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Ankara Anlaşmasõ�na ekli Katma Protokol�ün 2 ve 3�üncü Maddelerinin uygulanmasõ 
için idari işbirliği metotlarõna ilişkin 5/72 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI 

 

ORTAKLIK KONSEYİ, 

Türkiye ile AET arasõnda bir Ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz önünde bulundurarak; 

Anõlan Anlaşmaya ekli Geçici Protokol�ün 1�inci maddesinin 1�inci fõkrasõnda belirtilen 
Katma Protokol�ü ve özellikle bu Protokol�ün 4�üncü maddesini göz önünde bulundurarak; 

Söz konusu madde hükümleri uyarõnca, Katma Protokol�ün 2 ve 3�üncü maddelerinin 
uygulanmasõ için idari iş birliği metotlarõnõn, üye devletler arasõnda bu konuda kararlaştõrõlmõş 
metotlar hesaba katõlarak tespit edilmeleri gerektiğini göz önünde bulundurarak, 

İdari iş birliği metotlarõ alanõnda Topluluğa kazandõğõ tecrübe de hesaba katõlarak, 
Topluluğun, Avrupa Ekonomik Topluluğu�nu kuran Andlaşmanõn 8�inci maddesinde 
öngörülen geçiş döneminin sonuna kadar uyguladõklarõna benzer metotlar tespit etmenin 
uygun olacağõnõ göz önünde bulundurarak, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR: 

 

BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

 Madde 1 

Katma Protokol�ün Türkiye ile Topluluk arasõnda, gümrük  vergilerinin, miktar 
kõsõtlamalarõnõn ve eş etkili bütün tedbirlerin giderek kaldõrõlmasõna ilişkin maddelerinin 
uygulanmasõ için gerekli koşullara uyan mallar, Türkiye veya üye devletlerde ihracatçõnõn 
talebi üzerine Türkiye veya Topluluk Üyesi bir ülkenin gümrük idareleri tarafõndan verilen 
tavsik edici bir belgenin ibrazõ üzerine bu hükümlerden yararlandõrõlõr. 

 

Madde 2 

1. Mallar Türkiye�den bir Üye Devlete veya bir üye devletten Türkiye�ye doğrudan doğruya 
nakledildiklerinde, birinci maddede öngörülen doğrulayõcõ belge A.TR.1 tedavül belgesi�dir. 

Diğer durumlarda, bu doğrulayõcõ belge A.TR.3. tedavül belgesi�dir. 

2. 1�inci fõkranõnõn hükümlerinin uygulanmasõ için, 

(a) Türkiye veya Topluluk dõşõndaki ülkelerden geçmeksizin nakledilen mallar; 
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(b) Türkiye veya Topluluk ülkeleri dõşõndaki ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma 
yapõlmakla beraber Türkiye veya Toplulukta tanzim olunan tek bir nakliye mukavelesi ile 
taşõnan mallar, 

Türkiye�den Topluluğa, Topluluktan Türkiye�ye doğrudan doğruya nakledilmiş sayõlõrlar. 

Madde 3 

A.TR.1 veya A.TR.3 tedavül belgesi, Toplulukta, Katma Protokol�ün 3�üncü maddesinde 
belirtilen koşullar altõnda elde edilen mallara ilişkin ise, bu özelliği belirten bir kayõt taşõmasõ 
gerekir. 

BAŞLIK II 

A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 4 

1. A.TR.1 tedavül belgesi ilişkin olduğu mallarõn ihraç edilmesi sõrasõnda, ihracatçõ 
memleketin gümrük idarelerince vize edilir. Bu belge fiili ihracatõn gerçekleşmesi veya 
garanti altõna alõnmasõndan itibaren ihracatçõya verilmek üzere hazõr tutulur. 

Unutma veya bir yanlõşlõk sonucu, ilişkin olduğu malõn ihracõ sõrasõnda düzenlenmiş olmasõ 
halinde, A.TR.1 tedavül belgesi, istisnai olarak, bu ihracattan sonra da vize edilebilir. Bu 
durumda, belge vize edilme koşullarõnõ gösteren özel bir kayõt taşõr. 

2. A.TR.1 belgesi ancak, Katma Protokol�de öngörülen tercihli rejimin uygulanmasõ için 
doğrulayõcõ belge niteliğini taşõmasõ halinde vize edilebilir. 

Madde 5 

A.TR. 1 tedavül belgesi, ihracatçõ ülke gümrük idaresinin vizesi tarihinden itibaren üç aylõk 
bir süre içinde mallarõn girdiği ithalatçõ devlet gümrük idaresine ibraz edilmelidir. 

BAŞLIK III 

A.TR.3 TEDAVÜL BELGESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 6 

A.TR. 3 tedavül belgesi, ilişkin olduğu mallarõn ihraç edilmesi sõrasõnda, ihracatçõ memleketin 
gümrük idarelerince verilir. Bu belge fiilen ihracatõn gerçekleşmesi veya garanti altõnda 
alõnmasõndan itibaren ihracatçõya verilmek üzere hazõr tutulur. 

Mallarõn ihracõndan sonra, hiçbir suretle A.TR.3 tedavül belgesi verilemez. 

A.TR.3 tedavül belgesi, ilişkin olduğu mallarõn ithali sõrasõnda bunlarõn teşhisine imkan 
verecek biçimde düzenlenmelidir. İhracatçõ ülkenin gümrük idareleri, ayrõca, bu teşhisi 
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kolaylaştõrmak için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alõrlar ve bu hususu belgenin üzerine 
kaydederler. 

Madde 7 

A.TR.3 tedavül belgesi, veriliş tarihinden itibaren geçecek 6 aylõk bir süre içinde ithalatçõ 
devletin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir. Bu belge ancak, anõlan devlete bu süre içinde 
gelen mallarõn miktarlarõ için geçerlidir. 

BAŞLIK IV 

A.TR.1 VE A.TR.3 TEDAVÜL BELGELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

Madde 8 

A.TR.1 ve A.TR.3 tedavül belgeleri, örnekleri bu Karara ilişkin formüllere göre 
düzenlenmelidir. Bu belgeler Ortaklõk Anlaşmasõnõn yapõldõğõ dillerinden biriyle ve ihracatçõ 
devletin iç hukuku hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belgeler Türkçe düzenlendiğinde, 
aynõ zamanda Topluluğun resmi dillerinden biri ile de düzenlenebilir; bu sonuncu halde 
belgeler mürekkebi ve büyük matbaa harfleri ile doldurulmalõdõr. 

Belgelerin boyutlarõ 210 � 297 mm�dir. Kullanõlacak kağõt mekanik hamur ihtiva etmeyen, 
mürekkeple yazõ yazmaya müsait hale getirilmiş ve m2 de en fazla 64 gram ağõrlõğõnda beyaz 
renkte bir kağõttõr. Bu kağõt, mekanik veya kimyasal yollarla yapõlan bütün tahrifatõ görünür 
hale getiren yeşil renkte kõvrõmlõ çizgilerden meydana gelen bir fonla kaplanõr. 

Her belgenin ön yüzü, herbiri üç mm. genişliğinde üç şeritten meydana gelen ve sol alt 
köşeden sağ üst köşeye uzayan bir çapraz çizgi taşõr. A.TR. 1 tedavül belgesinin çapraz çizgisi 
mavi, A.TR. 3 tedavül belgesinin ki ise, kõrmõzõ renktedir. 

Üye devletler ve Türkiye belgelerin basõmõnõ kendileri yapabilirler veya bu işi olurlarõnõ 
kazanan basõmevlerine de verebilirler. Bu son durumda, her belge üzerinde bu olura atõfta 
bulunulmalõdõr. Her belge basõmevi sahibinin isim ve adresini belirten veya teşhisine imkan 
veren bir işaret taşõmalõdõr. Belge, ayrõca, kendisini diğer belgelerden ayõrmaya yarayan bir 
seri numarasõ taşõr. 

Madde 9 

Tedavül belgesi, ithalatçõ ülkede, kendi mevzuatõna ilişkin hükümlerde öngörülen usullere 
uygun olarak gümrük idarelerine ibraz edilir. Bu idareler isterlerse bunun bir tercümesini talep 
edebilirler. Yetkililer ayrõca, ithalat beyanõnõn, ithalatçõnõn mallarõn Katma Protokol 
hükümlerinin uygulanmasõ için gerekli koşullara uyduklarõnõ onaylayan bir beyanõ ile 
tamamlanmasõnõ isteyebilirler. 
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BAŞLIK V 

DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 10 

Katma Protokol�ün Türkiye ile Topluluk arasõnda gümrük vergileri ve miktar kõsõtlamalarõ ile 
eş etkili bütün tedbirlerin giderek kaldõrõlmasõna ilişkin hükümlerinden, 

(a) Bu hükümlerin uygulanmasõ için aranan koşullara uyduklarõnõn beyanõ üzerine ve bu 
beyanõn doğruluğunda hiçbir şüphe bulunmamasõ halinde, ticari amaçlara tahsis edilmeyen 
eşya söz konusu olmak ve global değerleri 200 hesap birimini aşmamak şartõyla yolcularõn 
yanlarõnda veya bagajlarõnda bulunan gümrük vergisine konu eşya, 

(b) Ambalajlarõ ve refakat belgeleri üzerinde, içinde bulunan mallarõn katma Protokol�ün 2 ve 
3�üncü maddelerinde belirtilen koşullara uymadõğõnõ belirten hiçbir işaret bulunmamak 
şartõyla, ihraç devletinden ithal devletine doğrudan doğruya posta ile gönderilen eşya (posta 
kolileri dahil), 

A.TR.1 veya A.TR.3 tedavül belgesi ibrazõna gerek bulunmaksõzõn yararlanõrlar. 

Madde 11 

Bu Karar hükümlerinin doğru uygulanmasõnõ sağlamak amacõyla Türkiye ve üye devletler 
karşõlõklõ olarak, kendi gümrük idarelerinin aracõlõğõyla, belgelerin doğruluğunu ve hükümlere 
uygunluğunu kontrol için birbirlerine yardõm ederler. 

Madde 12 

Türkiye, üye devletler ve Topluluktan herbiri, kendisini ilgilendiren hususlarda, bu Karar 
hükümlerinin uygulanmasõnõn gerektirdiği tedbirleri alõr.  

Madde 13 

A.TR.1 ve A.TR.3 tedavül belgeleri örnekleri bu Kararõn ayrõlmaz parçasõdõr. 

 

Brüksel, 29 Aralõk 1972 

 

 
Ortaklõk Konseyi adõna 

Başkan 
E. M. J. A. SASSEN 
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TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI 

ASSOCIATION C.E.E.-TURQUIE 
MALLARIN TEDAVÜL BELGESİ 

A. TR-1 

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHADISESS 
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 
CERTIFICAAT IHZAKE GOEDERENVERKEER A 

İHRACATÇININ BEYANI 
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR 

Ben aşağõda imzasõ olan������������������������������������� 
Je soussigne 

(Soyadõ ve adõ veya şirket ünvanõ ve ihracatçõnõn tam adresi) 
(nom et prenom ou raison sociale et adresse complete de l'exportateur) 

Aşağõda kayõtõlõ ���.. ihracatçõsõ: 
Exportateur des marc�. ci-apres: 

KOLİLER (1) 
COLIS (1) 

Sõra 
No.su 
Numero Marka ve 

Numaralarõ 
Marques et numeros 

Sayõ ve 
Cinsi 

Nombre et 
nature 

 
 

MALLARIN TANIMI 
DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Gayrisafi ağõrlõk (Kg) 
veya diğer ölçüler 

Pords brüt  (kg) ou autre 
mesure (hl.m2 etc.) 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 

Toplam koli sayõsõ (3�üncü sütun) ve toplam miktarlar (5'inci sütun):  
Nombre total de colis (col.3) quantiles totales (col.5): } 

 
(yazõ ile) 
(en toutes letters) 

Gözlemler (2)             : 
Observations (2)         : 

GÜMRÜK VİZESİ 
VISA DE LA DOUANE 

Doğruluğu onaylanmõş beyan 
Declaration certifiee conforme 
İhracat belgesi: 
Document d'exportaion: 

  

Model 
Modelé 

No: 
No: 

Bu mallarõn 
Declare que ces marchandises 
Bu belgenin temini için aranan içinde bulunduğunu beyan ederim (3)  
lans les conditious requi present certificat (3)  
Varõş ülkesi (4):  
Pays de destination (4): 
Belgenin hazõrlandõğõ yer (4) 
Fait  (4) 

Gümrük İdaresi 
Burceau de douance de 
 

Tarih 
Le 

İhracatçõnõn imzasõ  
Mention facultative) 

(İhtiyari Kayõt) 
(Mention faculative) 

�����.. 'nõn taşõma belgesi no: 
                                                       no: 

 Görevlinin imzasõ  
(Signature du fonctionnaire 

(5) ��������.. durumuna göre geminin adõ, vagon veya kamyon numarasõ yazõlacaktõr. 
(6) ��������. gözlemlere gerektiğinde arka sayfadaki % nci not 1'nci fõkra c ve d bendlerinde yer alan "fark giderici vergi" 

Türkiye kaydõ konulacaktõr. 
(7) ����.. 
(8) ���..veya Türkiye belirtilecektir. 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 
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KONTROL SİSTEMİ 

DEMANDE DE CONTROLE 
Aşağõda imzasõ bulunan gümrük görevlisi bu belgenin doğruluk 
ve kurallara uygunluk kontrolünün yapõlmasõnõ ister. 
Le fonctionnaire des douanes soussigne sollicite le controle de 
l'authenticite et de la regularite du present certificat. 
 
 
 
 

KONTROL SONUCU 
RESULTAT DU CONTROLE 

Aşağõda imzasõ bulunan gümrük memuru tarafõndan yapõlan 
kontrol, bu belgenin: 
5. Belirtilen Gümrük İdaresince iyi bir şekilde gözden geçirildiği 

ve kapsadõğõ kayõtlarõn doğru olduğunu (1): 
1.      a bien etc vise par le burcau de douane indique et que les 

mentions qu'il contient sont ewactes (1): 
6. Gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarõna cevap 

vermediğini (ekli notlara bakõlacaktõr) (1): 
2.      ne repond pas aux condituona d'authenticite et de regularite   

requises (voir les remarques ci-annexees) (1): 
 

Kontrol isteminin yeri����.�.. 
A 

Tarih: ������.�. 
Le 

Kontrol isteminin yeri�����... 
A 

Tarih: ������.�. 
Le 

 
 

������������� 
(Görevlinin İmzasõ) 

(Signature du fonctionnaire) 

 ������������� 
(Görevlinin İmzasõ) 

(Signature du fonctionnaire) 

  (3) Yukarõda 1 veya 2 nci maddelerden gereksiz olan çizilecektir. 
(1)      Bayer la mention inutile 

 
I. A.TR. 1 TEDAVÜL BELGESİ VİZESİNE KONU OLABİLECEK MALLAR 

1.         A.TR.1 tedavül belgesi ihracatçõ Devletle yalnõz aşağõdaki kategorilerden birine 
giren mallar için vize edilir: 

a) Kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil 
edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmamõş tamamen ve 
kõsmen elde edilenlerde  dahil olmak üzere ihracatçõ Devletten üretilen mallar: 
b) İhracatçõ Devlette serbest dolaşõm durumunda bulunan mallar ithal işlemleri 
tamamlanmõş gümrük vergisi ve bu eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi 
veya  resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmamõş üçüncü ülkeler çõkõşlõ mallar: 

c)Kendileri için öngörülmüş fark giderici verginin gerektiğinde  tahsil edilmesi koşulu 
altõnda ihracatçõ Devlette elde edilen ve imallerine kendilerine uygulanabilecek gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri 

tahsil edilmemiş veya bu vergi veya resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmõş 
maddeler giren mallar: 

Not: Topluluk elde edilen ve imallerine, Toplulukta ve Türkiye'de kendilerine 
uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmemiş üçüncü 
ülkeler çõkõşlõ maddeler  giren mallara ilişkin bütün A.TR.1 tedavül belgelerine "fark 
giderici vergi Türkiye" kaydõ konur. 

d)Anlaşmaya taraf bir Devletten daha önce ithal edilmiş ve Devletten ihracõ sõrasõnda 
yukarõdaki a) , b) veya c) kategorilerinden birinin kapsamõna girmiş olan mallar, 

2) Tarõm ürünleri, ayrõca kendileri için öngörülmüş bulunan tamamlayõcõ koşullarla uygun 
olmalõdõr. 

3) Daha önce üçüncü ülkelerden kaynağõ veya çõkõşõ nedeniyle özel bir gümrük rejiminden 
yararlanarak, ithal edilmiş mallar için A.TR.1. tedavül belgeleri vize edilmez. 

II. A.TR.I TEDAVÜL BELGESİNİN UYGULAMA ALANI 
A.TR.1 tedavül belgesi ilgili olduğu mallarõn ihracatçõ Devletten  ithalatçõ Devlete ancak 
doğrudan doğruya taşõnmalarõnda kullanõlmalõdõr.  
a) Türkiye veya Topluluk dõşõndaki ülkelerden geçmeksizin taşõnan mallar;  

b) Geçiş veya aktarmalarõn Türkiye veya Toplukta düzenlenmiş tek bir taşõma belgesi ile 
yapõlmasõ koşulu altõnda,  

Türkiye veya Topluluk dõşõndaki ülkelerden seçmek veya aktarma edilmek suretiyle taşõnan 
mallar. 
N.B.- İhracatçõ Devlet Gümrük İdarelerinden A.TR.1 tedavül belgesinin vize edilmesini 
istemeden önce mallarõn ithalatçõ Devlete "doğrudan doğruya taşõnmasõ" nõ sağlamak 
yükümlülüğü ihracatçõya aittir. Taşõna bu koşullarla  yapõlmadõğõ  takdirde mallar ancak, bir 
A.TR.3 tedavül belgesinin ibrazõ ile ithalatçõ Devlette Anlaşma hükümlerinden 
yararlanabilir. 

III. A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR 
 1. A.TR.1 tedavül belgesi anlaşmanõn yapõldõğõ dillerden biri ile ve ihracatçõ Devletin  iç 
hukuk hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belge Türkiye olarak düzenlendiği takdirde 
Topluluğun resmi dillerinden biri ile de düzenlenir. 

Tedavül belgesi yazõ makinasõ veya elle düzenlenir. Elle düzenlendiği takdirde mürekkepli 
kalem veya büyük matbaa harfleri kullanõlõr. Belgede silinti veya ilaveler bulunmaz. 
Değişiklik yanlõş bilgilerin ilavesi suretiyle yapõlõr. Bu şekilde yapõlõn hertürlü değişiklik 
belgeyi düzenleyen tarafõndan onaylanõr ve gümrük idareleri tarafõndan  vize edilir.  

3) A.TR.1. tedavül belgesinde yer alan maddeye bir sõra numarasõ verilir. Son maddenin 
hemen altõna  yatay bir çizgi çekilir. Kullanõlmayan yerlere sonrada her türlü ilaveyi 
önlemek üzere dikey çizgiler çekilir. 

4) Mallar, ayniyet tespiti için ticari teammüllere uygun olarak yeterli bir açõklõkla ve 
kesinlikle tanõmlanõr.  

5) İhracatçõ veya taşõyõcõ "İhracatçõnõn Beyanõ"na ayrõlmõş kõsmõ taşõma belgesine atõfta 
bulunarak tamamlayabilir. Ayrõca ihracatçõ veya taşõyõcõya mallarõn taşõma belgesine A 
TR.1 belgesinin seri numarasõnõ yazmalarõ tavsiye olunur.  

IV.A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN KAPSAMI 
A.TR.1 tedavül belgesi, usulüne uygun bir şekilde kullanõldõğõ takdirde üzerinde kayõtlõ 
mallarõn ithalatçõ Devlette, gümrük vergileri  ve miktar kõsõtlamalarõ ile diğer bütün eş etkili 
tedbirlerin giderek kaldõrõlmasõ rejimine kabulünü sağlar. Bununla beraber, tedavül belgesi, 
"fark giderici vergi" Türkiye kaydõnõ taşõdõğõ takdirde bu  

belgede kayõtlõ mallar AET Üyesi Devletlerde tercihli rejimden yararlanamaz. 
İthalatçõ Devlet Gümrük İdareleri gerekli gördükleri takdirde bütün diğer doğrulayõcõ 
belgeleri özellikle mallarõn taşõnmasõnda kullanõlan taşõma belgelerini isteyebilir. 

V  A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN İBRAZ SÜRESİ 
A.TR.1 tedavül belgesi vize tarihinden itibaren üç ay içinde mallarõn getirildiği ithalatçõ Devlet Gümrük İdarelerine ibraz edilmelidir.  

Türkiye Ticaret Odalarõ Sanayi Odalarõ 
ve Ticaret Borsalarõ Birliği Matbaasõ 

ANKARA-1971 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 
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A.TR..3 
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI 

ASSOCIATION C.E.E.-TURQUE 
 

MALLARIN TEDAVİSİ BELGESİ 

CERTIFICAT DE CIRCULATION WES MARCHANDISES 

WARENVERKSCHEINIGUNG 

CERTIFICATO PER COLAZIONE DELLE MERCI 

CERTIFIED GOEDERENVERKEER 
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İHRACATÇININ BEYANI 

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR 

 

Ben aşağıda imzası olan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Je soussigné 

 
(Soyadı ve adı veya şirket ünvanı ve ihracatçının tam adresi) 

(nom et prenom ou raison sociale et adresse complete de l'exportateur) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….aşağıda kayıtlı malların ihracatçısı: 
ewportateur des marchandises decrites ci-apres: 

KOLİLER (1) Sıra 
No.su 
Numero 

Marka ve 
Numaraları 
Marques et 

numeros 

Sayı ve 
Cinsi 

Nombre 
et nature 

 
MALLARIN AYRINTILI TANIMI 

DESCRIPTION DETAILEE DES MARCHANDISES 

Tarife 
numarası 
Numero 
du tarif 

Gayrisafi 
ağırlık (kg)  
Poids brut 

(kg) 

Safi ağırlık (kg) veya diğer 
ölçüler (hl, m2 vs.) 

Poids not (kg) ou autre 
mosure 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam koli sayısı (3’üncü sütun):…………………………………………………………………………………………………… 
Nombre total de colis (col.3)         :  

ve toplam miktarlar (6'inci sütun):…………………………………………………………………………………………………..  
et quantites totales (col.6)  

} 
 

(yazı ile) 
(en toutes letters) 

Gözlemler (2)    : 
Observations (2): 

Bu malların……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

declare que ces marchandises se trouvent en 

Bu belgenin temini için aranan koşullar içinde bulunduğunu beyan ederim. (3) 

dees les conditions requies pour l'obtention du present certificat (2)  

 

Yükleme yeri : …………………………………………………………. 

Licu de chargement:  

……………………………..nın taşıma belgesi No……………………. 

Envou du                                                             No. 

İhracat sırasında malların gideceği ülke ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays de destination des marchandises au moment de l'exportation:  

 

Belgenin hazırlandığı yer…………………………….. Tarih……………………. 

A                                                                                         le 

 

……………………………………………………………………… 

İhracatçının İmzası) 

(Signature de l'exportateur) 

 
(4) Dökme mallar için durumuna göre geminin adı, vagon veya kamyon numarası yazılacaktır. 
(5) Bu çerçeve içinde yazılacak gözlemlere gerektiğinde arka sayfadaki % nci not 1'nci fıkra c ve d bendlerinde yer alan "fark giderici vergi" Türkiye kaydı konulacaktır. 
(6) Belgenin son sayfasındaki  mallara bakılacaktır. 
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İHRACATCI DEVLETLERİN GÜMRÜK İDARESİNE AİT KISIM      A 
PARTIE RESERVE A LA DOUANE D'EXPORTATION 

GÜMRÜK İDARESİNİN GÖZLEMLERİ VE MALIN TANIMINI SAĞLAYAN HUSUSLAR (1) 
CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D'IDENTIFICATION (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğruluğu onaylanmõş beyan 
Declaration certifiee conforme 

 

İhracat belgesi: Model��������. 
Document d'exportation: modele 

No����������. 
no 

Tarih������������. 
du 

 

  
������������������Gümrük İdaresi 

Bureau de douane de 

 Tarih����������������������... 

le 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������� 

(Görevlinin İmzasõ) 
(Signature du fonctionnaire) 

(2) İhracatçõ Gümrük İdaresi bu sayfaya, saptadõğõ ve mallara ayniyetinin tespitini kolaylaştõrõcõ nitelikte olan bütün maddi hususlarõ kaydeder. 
Gerekirse ayniyet tespiti için almak zorunda kalabileceği kurşun mühür uygulamasõ, damgalama vb.gibi özel tedbirleri de kaydeder. Arka 
sayfadaki üçüncü not 3'üncü fõkra 1'inci bette öngörülen  (fotoğraflar, flimler kumaş eşantiyonlarõ vb.) cinsten çeşitli doğrulayõcõ belgeleri 
ekleme yoluna gittiği takdirde  Gümrük İdaresi idarenin damgasõnõ A.TR.1 belgesinin üzerine de taşacak şekilde bunlarõn üzerine basar. 

 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 
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KONTROL SİSTEMİ 

DEMANDE DE CONTROLE 
Aşağõda imzasõ bulunan gümrük görevlisi bu belgenin doğruluk 
ve kurallara uygunluk kontrolünün yapõlmasõnõ ister. 
Le fonctionnaire des douanes soussigne sollicite le controle de 
l'authenticite et de la regularite du present certificat. 
 
 
 
 

KONTROL SONCU 
RESULTAT DU CONTROLE 

Aşağõda imzasõ bulunan gümrük memuru tarafõndan yapõlan 
kontrol, bu belgenin: 
Belirtilen Gümrük İdaresince iyi bir şekilde gözden geçirildiği ve 

kapsadõğõ kayõtlarõn doğru olduğunu (1): 
1.      a bien etc vise par le burcau de douane indique et que les 

mentions qu'il contient sont ewactes (1): 
Gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarõna cevap 

vermediğini (ekli notlara bakõlacaktõr) (1): 
2.      ne repond pas aux condituona d'authenticite et de regularite   

requises (voir les remarques ci-annexees) (1): 
 

Kontrol isteminin yeri����.�.. 
A 

Tarih: ������.�. 
Le 

Kontrol isteminin yeri�����... 
A 

Tarih: ������.�. 
le 

 
 

������������� 
(Görevlinin İmzasõ) 

(Signature du fonctionnaire) 

 ������������� 
(Görevlinin İmzasõ) 

(Signature du fonctionnaire) 

  (4) Yukarõda 1 veya 2 nci maddelerden gereksiz olan çizilecektir. 
(1)      Bayer la mention inutile 

 
I. A.TR. 1 TEDAVÜL BELGESİ VİZESİNE KONU OLABİLECEK MALLAR 

1.A.TR.1 tedavül belgesi ihracatçõ Devletle yalnõz aşağõdaki kategorilerden birine giren 
mallar için vize edilir: 

a)Kendilerine uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil 
edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmamõş tamamen ve 
kõsmen elde edilenlerde  dahil olmak üzere ihracatçõ Devletten üretilen mallar: 
b)İhracatçõ Devlette serbest dolaşõm durumunda bulunan mallar ithal işlemleri 
tamamlanmõş gümrük vergisi ve bu eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi 
veya  resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmamõş üçüncü ülkeler çõkõşlõ mallar: 

c)Kendileri için öngörülmüş fark giderici verginin gerektiğinde  tahsil edilmesi koşulu 
altõnda ihracatçõ Devlette elde edilen ve imallerine kendilerine uygulanabilecek gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri 

tahsil edilmemiş veya bu vergi veya resimleri tam veya kõsmi bir iadeden yararlanmõş 
maddeler giren mallar: 

Not: Topluluk elde edilen ve imallerine, Toplulukta ve Türkiye'de kendilerine 
uygulanabilecek gümrük vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmemiş üçüncü 
ülkeler çõkõşlõ maddeler  giren mallara ilişkin bütün A.TR.1 tedavül belgelerine "fark 
giderici vergi Türkiye" kaydõ konur. 

d)Anlaşmaya taraf bir Devletten daha önce ithal edilmiş ve Devletten ihracõ sõrasõnda 
yukarõdaki a) , b) veya c) kategorilerinden birinin kapsamõna girmiş olan mallar, 

2) Tarõm ürünleri, ayrõca kendileri için öngörülmüş bulunan tamamlayõcõ koşullarla uygun 
olmalõdõr. 

3) Daha önce üçüncü ülkelerden kaynağõ veya çõkõşõ nedeniyle özel bir gümrük rejiminden 
yararlanarak, ithal edilmiş mallar için A.TR.1. tedavül belgeleri vize edilmez. 

II. A.TR.I TEDAVÜL BELGESİNİN UYGULAMA ALANI 
A.TR.1 tedavül belgesi ilgili olduğu mallarõn ihracatçõ Devletten  ithalatçõ Devlete ancak 
doğrudan doğruya taşõnmalarõnda kullanõlmalõdõr.  
g)Türkiye veya Topluluk dõşõndaki ülkelerden geçmeksizin taşõnan mallar;  
h)Geçiş veya aktarmalarõn Türkiye veya Toplukta düzenlenmiş tek bir taşõma belgesi ile 
yapõlmasõ koşulu altõnda,  

Türkiye veya Topluluk dõşõndaki ülkelerden seçmek veya aktarma edilmek suretiyle taşõnan 
mallar. 
N.B.- İhracatçõ Devlet Gümrük İdarelerinden A.TR.1 tedavül belgesinin vize edilmesini 
istemeden önce mallarõn ithalatçõ Devlete "doğrudan doğruya taşõnmasõ" nõ sağlamak 
yükümlülüğü ihracatçõya aittir. Taşõna bu koşullarla  yapõlmadõğõ  takdirde mallar ancak, bir 
A.TR.3 tedavül belgesinin ibrazõ ile ithalatçõ Devlette Anlaşma hükümlerinden 
yararlanabilir. 

III. A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR 
7.A.TR.1 tedavül belgesi anlaşmanõn yapõldõğõ dillerden biri ile ve ihracatçõ Devletin  iç 
hukuk hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belge Türkiye olarak düzenlendiği takdirde 
Topluluğun resmi dillerinden biri ile de düzenlenir. 
8.Tedavül belgesi yazõ makinasõ veya elle düzenlenir. Elle düzenlendiği takdirde 
mürekkepli kalem veya büyük matbaa harfleri kullanõlõr. Belgede silinti veya ilaveler 
bulunmaz. Değişiklik yanlõş bilgilerin ilavesi suretiyle yapõlõr. Bu şekilde yapõlõn hertürlü 
değişiklik belgeyi düzenleyen tarafõndan onaylanõr ve gümrük idareleri tarafõndan  vize 
edilir.  

3) A.TR.1. tedavül belgesinde yer alan maddeye bir sõra numarasõ verilir. Son maddenin 
hemen altõna  yatay bir çizgi çekilir. Kullanõlmayan yerlere sonrada her türlü ilaveyi 
önlemek üzere dikey çizgiler çekilir. 

4) Mallar, ayniyet tespiti için ticari teammüllere uygun olarak yeterli bir açõklõkla ve 
kesinlikle tanõmlanõr.  

5) İhracatçõ veya taşõyõcõ "İhracatçõnõn Beyanõ"na ayrõlmõş kõsmõ taşõma belgesine atõfta 
bulunarak tamamlayabilir. Ayrõca ihracatçõ veya taşõyõcõya mallarõn taşõma belgesine A 
TR.1 belgesinin seri numarasõnõ yazmalarõ tavsiye olunur.  

IV.A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN KAPSAMI 
A.TR.1 tedavül belgesi, usulüne uygun bir şekilde kullanõldõğõ takdirde üzerinde kayõtlõ 
mallarõn ithalatçõ Devlette, gümrük vergileri  ve miktar kõsõtlamalarõ ile diğer bütün eş etkili 
tedbirlerin giderek kaldõrõlmasõ rejimine kabulünü sağlar. Bununla beraber, tedavül belgesi, 
"fark giderici vergi" Türkiye kaydõnõ taşõdõğõ takdirde bu  

belgede kayõtlõ mallar AET Üyesi Devletlerde tercihli rejimden yararlanamaz. 

İthalatçõ Devlet Gümrük İdareleri gerekli gördükleri takdirde bütün diğer doğrulayõcõ 
belgeleri özellikle mallarõn taşõnmasõnda kullanõlan taşõma belgelerini isteyebilir. 

V  A.TR.1 TEDAVÜL BELGESİNİN İBRAZ SÜRESİ 
A.TR.1 tedavül belgesi vize tarihinden itibaren üç ay içinde mallarõn getirildiği ithalatçõ Devlet Gümrük İdarelerine ibraz edilmelidir.  

Türkiye Ticaret Odalarõ Sanayi Odalarõ 
ve Ticaret Borsalarõ Birliği Matbaasõ 

ANKARA-1971 

 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 

İdarenin Damgasi 

Cachet du bureau 


