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ÖNEMLİ-İVEDİ
İlgi: a) 28.05.2018 tarihli ve 8110 sayılı yazımız.

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.06.2018 tarihli ve E-00035130188 sayılı yazı.
İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat

belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak talimatın akabinde geçileceği belirtilıniştir.
İlgi(b)'de kayıtlı yazıda ise, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 2 Temmuz 2018 tarihinden
itibaren tüm gümrük idarelerinden yapılan ilıracat işlemlerinde bir sonraki talimata kadar her iki
usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği kaydedilmiştir.

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde kullanılınak üzere barkodlu basım
işlemleri Birliğimizce tamamlanmış olup, Odalanmıza satış işlemlerine başlanacaktır. Söz konusu
barkodlu belgelerin stok ve belge takibi Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)
https://medos.tobb.org,tr web adresi üzerinden yapılacaktır. Barkodlu belgeler 2 Temmuz 2018 tarihi
itibariyle hem elektronik hem manuel onaylanabileceği gibi. Odadan gümrük müşavirlerine ve
firmalara satış. belge djizenleme. onaylama ve vize işlemleri MEDOS üzerinden yapılacaktır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir sonraki talimatına kadar manuel onay için Odaya getirilen
barkodlu EUR. 1 ve EUR.MED belgeleri, Oda personeli tarafından MEDOS prograıru üzerinden
elektronik olarak kaydedilecektir.
Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS'tan takibi mümkün bulunmamaktadır.
Halihazırda Odanız stokunda yer alan barkodsuz EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile firmalarda
bulunan belgeler sadece manuel onaylanacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tüm belgelerde
tamamen elektronik uygulama yapı!ınası talimatının ardından eski belgeler kullanılmayacak, sadece
barkodlu belgeler kullanılacaktır.
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Bu itibarla, yukarıda anılan tarih esas alınmak kaydı ile Odanızda gerekli çalışmanın yapılması,
Odanız üyesi firnıalann konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi ve menşe ve dolaşım belgelerinin
elektronik uygulamaya geçiş sürecinde Birliğimiz ile irtibatta bulunulması, Birliğimiz yazılıırırun
takip edilmesi önemle rica olunur.
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