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Dolışım ve Meıışc Belgelcrinin
Elektnonik ortamda Dilzeııl€nme§i

i

İlgi: a)20.04.20l8 tarihli ve 6355 sayılı yazıflz.
b)l1.05.2018 tarihti ve72|l sayılı yaamız.
c)Gilnrük ve Ticaret Bakanlığ'ndan alınan 24.05.20|8 tarihli ve E-000346313l3 sayılı yazı.

kantlı yaanızAa dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda dtlzenlenmesi,
onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili eylemin hayata gçirilmesine yönelik Gilmrlrk ve Ticaret
Bakan|ığ tarafindan bir ııygulana takviminin planlandığ b€lirtilniştir.

İlgl(a)'aa

YaamızAaı söz konıısıı takvim uyannca ATR Dolaşım Belgesi'nin 14 Mayıs 2018 taıihinde; EURI
Dolaşım Belgesi, E[rR MED Dolaşım Belgesi, D-8 Meıış İşat Belgesi, Menş İspat aelgesi (İran1,
ve Menşe Belgesinin (ivialezya) ise 2t Mayıs 20lt tarihinde elektronik ortamda dilzenlerımesi,
onaylanması ve vizele,nmesi ııygulanasına başlanmasının planlanüğ kaydedilmiştir.

YaamızAa devamla, Basitleştirilmiş Usulde Dllzeııleneıı A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe
Şahadetnamesi ile Öznl Menş Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda

düzeıılenmesi ve onaylanması ııygulanasına ise 2 Temrııız 2018 tarihinde geçileceğ ifade edilmiŞir.

İlgl@)'ae kayıtlı yazıflzAa ise A.TR Dolaşım Belgesi sarş ve onay işlemini yapmakla
yetkilendirilmiş Odalanmıza anıtan belgeııin 28 Mayıs 2018 tarihinden iübar€ıı sadece eleitronik

ortamda düzenleııeceği bildiriiniştir.

Diğer tarafran ilgi(c)'de kayıü y@d\ 28 lvtayıs 2018 tarihindeıı sonra ihra§at beyannamesi kapsamı
dllzerılenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda dtDenlenebileceğ beliıtihiştir.
Bıınıınla birülıte, ETGB, TIR Kaınesi ve NCT§ beyannameleri kapsamında düzeııleneıı A.TR
Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki ısulde (hem rnanuel hem de elekironik
olarak) dtlzenlenebilece$ açıklanmıştr.

Yauııdq EIJRI/EIJRMED Dolaşım Belgeleri gibi t€rcihti menşe ispat belgel€rinin elektronik
sistemde diizeıılenmesi, onaylanması ve vizelerımesi hususundaki uygulamaya 28 Mayıs 2018
tarihinden iübaıeıı kademeü olarak gçileceği vıırgulanmakta olup, Gilrnriik ve Ticaret
Bakanlığ'ndan bilahare alıııacak talimatın akabinde söz konısu uygulamaya geçileceği belirtilmiştir.
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yazıda deııamla, Günrrk İaaıelerlnde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafindan
iullanılan A"TR Dolşın Belgelerinin de söz konıısu sistcmdc elekfuonik oltak dilzeııleıınesi
ına 2 Te,mm,ıu 2018 tarihinde gçilmekle birlikte, anılan belgelerin l Ocak 20l9'a kadar
her iki ıısulde de (he,n manııel hem de elektronik olarak) dttzenleııebilceği ifade edilniştir.
Bu itibarla,

bah§e konu Bakanlılctan yeni

bir t limat aluıana kadar EIJRI Dolaşım Belgesi, EUR.

İspat nelge§i, Menşe İşc ne[esi (İran) ve Meıışe Belgesinin
(iüalezya) Odanıztarafrndan onay işlemlerine manııel olarak deıram edilecehir.

MED Dolşım Belgesi, D8 Menşe

Ayncq Basitle$irilmiş

Usulde Drzenleııeıı A.TR Dolaşın Belgesi'nin ise 2 Temnıız 2018 tarihine
lodar manııel olarak onay §lemi devam edecek ve anılm trihteıı !ıonıa l Ocak 20|9'a kadar her iki
ı§uld€ de Oem manııel hem de elektııonik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşc Şabadetnamesi (FORM-A) belgelerinin
eleiıtronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde hafihazuda h€rhangi
bir değişiklik olmaıruş olııp, 2 Temmız 2018 trihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde
yilrürlüğe girmesi öngörülmektedir.
yııkarıda ifade dileıı tarihler esas alınmak kaydı ile söz kontısu dolaşım ve menş€ belgelerinin onay
işle,mlainin gerçekleŞirilmesi ile Odanız üyesi ihracatçı firmalara konu hnkkında ivedilikle
bilgileııdirme yapılması hısuslannda gereğni rica ederim.
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