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Ankara Anlaşmasõna ek Katma Protokolün 2�inci ve 3�üncü Maddelerinin uygulanmasõ 
için idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 5/72 sayõlõ Kararõ değiştiren 19 Aralõk 1994 

tarihli, 2/94 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI 

 (94/906/EC) 

AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk oluşturan Anlaşmayõ, ve 
özellikle de bu Anlaşmaya ek Katma Protokolün 4�üncü Maddesini göz önünde bulundurarak; 

Katma Protokolün 2�nci ve 3�üncü Maddesinin uygulanmasõnõn yer aldõğõ 5/721 Sayõlõ 
Ortaklõk Konseyi Kararõnõ dikkate alarak; 

A.TR.1 sertifikalarõnõn basitleştirilmiş bir prosedür içinde düzenlenmesine olanak 
tanõnmasõnõn uygun görüldüğünü dikkate alarak; 

Mallarõn birden fazla alõcõya satõldõğõ durumlarda, A.TR.1 ya da A.TR.3 sertifikalarõnõn 
bölünmesine olanak tanõnmasõnõn uygun görüldüğünü dikkate alarak; 

İlgili mallarõn bir serbest bölgede, gümrük deposunda ya da özel bir depoda kaldõğõ 
durumlarda, A.TR.1 ya da A.TR.3 sertifikalarõnõn askõya alõnmasõna olanak tanõnmasõnõn 
uygun görüldüğünü dikkate alarak; 

Bundan dolayõ, 5/72 Sayõlõ Kararõ değiştirmenin uygun olacağõnõ dikkate alarak 
 
AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR: 

Madde 1 

5/72 Sayõlõ Karar aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Aşağõdaki Maddeler Karara eklenir: 

 �Madde 9a 

Sertifikanõn düzenlenmesinde uygulanacak basitleştirilmiş usül için izlenecek yol 

1. Gümrük makamlarõ, 4�üncü Madde�den saparak, bundan böyle, �onaylõ ihracatçõ� olarak 
anõlacak olan ve söz konusu Maddenin 2�nci fõkrasõnda yer alan koşullarõ yerine getiren 

                                                 
1 Son olarak !/93 sayõlõ (O J No L 285, 20.11.1993, s. 34) Karar ile değiştirilen  O J No L 59, 5.3.1973 sayõlõ 

Karar  
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herhangi bir kişiye, ihracat sõrasõnda, ilgili gümrük makamlarõna onaylatma zorunluluğu 
olmaksõzõn, A.TR.1 dolaşõm sertifikasõ düzenleme yetkisi verebilir. 

2. Fõkra 1�de yer alan yetki, sadece, 

(a) sürekli mal sevkiyatõ yapan; 

(b) kayõtlarõ ile gümrük makamlarõna, yaptõklarõ işlemleri kontrol etme olanağõ 
sağlayan, 

(c) ciddi ya da tekrarlanan şekilde, gümrük ya da vergi mevzuatõna aykõrõ bir 
davranõşta bulunmamõş olan, 

(d) mallarõn statüsünü doğrulamak için, gümrük makamlarõna, tatmin edici gerekli 
hertürlü teminatõ veren, 

kişilere verilir. 

3. Gümrük makamlarõ, onaylõ ihracatçõnõn, bu Madde, ya da verilen yetkinin içeriği koşullarõ 
artõk yerine getiremediği durumlarda, verillen yetkiyi geri alabilir . 

4. Gümrük makamlarõnõn düzenleyeceği yetki, özellikle, 

(a) Sertifikalarõnõn ön onayõndan sorumlu mercileri, 

(b) Onaylõ ithalatçõnõn, söz konusu sertifikalarõnõn kullanõldõğõnõ ne şekilde kanõtlamasõ 
gerektiğini, 

Tespit eder. 

İlgili gümrük makamlarõ, mallarõn çõkõşõndan önce gerekli kontrollerin yapõlabilmesi 
amacõyla, onaylõ ihracatçõnõn yetkili mercie vermesi gereken bilginin verilme süresini ve 
şeklini belirler. 

5. Verilen yetki, gümrük makamõnõn onayõ için ayrõlmõş olan kutunun, 

(a) ön onaydan sorumlu olan merciin mühürü ile önceden mühürlenmiş ve aynõ merciin 
bir memuru tarafõndan imzalanmõş olmasõ gerektiği, ya da 

(b) onaylõ ihracatçõ tarafõndan, gümrük makamlarõnõn onaylamõş olduğu ve Ek II�de yer 
alan örneğe uyan, özel metal bir damga ile damgalanmõş olmasõ gerektiği, 

şartõnõ içermelidir. Eğer damgalama işi, bu işi yapma ehliyetine sahip bir kimseye 
yaptõrõlmõşsa, bu damga, sertifikalara önceden bastõrõlabilir. 

6. Onaylõ ihracatçõ , en geç mallar ihraç edilirken, sertifikayõ tamamlar ve imzalar, 
�Gözlemler� kutusuna da aşağõdaki ibarelerden birisini yazar: 

�Procedimiento simplificado� 

�Forenklet fremgangsmaade� 

�Vereinfachtes Verfahren� 
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�Aπλουστευµένη διαδικασία�  

�Simplified procedure� 

�Procedure simplifiee� 

�Procedura semplificata� 

�Vereenvoudigde regeling� 

�Procedimento simplificado� 

�Basitleştirilmiş prosedür� 

7. Tamamlanmõş olan, 6�õncõ fõkrada belirtilen ibareyi taşõyan ve onaylõ ihracatçõ tarafõndan 
imzalanmõş olan sertifika, 1�inci Maddede belirtilen şartlarõn yerine getirilmiş olduğunu 
belgeleyen bir döküman ile eşdeğerdedir.�  

�Madde 9b 

Sertifikalarõn Bölünmesi 

1. Topluluğa üye devletler ve Türkiye�nin yetkili makamlarõ, mallarõn sevkiyatõnõ ve A.TR.1 
ya da A.TR.3 sertifikalarõnõn bölünmesine izin verir. 

2. Bu bölünmenin yapõlacağõ merci, bu amaç için bir A.TR. sertifikasõnõ kullanarak bölümlere 
ayrõlan herbir sevkiyat için bir müfrez A.TR. sertifikasõ düzenler. 

Müfrez üzerinde bulunan �Gümrük Onayõ� kutusu, kayõt numarasõnõ, tarihini, orijinal 
sertifikayõ düzenleyen merci ve ülke adõnõ, içerir. Bunun için aşağõdaki ibarelerden birisi 
kullanõlõr: 

Extracto del certificado A.TR ����������������� 
�.������������������������������
(numero, fecha, oficina y pais de expedicion)  
Udskrift af A.TR. varecertifikat ��������������� 
�.�����.������������������������... 
(nummer, dato, udstedelsessted og land) 
Auszug aus der A.TR. Warenverkehrsbescheinigung 
������������������������������� 
(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland) 
Aπόσπασµα του πιστοποιητικού A.TR. 
���������������.. 
�.�����.������������������������... 
(αριΰµός, ηµεροµηνία, γραφείο και χώρα εκδόσως) 
Extract of  A.TR.  certificate 
������������������..�����������.� 
(Number, date, office and country of issue) 
Extrait du certificate A.TR. ������������������ 
������������������������������.� 
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 (numero, date, bureau et pays de delivrance)  

Estratto del certificato A.TR. ������������������ 
�������������������������������.
(numero, data, ufficio e paese di emissione) 

Uittreksel uit A.TR. certificaat ������������..����.. 
(nummer, datum, kantoor en land van afgifte) 

Extracto do certificado A.TR ������������������� 
��.�����������������������������
(numero, data, est�ncia, pa¡s de emissao) 

Müfrez A.TR. dolaşõm belgesi ���������������� 
��..����������������������������... 
(Numarasõ, tarih, düzenleyen, gümrük idaresi ve ülkesi)  

3. Bölünmenin yapõldõğõ merci, asõl A.TR. sertifikasõnda, bu formun bölündüğünü belirtir. 
Bunun için, aşağõdaki ibarelerden birisini, A.TR. sertifikasõnda bulunan � Gümrük Onayõ� 
kutusuna yazar:  

�(.número) extractos expedidos � copias adjuntas 

�(antal) udstedte udskrifter � kopier vedfØjet 

�(Anzahl) Auszüge ausgestellt � Durchschriften liegen bei 

� (αριэµός)  εκδoэένЃα   απoσπσµαґα � σuυηµµένα  αντίγραφαα 
�(number) extracts issued � copies attached 

�(nombre) extraits dėlivrės � copies ci-jointes 

�(numero) estratti rilasciati � copie allegate 

�(aantal) uittreksets atgegeven � kopieën bijgevoegd 

...(quun�tidade) extrctos emitidos-co�pias juntas 

�(adet) müfrez olarak düzenlenmiştir � suretleri ekilidir 

4. Bölünmenin yapõldõğõ merci, A.TR. sertifikasõnõn aslõnõ ve kullanõlan her müfrez 
sertifikanõn bir fotokopisini saklar. 

5.  Bölünmüş olan bu sertifikalarõn geçerlik süresi, orijinal A.TR.1 ya da A.TR.3 dolaşõm 
sertifikalarõ ile aynõdõr.� 

 

�Madde 9c 
 

Mallarõn bir serbest bölgede, gümrük deposunda ya da özel depoda saklanmasõ halinde 
sertifikanõn geçerlilik süresi: 

1. A.TR.1 ya da A.TR.3 dolaşõm sertifikalarõ kapsamõnda olan mallar, bir serbest bölgede, 
gümrük deposunda ya da özel bir depoda kalõyorsa, sertifikanõnõ geçerlilik süresi, mallarõn 
söz konusu yerlerde kalma süreleri kadar askõya alõnõr. 

2. Bu amaçla, gümrük yetkilileri, sertifika üzerinde, mallarõn serbest bölgeye, gümrük 
deposuna ya da özel bir depoya giriş ve çõkõş tarihini belgelemek zorundadõr. 
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3. Aynõ koşullar 19 Mart 1994�ten önce çõkarõlan ve gümrük yetkililerine sunulan A.TR.1 
veya A.TR.3 dolaşõm sertifikalarõna uygulanõr.� 

 

2. Mevcut EK, EK I olacaktõr, aşağõdaki EK�de ilave edilecektir: 

EK II 

Madde 9a( 5)�de yer alan özel damga 

                                                                             55 mm 

 

1    2 

3                  4 

                                  5     6             

 

1. İhracatçõ ülkeyi simgeleyen arma, işaret ya da harf 

2. Gümrük makamõ 

3. Döküman sayõsõ 

4. Tarih 

5. Onaylõ ihracatçõ 

6. Yetki 

Madde 2 

Bu Karar, kabul edildikten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

 

Brüksel, 19 Aralõk 1994  

 
Ortaklõk Konseyi adõna  

Başkan 
K. KINKEL 

 

25 
mm 


