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Bilindiği üzere: 2810912006 tarihli ve 26303 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanan
tarih ve 2006/10895 sayılı "Türkiye ile Avrupa TopluIuğu Arasında
oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına ilışkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurülu
Kararl" ile, Türkiye Veya Toplulukta serbest dolaştmda bulunan eşyanln oümrük Birliği
çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesinı sağlamak uzere, gümrük idaresince ya
da bu idare tarafündan yetki verilmiş kişi ve kufu|uşlarca düzenlenip gümıük idaresince
vize edilen A TR Dolaşım Belgeıeri ile ilgili işlemler düzenlenmiştir,
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Buna göre] Gumrük Birıiği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarlm ürünü
Ve Serbest dolaşlmda bulunan eşya için A.TR Dolaşlm Beıgesi düzenlenebilmektedir.
Serbest dolaşımdaki eşya, tümüyıe Türkiye Veya Toplulukta eıde edilmiş olan ya da
tamaml Veya bir kısmı 3,ülkeler menşell olup, Türkıye ya da Toplulukta ithal işlemleri
tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergisi ve resimleri tahsil edilmiş, bu Vergi
ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır,

Buna göre, A,TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 serj no'lu Gümrük Genel Teblİğj
03/05/2009 larlhll, 27217 sayılı Resmi Gazeİe'de Ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 seri
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no'Lu Gümrük Genel Tebiiği 11i06l2009 iarihli, 27255 sayıIı Resmi Gazete'de
yaylmlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Teb|iğler doğrultusunda, e§naf Ve
sanatkarlar tarafından kullanllacak olan A.TR Dolaşlm Belgelerinin baslm Ve dağlİlm
yetkisi Konfederasyonumuza,

Şatlş Ve onay yetkisi ıse Birliklerimize Verilmişti.

Ve Ticaret Bakanllğı

Gümrükıer Genel [,4üdürıüğü taraflndan
gönderilen 21l1112017 tarihli ve 38850468-602,05-E00029712435 sayılı yazıda; ıhracatta kullanllan A.TR DoIaşım Belgelerinin, ihracall
gerçekIeştirecek kişiterfirmalar taraflndan iSpat edici beıgelerle birlikte elektronik

Gümrük

Konfederasyon

um

uza

ortamda onay]anmasını sağlayan bir yazlllmln kurulacağı Ve bu kapsamda, bahsi geçen

belgelerin elektronik Ortamda düzenlenmesine Ve onaylanmaslna izin Verecek bu
sjstemin belge Vermeye yetkili kuruIuşlar taraftndan kendi bünyesi tarafından kurulması
ve kurulacak bu sisİemin Bakanlıkça oluşturulan platform ile entegre çallşmas]
istenmiştir.

söz konusu yazlllrnln kurulması ile başvuru, onay Ve Vıze işlemleri elektronik
ortamda yapılacak Ve yükümlülerin gümrük idaresine gitmesine gerek kaİmadan
zamandan ve bürokratik işlemıerden tasarruf ediIerek ihracat işIemlerinın hlzlü ve etkili
bir şekilde yürutülmesi amaçlanmlş olup, Konfederasyonumuzca bu işlemlerin
yüri.jtülmesini teminen bir yazılım yapİlr|lmıştIr,
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