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Bilindiği üzere, ihıacatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile EUR.l/EURlv{ED Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin
usul ve esaslan içeren 148 ve l49 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 23i05/20t8 tarihli
ve 30429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarrmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler
24105120|8 tarihli ve 51 sayılı, l0l07l20l8 tarihli ve 67 sayılı geneigeler ile teşkilatımıza
dulurulmuştur.
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Bu bağlaııda; A.TR Dolaşım Belgeleıinin oııaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesi 28 lvlayıs 20l8 tarihinden itibare n, EUR. I/EUR-MED Dolaşım
Belgelerinin onaylanması r,e vize işlemlerinin geıçekleştirilmesi ise 09 Temmuz 20l8
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tarihinden itibaren elektronik ortamdı gerçekleştirilmeye başlanmrş olup;
EUR. l/EUR-MED Dolaşım Belgeleri'nin, Ticarer Bakanlığı'nın ikinci bir bildirimine

ıkiye sebıeal;er, l4ey,r3.ier

?e
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Es5af ve

sanalıi.İan Federa.iyonı

kadar her iki usulde de (hem manuel hem de eleklronik olarak) düzenlenebileceği bahsi
geçen genelgelerimizde duyurul muşıur.
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Avrupa Komisyonu'ndan Ticaret Bakanlığı'na geleı-ı yazıda; bahsi geçen
belgelerin onay ve üze aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak
gerçekleştirileceği ancak; belgelerin ikacatçl tarafından Meıışe ve Dolaşım Belgeleri
Otomasyon Sistemi (NIEDOS) üzerinden çıktısınln alınmasının ardından, ikinci bir
taiimata kadar "eü mrük vizesi" kufusunun gümrtik memurlarınca imzalanacağı Ticarel

, Ankaia

.
Arilaly; .
B.llkP;ıl . tır{eci[.
^yd]ı.
^ltvin Bln9.1.

.

.nuıd!ı .5;rıı

.Bolü]

Ç]anakıaıe

Oeni.li

.

.

Çaniın

.

(orJm

Diyarbaklr . tdİne

II;1.ğ. Er.ı(an. [lıurunr

.

.

[s<i9oh,l. Gazranle9.

Bakanlığı tarafından Konfederasyonumuza bildirilmiştir.
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Bilgilerinizi ve işlemlerin buna göre yürütülmesini teminen bağlı odalarınız
aracılığı ilc ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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