
EK:5 
                    DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)               

   
 
 

1. İhracatçı (Ad, açık adres, ülke) 
    Exporter (Name, full address, country) A.TR       No 

 İhracatçı Firmanın Tam Ünvanı ve Adresi   

 (Doldurulması Zorunludur.) 2. Taşıma Belgesi( İhtiyari)....No.....Tarih...... 
    Transport document (Optional)No. ... Date 

 
 
(1) Üye ülke 
veya Türkiye 
 
Insert the 
member State  
or Turkey 

3. Malın gönderildiği şahıs(ihtiyari)  
 (ad, açık adres, ülke) 
   Consignee (Name, full adress, country) (Optional) 
 
İthalatçı Firmanın Tam Üvanı ve Adresi 
Yerleşik Olduğu AB Ülkesi 

4.                        AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI 
                                        ASSOCIATION 
                                            between the 
                 EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
                                                   And 
                                               TURKEY 

  5. İhraç Ülkesi 
    Country of exportation 

TURKEY 

6. Varış Ülkesi 
   Country of destination (1) 
Sevkiyat Yapılan AB Ülkesi 

 7. Taşımaya ilişkin bilgiler (İhtiyari) 
    Transport deails (Optional) 
 
 

8. Gözlemler 
    Remarks 

BU KUTU ODA TASDİĞİ İÇİN 
KULLANILMAKTADIR. LÜTFEN BOŞ 

BIRAKINIZ. 
 9. Sıra 

    No 
 Item No 
 
 
 
Belge 
Kapsamı 
eşyanın 
toplam 
sayısı ile 
ilgili sıra 
numarası 
yazılır. 

10. Kolilerin markaları, numaraları sayı ve cinsi( dökme mallar için duruma göre, geminin adı  
vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); Malların tanımı  

    Marks and numbers;  number and kind of packages (for goods in bulk, indicate the name of 
the ship or  the number of the railway wagon or road vehicle); Description of goods  

 
 
 
Kolilerin marka, numara, miktar ve ambalaj türü ile eşyanın ticari tanımı yazılır. 
Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır. 
 
*Zorunluluk bulunmamasına karşın mal tanımlarının Türkçe olarak açıklanması 
Gümrük İdareleri tarafından talep edilebildiğinden belirtilmesinde yarar vardır. 

11.Brüt  
ağırlık (kg)  
veya diğer 
 ölçüler 
 (hl, m3,v.s)  
 
Gross 
Weight(kg) 
or other 
measure 
(hl,m3,etc) 
 
Eşyanın 
kilogramı 
veya diğer 
ölçüler 
cinsinden 
brüt ağırlığı 
yazılır. 
 
 

 
 

 
 
(2) Sadece 
 ihraç Ülkesinin  
talebi  halinde 
doldurulur 
 
 
 
 
 
Complete  only 
where the 
exporting 
county  
Requires 
 
 

12. GÜMRÜK VİZESİ 
      CUSTOMS ENDORSEMENT 
                                                                       
Doğruluğu onaylanmış beyan                      Mühür 
Declaration certified                                      Stamp 
İhraç belgesi 
Export document (2) 
Model (Form) ....................... No ................. 
Gümrük İdaresi ........................................... 
Customs office 
Çıkış Ülkesi ................................................... 
Issuing country 
Yer ve Tarih.................................................. 
Place and Date 
 
   
                   İmza (Signature) 
 
  

13. İHRACATÇININ BEYANI 
      DECLARATION  BY THE EXPORTER 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda, belirtilen  
malların bu belgenin verilmesi için gerekli 
koşullara uygun olduğunu beyan ederim. 
 
I, the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate 
 
 
Yer ve Tarih ...........Gebze, TARİH....................... 
Place and date         FİRMA KEŞESİ ve 
                                  YETKİLİ İMZA  
  
               
                     
                         İmza (Signature) 
 

 


