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“YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ” UYGULAMASI GENİŞLEYECEK 

10.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ”Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 

Yönetmeliği” ile ilk kez gümrük yükümlülerine “ihracatta yerinde gümrükleme” ve “izinli 

gönderici” statüleri verilmeye başlanmıştır. Ancak, verilen izinlerin sadece ihracatçılar ve 

ihraç yükü taşıyanlarla sınırlı olması, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesindeki ürünlerin 

ihracatının büyük ölçüde kapsam dışı tutulması, anılan belgeleri almak için ciddi bir heyecan 

yaratmamıştır. Bu dönemde “Onaylanmış Kişi” uygulaması da yürürlükte olduğundan, bir yıl 

içinde sadece 3 firmaya “ihracatta yerinde gümrükleme” ve “izinli gönderici” izni verilmiştir. 

Bunun üzerine, 21.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması Yönetmeliği” ile 10.01.2013 tarihinde yayımlanan eski yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmış ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan “Onaylanmış Kişi” uygulaması da 

mevcut belgelerin geçerlilik sürelerine sadık kalınarak yürürlükten kaldırılmıştır.  En önemlisi, 

yeni yayımlanan Kolaylaştırma Yönetmeliği ile öncekilerine ek olarak “ithalatta yerinde 

gümrükleme” ve “izinli alıcı” düzenlemeleri de yürürlüğe sokulmuştur. Böylece, ithalatçılar ve 

ithal yükü taşıyan nakliyeciler de bu statüden yararlanır hale gelmiştir. Bu belgeleri alanlara, 

eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım 

Belgelerini ihracatçının onaylaması, fatura beyanı, EUR.MED fatura beyanı, ihracatta ve 

ithalatta yerinde gümrükleme izni, yeşil hat uygulaması, belge kontrollerinin ve eşya 

muayenelerinin öncelikle yapılması gibi kolaylıklar sağlanmaktadır. Uluslararası taşımacılık 

yapanların “izinli gönderici” veya “izinli alıcı” belgesi alması halinde yukarıda belirtilen 

kolaylıkların yanı sıra, azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, özet 

beyan kontrollerinin azaltılması ve öncelikle yapılması, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı 

tanınması gibi kolaylıklardan yararlanması öngörülmüştür. 

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgelerinde Ciddi Artış Olmamasının Nedenleri 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 21.05.2014 tarihinden bu yana verilen “Yetkilendirilmiş 

Yükümlü” belgelerinde ciddi bir artış olmamıştır. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Yetki belgesi verilmesinde aranan fiziki mekân koşullarının birkaç ay içinde 

düzeltilmesi beklenmemelidir. Bazı fiziki yatırımlar için önce bütçe sonra inşâ zamanı 

gereklidir. 
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2. Aranan mâli yeterlilik ve işlem hacmi koşullarını sağlayacak firma sayısı sanılan 

rakamların daha altındadır. 

3. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının temini, şirket bünyesindeki tüm süreçlerin 

yeniden gözden geçirilmesini ve yeni  bilişim yatırımlarını gerekli kılmaktadır. 

4. “Bünyesinde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurda sokulan eşya bulunan işlenmiş 

ürün ihraç ediliyorsa, hem ihracatçının hem taşıyıcının Yetkilendirilmiş Yükümlü 

olması gerekir” şeklindeki düzenleme pratikte “izinli gönderici” belgesini kullanılamaz 

hale getirmektedir. 

5. Belge talep eden firma bünyesinde gümrük konularında uzman kişi istihdam etme 

veya böyle bir firmadan danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu duraksamalar 

yaratmaktadır. 

6. Eşyanın muayene edilmesine karar verildiğinde, muayene memurunun nasıl geleceği, 

gelmez ise müdürlüğün nasıl ek süre alacağı, ek süreye rağmen memur yine gelmez 

ise aracın hareket etmesinde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı konusunda oluşan 

duraksamalar giderilememiştir. 

7. Yetkilendirilmiş Yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin planlı bir şekilde 

sonradan kontrole tabi tutulacağının hükme bağlanması, yükümlüleri “gümrük eski 

işlemlerimiz nedeniyle yıllarca yakamızdan düşmeyecek” endişesine sevk etmektedir. 

  

Tüm bu olumsuzluklarına karşın, “Yetkilendirilmiş Yükümlü” uygulamasının 1 Ocak 2015 

tarihinden itibaren yaygınlaşacağını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Çünkü bu tarihten 

itibaren “ithalatta yerinde gümrükleme” ve “izinli alıcı” uygulamaları hayata geçecektir. Öte 

yandan, “Onaylanmış Kişi” belgeleri de bu tarihten itibaren geçerlilik sürelerini tamamladıkça 

en çok 01.01.2017 tarihine kadar yenilenecek, sonrasında ise yenilenmeyecektir.  

 

 


