


Onaylanmış kişi statüsü;

 Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış,

 Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye 
yatırımına sahip,

 Mali yeterliliği tasdik edilmiş,

 Kayıtları izlenebilir olan

kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret 
faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına 
olanak veren bir statüdür



Onaylanmış kişi statü belgesi onaylanmış kişi
statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü
kazandıklarını belgelendiren bir sertifikadır



Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf olarak
üçe ayrılmıştır;

 A Sınıfı

 B Sınıfı

 C Sınıfı



 Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

 Teminatlı işlemlerinde tam teminat yerine 
kısmi oranda teminat verebilme,

 Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı 
teminat yerine götürü teminat uygulaması 
kapsamında tutarı önceden belirlenmiş 
süresiz ve düşümsüz, bir yıllık teminatlı işlem 
toplamının %10’una karşılık gelen tutarda tek 
bir teminat verebilme,



 Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın 
basitleştirilmiş usulden (gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan 
indirilmeden tamamlanması) yararlanabilme,

 Bir yıllık bir dönem içerisinde A ve B için en az 100, C için 
en az 50  adet A.TR dolaşım belgesi düzenlemiş olmak ön 
koşuluyla, odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize 
işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi 
düzenleyebilme,

 A ve B sınıfı belge kapsamında ithalatta ve ihracatta, C 
sınıfı belge kapsamında “1000” rejim kodlu kati ihracatta 
gümrük işlemlerinin fiziki muayene ve belge kontrolünün 
olmadığı hat olan mavi hatta tamamlanabilmesi.



 Kamu kurum ve kuruluşları

 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,

 Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları 
adına ihracat yapan grup ihracatçıları,

 Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları 
adına ithalat yapan grup ithalatçıları,



 İmalatçılar

 Ar-Ge Merkezleri

 Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava 
taşımacılığı şirketleri,

 Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan 
imalatçı olmayan kişiler.



 Genel koşullar

 Özel koşullar



 Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile 
gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili 
kişilerin kamu güvenliğini tehdit edici ciddi 
suç veya ciddi boyutta mali suç ya da kabahat 
işlememiş olmaları



 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi 
borcu olmaması

 Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş 
gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu 
olmaması

 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta 
prim borcu olmaması



 Vergi kaybına yol açan ciddi oranlarda 
kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış 
olması

 Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten 
ötürü ciddi oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük 
cezası uygulanmamış olması



 Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki 
yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi 
neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların 
izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce 
onaylanmış olması



 İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin 
Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı 
birliklerince onaylanmış olması

 A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış 
ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, 
grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine 
sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti 
yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç 
imalatçı olması



A Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari 
yirmi beş milyon FOB/ABD doları tutarında 
fiili ihracat yapılmış olması, 



 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde 
gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari yüz milyon ABD doları 
tutarında olması.



B Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari 
beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili 
ihracat yapılmış olması, 



 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde 
gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari yirmi milyon ABD doları 
tutarında olması.



C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için:

 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari 
bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili 
ihracat yapılmış olması, 



 DTSŞ’ler hariç olmak üzere, başvurulan ayın 
ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak 
üzere, herhangi bir dönem içerisinde 
gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari altı milyon ABD doları 
tutarında olması.



 C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret 
performansı yerine başvurulan ayın ilk 
gününden geriye dönük iki yıl içerisinde 
asgari on beş milyon ABD doları tutarında 
sabit sermaye yatırımı yapmış olması.



 A Sınıfı için 250

 B Sınıfı için 100

 C Sınıfı için 15

Sigortalı çalışan istihdam ediyor olmak



Başvuru süreci iki aşamadan oluşur:

 Ön inceleme

 Değerlendirme



 Başvuru sahibi ile yetkilendirilmiş gümrük
müşaviri(YGM) arasında tespit sözleşmesi
yapılır.

 İncelemenin yapılabilmesi için gereken tüm
belgeleri içeren başvuru dosyası YGM’ye
verilir.

 Dosya içeriği belgeler YGM tarafından 30 gün
içerisinde incelenerek tespit raporuyla sonuca
bağlanır.



 YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespit raporu
düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur.

 Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve
gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp
kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder.

 Belge kapsamında götürü teminat yetkisi de istenilmişse, getirilmesi
gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine
bildir. Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat
mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun
ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve
götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini
tamamlar.

 Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde
onaylanmış kişi statü belgesini düzenler.
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