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Ortaklık çerçevesinde tercihli mübadele rejiminin işlemesi için gerekli tedavül belgesi 
konusunda, Ortaklık Anlaşmasının 22’nci Maddesi uyarınca Türkiye ve Topluluk üyesi 

devletlere tevcih edilen 1/68 sayılı ORTAKLIK KONSEYİ TAVSİYE KARARI 

Türkiye-AET ortaklık Konseyi, 1 Aralık 1967 tarih ve 1/67 sayılı Kararı ile Ankara 
Anlaşmasına ek Geçici Protokolün 2’nci maddesinde sayılan ürünler için açılan tarife 
kontenjanlarına ilaveten diğer bazı Türk ürünlerinin Topluluk pazarında sürümünü teşvik 
etmek amacıyla yeni tedbirler ihdas etmişti. Tabi tutulmaları muhtemel diğer şartlar dışında, 
söz konusu tedbirler Türkiye kaynak ve çıkışlı ürünlerle sınırlı olduğundan, üye devletler 
mercilerinin, anılan ürünlerin kaynak ve çıkış kontrolünü, 1/64 sayılı tavsiye kararında 
öngörülmüş bulunarak eş usullere göre yapmaları imkanına sahip olmaları arzuya şayandır. 

Bazı hallerde tercihli işlemin tarife kontenjanından başka bir şekilde uygulandığı dikkate 
alınarak, 1/64 sayılı tavsiye kararına ek tedavül belgesinin tanziminde bazı önemsiz 
değişiklikler yapılması uygun görülmüştür. 

Bu nedenle ve Ankara Anlaşmasının 22’nci maddesi uyarınca, Ortaklık Konseyi, Türkiye ve 
Topluluk üyesi devletler hükümetlerine, Türkiye ile üye devletler arasında tercihli mal 
trafiğinin, 1 Temmuz 1968 tarihinde itibaren, bu tarihten evvel yetkili mercilerce verilen 
belgeler mahfuz kalmak şartıyla, işbu tavsiye kararına ekli ve onunla bir bütün teşkil eden 
yeni tedavül belgesi ile beraber yapılabilmesi için, gerekli tedbirleri almalarını 

 TAVSİYE EDER. 

 

Lüksemburg, 5 Nisan 1968 

 

 

 
Ortaklık Konseyi adına 

Başkan 
İ.S.ÇAĞLAYANGİL 
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EK 
MALLARIN TEDAVÜL EDİLMESİ1 

 
Ön sayfa : Değişiklik yok 
Arka sayfa 
I. Tedavül belgesinin verilme şartları 

Ankara Anlaşmasına ek Geçici Protokolün 2 ve 6’ncı maddeleri uyarınca Topluluğa 
ithalatlarında tercihli tarife rejiminden yararlanacak Türkiye çıkışlı ürünlerin tedavül 
belgelerine vize verilebilir. 

Türkiye gümrük mercileri malların Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi devletlerden 
birine ihraç edildiklerine kani olmadıkları hallerde vize vermekten sarfınazar edebilirler. 

II. Tedavül belgelerini doldurmak için uygulanacak kaideler 
1.  Tedavül belgesi Avrupa Ekonomik Topluluğu resmi dillerinden biriyle hazırlanır.  

2.  Tedavül belgesi makine veya elle doldurulur. Elle doldurulduğu hallerde 
mürekkeple ve büyük harfla yazılmalıdır. Üzerinde fazla yazı ve silinti 
olmamalıdır. Yapılacak değişiklik, yanlış rakamların çizilerek üzerine doğrusunun 
yazılmasıyla olur. Bu şekilde yapılan her türlü değişiklik, değişikliği yapan 
tarafından tasdik, gümrük mercileri tarafından vize olunmalıdır. 

3.  Malların tarifine ayrılan bölümün kullanılmayan kısımları, daha sonra 
yapılabilecek ilavelere mani olacak şekilde çizilmelidir. 

III. Belgenin kapsamı 
Tedavül belgesinde kayıtlı mallar, belgenin yetkililere tevdii ile ve gerekli ilave şartlar 
ve özellikle Türkiye-AET Ortaklık konseyinin 1/67 sayılı Kararında belirtilenler yerine 
getirildiği takdirde, kendileri için öngörülen tercihli rejimden yararlanırlar. Bir veya bir 
kaç üçüncü ülkenin topraklarından geçmek suretiyle nakledilen malların bu tercihli 
rejimden yararlanmaları ancak anılan ülkede geçiciler sürenin, ülkeye aşmak veya 
nakliye vasıtası değiştirdiğinde, boşlatma ve yükleme için gerekli zamandan fazla 
olmamak şartıyla mümkündür. 

IV. Belgenin geçerlilik süresi 
Tedavül belgesi vizenin verildiği tarihten itibaren iki aylık bir süre zarfında malın teslim 
edildiği ithalatçı üye devlet gümrük bürosuna tevdi edilmelidir. 

 

 

                                                 
1  1/64 sayılı tavsiye kararında yapılan değişikliklerin altı çizilmiştir. 


