
 

 

İHRACAT İŞLEMLERİ 

 

1. CE Uygunluk İşareti nedir? 

Avrupa Birliği ülkelerinde Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili 

olarak ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli 

bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. 

2. İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen 

eşya buralarda ne kadar kalabilir? 

 İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda bir 

ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine 

bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, gümrük idare amiri 

tarafından en çok üç aya kadar ek süre verilebilir. 

3. CMR Nedir? 

CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi'dir. Karayolu 

taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümümde CMR hükümleri 

uygulanmaktadır. Türkiye söz konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile onamıştır. 

4. Basitleştirilmiş usul uygulaması nedir? Türleri nelerdir? 

Gümrük Kanunu’nun 10 ve 71’inci maddeleri, gümrük usul ve formalitelerinin yürürlükteki 

hükümlere uygun olarak yürütülmesi kaydıyla söz konusu usul ve formalitelerin mümkün 

olduğunca basitleştirilmesine imkân tanımaktadır. 

 Söz konusu Kanun maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde 

gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan 

basitleştirilmiş usul uygulaması türleri şunlardır; 

• Eksik bilgi ve belgeyle beyan, 

• Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan, 

• Kayıt yoluyla rejim beyanı, 

• Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, 

• TOBB’a tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR 

Dolaşım Belgesi düzenleme, 

• Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın 

yararlanma, 

• Götürü teminat sistemi, 

• Kısmi teminat sistemi 



Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca yukarıda belirtilen basitleştirilmiş usul 

uygulamalarından yararlanmak isteyen firmaların Gümrük Müsteşarlığına başvurarak 

Onaylanmış Kişi Statüsü alması gerekir. 

5. Hariçte İşleme Rejimi nedir? 

Gümrük Kanunu’nun 135 inci maddesinde Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki 

eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici 

olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya 

kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı 

rejim olarak tanımlanmıştır. 

6. Geçici İthalat nedir? İzni nereden alınır? 

Gümrük Kanunu’nun 128’inci maddesinde Geçici İthalat Rejimi, serbest dolaşımda olmayan 

eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası 

önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım 

sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına 

olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. 

  

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte 

gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 

7. Transit ticaret nedir? 

Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, 

ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede 

yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır. 

8. Kredili ve Konsinye İhracat Nedir? 

Kredili İhracat ve Konsinye İhracat 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan "İhracat Yönetmeliği” ile düzenlenen özel ihracat biçimleridir. 

Kambiyo taahhüdü kapatma süreleri bu ihracat biçimlerinde öngörülen özel sürelerin sonunda 

başlamakta böylece ihracatçılar mal bedellerinin yurda getirilmesi bakımından ek süre 

kazanmaktadırlar. Her iki ihracat biçimi için başvurular İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğine yapılır ve ilgili ihracat meşruhatları Genel Sekreterlik tarafından Gümrük 

Beyannamelerine işlenerek onaylanır. 

Kredili ihracatta izin süresi (taraflar arasındaki sözleşmeye ve işin niteliğine göre) tüketim 

mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok beş yıldır. Konsinye ihracatta ise malın ihraç 

tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir, bu süre haklı ve zorunlu 

nedenlere istinaden iki yıl daha uzatılabilir. 

9. Dâhilde İşleme Rejimi Nedir? 

Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak 

suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük 

Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel 



hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın 

gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir. 

10. Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri nelerdir? 

Peşin Ödeme (Advance Payment)  

Mal Mukabili Ödeme (CAG) 

Vesaik Mukabili Ödeme (CAD) 

Akretif (Letter of Credit) 

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 

11. Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir? 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest 

dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde 

kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

uyarınca Türk menşeli sayılan eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır. 

12. A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir? 

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı 

ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir. 

 

13. A.TR, Form A, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1 gibi ihracat dolaşım 

belgelerinin fiyatı nedir? 

Menşe Şahadetnamesi, A.TR ve EUR.1 belgeleri odamızda 5 TL olarak ücretlendirilmektedir. 

 

14. İHRACATTA HANGİ ÜLKEYE NE BELGE DÜZENLENİR? 

 

A.TR Dolaşım 

Belgesi Düzenlenen 

Ülkeler 

EUR.1 Belgesi 

Düzenlenen Efta 

Ülkeleri 

Batı Balkan Menşe 

Kümülasyonu 

Kapsamında EUR. 1 

Belgesi Düzenlenen 

Ülkeler 

PAAMK Sistemi (STA) 

Kapsamında EUR.1 

veya EUR-MED Belgesi 

Düzenlenen Ülkeler 

Almanya, Avusturya 

Belçika, Bulgaristan 

Çek Cum., Danimarka 

Estonya, Finlandiya 

Fransa, Hırvatistan 

Hollanda, İngiltere 

İrlanda, İspanya 

İsvaç, İtalya 

Kıbrıs, Letonya 

İsviçre 

İzlanda 

Liechtenstein 

Norveç 

Arnavutluk 

Bosna-Hersek 

Makedonya 

Karadağ 

Sırbistan 

Fas 

İsrail 

Mısır 

Suriye (ASKIDA) 

Tunus 

Ürdün 



Litvanya, Lüksemburg 

Macaristan, Malta 

Polonya, Portekiz 

Romanya, Slovakya 

Slovenya, Yunanistan 

A.TR Dolaşım 

Belgesi Düzenlenen 

Ülkeler 

EUR.1 Belgesi 

Düzenlenen Efta 

Ülkeleri 

Batı Balkan Menşe 

Kümülasyonu 

Kapsamında EUR. 1 

Belgesi Düzenlenen 

Ülkeler 

PAAMK Sistemi (STA) 

Kapsamında EUR.1 

veya EUR-MED Belgesi 

Düzenlenen Ülkeler 

Almanya, Avusturya 

Belçika, Bulgaristan 

Çek Cum., Danimarka 

Estonya, Finlandiya 

Fransa, Hırvatistan 

Hollanda, İngiltere 

İrlanda, İspanya 

İsvaç, İtalya 

Kıbrıs, Letonya 

Litvanya, Lüksemburg 

Macaristan, Malta 

Polonya, Portekiz 

Romanya, Slovakya 

Slovenya, Yunanistan 

İsviçre 

İzlanda 

Liechtenstein 

Norveç 

Arnavutluk 

Bosna-Hersek 

Makedonya 

Karadağ 

Sırbistan 

Fas 

İsrail 

Mısır 

Türkiye (ASKIDA) 

Tunus 

Ürdün 

İkili Anlaşma Gereği EUR-1 

Belgesi Düzenlenen Ülkeler 

Menşe İspat Belgesi 

Düzenlenen Ülkeler 

Özel Menşe (Form-A) 

Belgesi Düzenlenen 

Ülkeler 

GÜRCİSTAN 
İRAN ( İran için Menşe 

Belgesi) 
8. Sütun Kriterleri 

Filistin 

Şili 

Morityus 

(AB ve AKP) Ülkeleri 

MALEZYA ( Malezya Menşe 

Belgesi ) 

JAPONYA – W- GTİP NO 

(Tarım ürünü için P ) 

Beyaz Rusya – (P) 

Rusya Federasyonu – (P) 

Ukrayna – (P) 

Kazakistan – (P) 

Amerika – (P) 

Avustralya (Boş 

Bırakılacak) 

Kanada (Resmi Onay Yok) 

Yeni Zelanda (Resmi Onay 

Yok) 

 



NOT: A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER İÇİN İHRAÇ KONUSU 

EŞYA İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNÜ VEYA AVRUPA KÖMÜR ÇELİK 

TOPLULUĞU (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU 

ÜLKELERE A.TR DOLAŞIM BELGESİ YERİNE EUR.1 DOLAŞIM 

SERTİFİKASI DÜZENLENİR. 

 

15. A.TR Dolaşım Belgesi Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir? 

Avrupa Birliği’ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlar da Türkiye ve Toplulukta 

Serbest Dolaşım ‘da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği 

çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da 

bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen 

belgedir. 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin 

Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen 

belgedir. 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır: 

1. Almanya, 

2. Avusturya, 

3. Belçika, 

4. Bulgaristan, 

5. Çek Cumhuriyeti, 

6. Danimarka, 

7. Estonya, 

8. Finlandiya, 

9. Fransa, 

10. Hırvatistan, 

11. Hollanda, 

12. İngiltere, 

13. İrlanda, 

14. İspanya, 

15. İsveç, 

16. İtalya, 

17. Kıbrıs, 

18. Letonya, 

19. Litvanya, 

20. Lüksemburg, 

21. Macaristan, 

22. Malta, 

23. Polonya, 

24. Portekiz, 

25. Romanya, 

26. Slovakya, 

27. Slovenya, 

28. Yunanistan. 



A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve 

Topluluk ‘ ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup 

Türkiye ya da Topluluk’ ta ithal işlemleri tamamlanmış , gerekli gümrük vergisi , eş etkili 

vergi ve resimleri tahsil edilmiş , bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden 

yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir. 

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında 

A.TR Dolaşım Belgesi formları adedi 5.-TL mukabilinde ihracatçılara diledikleri sayıda satışa 

sunulmaktadır. 

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri 

tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun 

olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde 

bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemleri 

yapılır. 

16. EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir? 

Türkiye’ nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa 

Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine 

Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında 

dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla onaylanan ve 

Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı 

ülkeler: 

1. İsrail Devleti , 

2. Makedonya Cumhuriyeti, 

3. Bosna Hersek, 

4. Filistin Kurtuluş Örgütü, 

5. Tunus, 

6. Fas, 

7. Suriye Arap Cumhuriyeti, 

8. Mısır Arap Cumhuriyeti, 

9. Arnavutluk Cumhuriyeti, 

10. Gürcistan, 

11. Sırbistan, 

12. Karadağ, 

13. Ürdün, 

14. Şili, 

15. Morityus Cumhuriyeti, 

EFTA: 

16. İsviçre Konfederasyonu, 

17. Norveç Krallığı , 

18. İzlanda Cumhuriyeti , 

19. Lichtenstein Prensliği, 



Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde ( T ) 

kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. 

Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası 

düzenlenmektedir. 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir: 

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına 

giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın 

Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir. 

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, son sayfası Başvuru Formu olmak üzere adedi 5.-TL 

mukabilinde ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır. 

İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri 

EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak 

doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tesbitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve 

belgelerle onay işlemi yapılır. 

17. Menşe Şahadetnamesi Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir? 

Menşe Şahadetnamesi ve Başvuru Formu toplam 4 sayfalık belgedir. Bu dört sayfalık belge 

boş haliyle adedi 5.-TL mukabilinde Satış Talepnamesi ile başvuran ihracatçı üyelerimize 

diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır. 

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen 

eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu 

olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya 

imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve 

eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir. 

Menşe Şahadetnamesini dolduran ve Başvuru Formunu kaşeleyip imzalayan 

ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm 

bilgi ve belgelerle birlikte onay işlemleri yapılır. 

18. İran Menşe İspat Belgesi Nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması 

Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 

(30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında 

yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 

yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca 

düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir. 

Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi; 

• İhracatçı veya yetkili temsilcisi, Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun 

olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç 

mevzuat hükümleri çerçevesinde. eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple 

yazılabilir. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır 

bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir 

yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır. 

• Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın 



menşe statüsü ile bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili 

vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

• Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve bu 

Ek’in diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde bulunma ve 

ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol 

hakkına sahiptir. 

19. Malezya Menşe Belgesi Nedir? 

Türkiye ‘den Malezya ‘ya yapılan, Türk Menşeli ürünlerin ihracında düzenlenecek Malezya 

Menşe Belgesi, İngilizce olarak ve ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde 

doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve 

mürekkeple doldurulur. Bu durumda, form üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. 

Ürünlerin tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer 

kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan 

çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır. 

 

Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, Menşe Belgesinin 

düzenleneceği ihracatçı Taraf ülkenin yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın 

menşe statüsünü ve işbu Fasıl’ın diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm 

ilgili belgeleri herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

Menşe Belgesi onaya yetkili makamlar, ürünlerin menşe statüsünün ispatı için gereken her 

tedbiri alırlar. Bu amaçla, İdareler, kendi iç mevzuatları uyarınca, her türlü delil talebinde 

bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi 

bir kontrol hakkına sahiptirler. 

 

Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, Belge üzerindeki 11 numaralı kutuda gösterilir. 

Menşe İspat belgesi, hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, 

ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya gümrük idareleri veya diğer yetkili makamlar bir 

Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu 

hususunda tatmin edilirlerse ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren 

en geç 12 ay içerisinde Sonradan Verilmiştir şerhi ile onaylanabilir. 

20. FORMA (Özel Menşe Şahadetnamesi) Nedir Hangi Ülkelere Düzenlenir? 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan 

Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere 

yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında 

düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir. 

Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır; 

1. Rusya Federasyonu, 

2. Japonya, 

3. Beyaz Rusya , 

4. Ukrayna , 

5. Kazakistan, 



Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın 

ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi formları adedi 5.-TL olarak satışa 

sunulmaktadır. 

Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan 

ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici 

tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle a onay işlemleri yapılır. 

ABD ve Avustralya için Form A belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise 

Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A belgesini doldurup göndermesi 

yeterlidir. 

 


