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Bilindiği iizere, ikacatta kullanılaıı A.TR Dolaşım Belgelerinin ona.viarınıası ve
vize işlemlerinin gerçckleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibıren clektroırik
oılanıda gcrçekleştirilıreye başlanmış olup; A.TR Dolaşım Belgclerinin basınıı,
dÇıtımı, düzenleıımesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren l48 Seri Nolu
(iüınrük Gencl Tebliği 2310512018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bılg.er 2410512018 tarihli ı,e 5l sayılı gene]ge
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beyannameleri (İhraoatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılaı)
kapsamıııda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri bir sonraki talimata kadar
her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenleııebilcccği.
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28 Mayıs 2018 tarihinden önce ihracat beyannamesi kapsanrıııda düzenlencn
A.Tll Dolaşım Belgelerinin mevzuatları gercği düzenlcnnıesi talep cclilen
"İkinci Nüsha" (Dupücate) olanlarının 0l Ekim 2018 tırihine kadar
ıııanuel olarak diizenleneceği, manuel olarak ikiıçi nüshaları diizenlencı
A.TR Dolaşım Belgeleriııin 28 Mayıs 20l8 tarihinden öırce olduğu gibi
Birlik tarafından onaylanacağı ve ihraçatın yapılacağı giiınriik nıüdüIlüğü
tarallndaı-ı mühürlenmek suretiyle vize edileceği, elektronik sislenr üzerinden
düzenlenerek çıktısı alman A.TR Dolaşım tselgeleriırin ikiııci ırüsha]annın
ise elektronik sistenı üzeriııden yapılmaya devaı-ır odeceği belirlihıektedir.
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