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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilir?

Yetkilendirilmiş Yükümlülere ne tür kolaylıklar tanınır?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli 
ve izlenebilir olan, mali yeterliliği bulunan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan, kendi 
oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, adlarına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası aracılığıyla, gümrük işlemleri ve lojistik süreçlerde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan 
uluslararası bir statüdür.

Ülkemizde, serbest bölgeler dâhil, yerleşik olup en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan, yıllık olarak 
en az 100 beyanname kapsamında işlem yapan, ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarına sahip olan, 
gümrük ve dış ticaret mevzuatını ciddi ölçülerde ihlal etmemiş olan, ciddi mali suçlara ve ülke 
güvenliğini tehdit eden suçlara karışmamış olan, kesinleşmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve 
gümrük cezası borcu bulunmayan, ticari kayıtlarını düzenli ve izlenebilir bir şekilde tutan, mali 
yeterliliği bulunan, ticari faaliyetleriyle ilgili olarak uygun emniyet ve güvenlik önlemleri uygulayan  
imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar, lojistik faaliyetlerine ilişkin hizmet verenler başvurmaları ve 
aranan kriterleri sağlamaları halinde Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilirler. 

 Ticari faaliyetlerinizde Yetkilendirilmiş Yükümlü logosunu kullanabilme hakkı
 Muayene hattı kısıtlaması olmaksızın eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı
 Muayene hattı kriterlerine göre Gümrük Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz 

etmeden beyanda bulunabilme hakkı (yeşil hatta kâğıtsız beyan)
 Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı*
 Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura bayanı düzenleme hakkı*
 Tahlile tabi bazı eşyaları tahlil sonucu alınmadan gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı
 Tahlile tabi bazı eşyalar için daha önceden verilmiş tahlil raporunu 6 ay boyunca aynı eşyanın 

ithalinde kullanılabilme hakkı
 Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük 

idaresinden teslim alabilme hakkı
 Eşyanın özelliğine bakılmaksızın ve muayene hattı kısıtlaması olmaksızın taşıt üstünde eşyanın 

gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme hakkı
 İndirimli teminattan faydalanma hakkı
 Götürü teminattan faydalanma hakkı
 İhracatta yerinde gümrükleme izni*
 İzinli gönderici yetkisi*
 İhracatta ve ithalatta gümrük beyanı ve beyan edilen eşyaya yönelik azaltılmış kontrol (eşyanın     

tesliminden sonra beyanın kontrol edildiği yeşil hat dâhil) ve yapılması öngörülen kontrollerin  
(sarı ve kırmız hat) öncelikli olarak yapılması
 Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme hakkı
 Özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve yapılması 

öngörülen kontrollerin öncelikli olarak yapılması
    
*Bazı ek koşullar aranmaktadır

Güvenilirlik

Mali Yeterlilik Emniyet ve Güvenliğin 
sağlanması

Kayıtların Güvenilirliği 
ve İzlenebilirliğiYetkilendirilmiş

Yükümlü



Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu
nereye yapılır?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurunuzu 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
10. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte, şirket 
merkezinizin ticaret siciline kayıtlı olduğu yere bağlı olarak 
aynı Yönetmeliğin 20 no’lu ekinde yer alan tabloya göre 
belirlenecek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
yapabilirsiniz.
Başvuru kabul etmeye aşağıdaki Bölge Müdürlükleri 
yetkilidir;
 Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
 Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Başvuru süreci nasıl işler?

Başvurunuzu yetkili Bölge Müdürlüğüne yaptıktan sonra, yetkili Bölge Müdürlüğü başvurunuzu 
başvuru ekinde iletmiş olduğunuz belgeler ve Bakanlık veri tabanındaki veriler üzerinden 
inceler ve herhangi bir eksiklik veya Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilmenize engel bir durum 
bulunmaması halinde, başvuru ekinde yetkili Bölge Müdürlüğüne teslim etmiş olduğunuz Soru 
Formunu (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 no’lu eki) Ticaret Bakanlığı/
Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilir.  Gümrükler Genel Müdürlüğü soru formunuzu inceleyerek 
herhangi bir eksiklik tespit etmesi veya ek bilgi istemesi halinde sizinle irtibata geçerek sizden ek 
bilgi ve belge talep edebilir, herhangi bir eksiklik tespit etmemesi veya ek bilgi belge istememesi 
halinde başvurunuzu sonradan kontrol ile yetkili birime iletir.  Sonradan kontrol ile ilgili birim 
tesislerinizde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirir.  Sonradan 
kontrol yetkilisi tesislerinizde incelemelerde bulunarak soru formu kapsamında iletmiş 
olduğunuz bilgilere ilişkin olarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için aranan kriterleri ne ölçüde 
yerine getirdiğinizi tespit ederek Gümrükler Genel Müdürlüğünü bilgilendirir.  Yetkilendirilmiş 
yükümlü statüsü için aranan kriterleri asgari düzeyde karşıladığınızın tespiti halinde yetkili Bölge 
Müdürlüğü ile irtibata geçilerek adınıza Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmesi sağlanır, 
aksi takdirde başvurunuzun reddedildiği yetkili Bölge Müdürlüğünce tarafınıza bildirilir.



Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ne kadar 
süreliğine geçerlidir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü olmanızın sizlere getireceği 
faydalar nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için aranan koşulları sağlamaya devam ettiğiniz sürece 
ve sertifikanın askıya alınması, geri alınması veya iptal edilmesine yol açabilecek herhangi bir 
mevzuat ihlalinde bulunmadığınız sürece tekrar herhangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmadan 
kullanmaya devam edebilirsiniz. 

 İç ve dış piyasada güvenilir kişi olarak tanınmanız ve daha çok tercih edilmeniz
 İşlem maliyetlerinizin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı olarak rekabet gücünüzde artış
 Anlaşma yapılan ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan doğrudan veya dolaylı olarak 

faydalanabilmeniz
 Tedarik masraflarınızın azalması ve tedarikçilerinizle işbirliğinizin artması
 Sevkiyatlarla ilgili belirsizliklerin en aza indirilmesi ve sizlere daha fazla öngörülebilirlik 

sağlanması
 Gümrük idaresiyle olan ilişkilerinizin daha üst düzeyde olması ve gümrük idaresiyle işbirliği 

odaklı ilişki içerisinde olmanız
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