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 Değerli Müşterimiz, 
 
   
06.09.2020 Tarih ve 31236 Sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı 
Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının 11 
inci maddesinde  belirtilen “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği 
Yöntemlerine İlişkin Ek III”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan 
Yönetmelik yayınlanmıştır. 
 
Yayınlanan Yönetmelik ile ; 

 

(1) Venezuela menşeli girdiler, Türkiye’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri 
takdirde, Türkiye menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede 
belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik 
veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.  

 

(2) Türkiye menşeli girdiler, Venezuela’da elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri 
takdirde Venezuela menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede 
belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik 
veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.  

 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca bir Taraf ülkede yapılan bir imalat işleminde, 
sadece diğer Taraf ülke menşeli girdiler kümülasyona tabi tutulabilir. 

Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında bir 
örneği EK-3'te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesinin ithalatçı Tarafın iç mevzuatına 
uygun şekilde ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanacaktır. 

EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden itibaren on iki ay geçerli 
olacak ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi 
gerekecektir. 
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Bu Yönetmelik 21/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu Yönetmelik içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin 
Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı 
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 

   

 
 
Saygılarımızla, 
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