarak ilk büyük adım ortak transit uygulaması hayata 

geçirilmiştir. Bu uygulama Türkiye’ye özgü değildir. Dünya çapında ticaretin 

kolaylaştırılması ve kalitesinin ölçütlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Ortak 

transit sözleşmesinde yer alan ülkelerdeki firmalar tek belgeyle ticarete konu olan 

eşyayı sınırların ötesine taşıma imkânını yakalamıştır. Bu uygulama aynı zamanda 

taşıma maliyetlerinin düşmesine ve gümrük idarelerinde beklemelerin daha asgari 

düzeye inmesine olanak tanımıştır. Bekleme süresinin asgari seviyeye inmesi dış 

ticaret işlemlerinin bilhassa sınır kapılarında daha rahat ve hızlı olarak yapılmasına da 

olanak tanımıştır. Henüz ülkemiz açısından reel faydalarını önemli bir kaynak olarak 

tanımlamak için erken gibi görünüyor olsa da her geçen gün kullanım alanları ve 

imkanları artmaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulaması dış ticarete konu 

olan eşyaların taşımasını basit hale getirse de iç gümrük idarelerindeki yasal 

prosedürler ithalat ve bilhassa da ihracat işlemelerinin gerektiği hızda yapılabilmesine 

engel olduğundan global ticareti daraltan bir etkisi bulunmaktadır. 

Gümrükteki işlemlerin olabildiğince basit ve hızlı bir şekilde yapılması beklense de, 

eksik, yanlış ya da hileli bazı fiillerden ötürü gümrük işlemlerinin muhatapları 

tarafından zamanında yerine getirilmemesi gibi durumlarla karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Hem gümrük işlemleri ile ilgili mevzuata uyumluluğun 

sağlanmasında, hem de aykırı durumların varlığını daha ortaya çıkmadan önlemek ve 

caydırıcı etkinin yaratılması açısından gümrük denetimi bir ülke açısından oldukça 

büyük bir öneme ve işleve sahiptir. Bu sebeplerle gümrük denetiminlerinin halen 

yüksek ölçüde devam ettiği görülmektedir. Belge sahibi olan firmaların belge alma 

çabalarının, sağlanan faydaya karşı orantısız kaldığı düşünülmektedir.  
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Uluslararası arz zincirinde daha düşük ve daha yüksek riskli aktörleri birbirinden 

ayıran çok daha iyi bir risk değerlendirme stratejisi ile Gümrük'ün dinamik bir mal 

harekti akışı sağlama bağlamında uzun vadeli stratejisi son derece önemlidir. Her bir 

detayı, her defasında inceleme kaynaklarının azaltılması ve daha şüpheli gönderilere 

kaynak ve zaman tahsis edilmesi gerekmektedir. Güvenilir şirketleri tanımlamak, 

işletmeyi daha özerk ve kendi kendini kontrol ettirme starejisi üzerine işletilmesi 

gereken uygulamanın gözle görülür kolaylıklar sağlaması diğer firmalar açısından da 

özendirici olacaktır. 

Bilindiği gibi, global alanda eşya trafiğindeki yoğun bürokrasinin geçmişe kıyasla 

azaltılması, ticarete konu olan eşyanın nakli esnasında ortaya çıkabilecek olan gecikme 

gibi maliyetlerin ortadan kaldırılması, arz zincirinin teminat altına alınarak, ticarette 

öngörülebilir bir zeminin hazırlanması, güvenilir firmaların ödüllendirilmesi, gümrük 

denetimlerinde yüksek riske sahip olan eşyaya yetkililerin daha iyi odaklanmasına 

imkan tanınması ve ülkemizdeki özel sektördeki yatırımcı ve girişimlerin daha 

rekabetçi yapıya bürünmelerine imkan tanıyan Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması 

10 Ocak 2013 tarihinden günümüze dek uygulanmaktadır. 
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