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Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ 
TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI 

 

AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, 
 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran ve bundan böyle 
"Ankara Anlaşmasõ" olarak anõlacak olan Anlaşmayõ göz önünde bulundurarak;  

Türkiye ile Topluluk arasõnda bir Ortaklõk kuran Ankara Anlaşmasõnda ve özellikle 
Anlaşmanõn 28�inci maddesinde belirlenen hedeflerin Avrupa'da büyük siyasi ve ekonomik 
dönüşümlerin yaşandõğõ günümüzde de önemini koruduğunu dikkate alarak; 

Taraflarõn, Ankara Anlaşmasõ ve Anlaşmaya ek Katma Protokol ile belirlenen takvime ve 
yöntemlere uygun olarak gümrük birliğine girme konusundaki isteklerinin yeniden teyid 
edildiği 8 Kasõm 1993 tarihli İlke Kararõna atõfta bulunarak; 

Ortaklõk ilişkilerinin, Ankara Anlaşmasõnõn 5�inci maddesi hükmü gereğince, taraflarõn 
karşõlõklõ yükümlülüklerinin yerine getirilmesi suretiyle, geçiş dönemini sona erdiren ve 
Ankara Anlaşmasõ ve Katma Protokol çerçevesinde gümrük birliğinin etkin bir şekilde 
işleyebilmesini sağlayacak usüllerin belirlenmesi sonucunu doğuran, gümrük birliği esasõna 
dayalõ son dönemine girdiğini dikkate alarak ; 

Gümrük birliğinin taraflar arasõndaki Ortaklõk ilişkisi çerçevesinde siyasi ve ekonomik 
açõdan önemli bir niteliksel aşama olduğunu göz önünde bulundurarak;  

 

6 Mart 1995 tarihinde Brüksel'de bir araya gelerek,  

 

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR: 

Madde 1 

Ortaklõk Konseyi, bu Karar ile, Ankara Anlaşmasõ ve Anlaşmanõn Katma ve Tamamlayõcõ 
Protokollerindeki hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, söz konusu Anlaşmanõn 2�nci ve 5�inci 
maddelerinde öngörülen gümrük birliğinin son döneminin uygulamasõna ilişkin kurallarõ 
tespit eder.  
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BÖLÜM I 

MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI VE TİCARET POLİTİKASI 

Madde 2 

Bu Bölüm hükümleri, Ortaklõk Anlaşmasõnõn 11�inci maddesinde tanõmlanan tarõm ürünleri 
dõşõndaki ürünlere uygulanõr. Tarõm ürünlerine ilişkin özel hükümler, bu Kararõn II. 
Bölümünde düzenlenmiştir. 

Madde 3 

1. Bu Bölümün hükümleri, aşağõdaki mallara uygulanõr: 

- Toplulukta veya Türkiye�de serbest dolaşõmda bulunan üçüncü ülke çõkõşlõ 
ürünlerin tamamen veya kõsmen kullanõlmasõyla elde edilen veya üretilen mallar 
da dahil olmak üzere, Toplulukta veya Türkiye�de üretilen mallar; 

- Toplulukta veya Türkiye�de serbest dolaşõmda bulunan üçüncü ülke çõkõşlõ mallar. 

2. Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmõş, gerekli gümrük vergisi veya eş 
etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kõsmi bir 
iadeden yararlanmamõş olan üçüncü ülke çõkõşlõ mallar, Türkiye�de veya Toplulukta 
serbest dolaşõmda sayõlõr. 

3. Gümrük birliğinin gümrük alanõ; 

- Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan 12 Ekim 1992 tarih ve 2913/92 sayõlõ 
Konsey Tüzüğünün1 3�üncü maddesinde belirlenen Topluluk gümrük alanõnõ ve; 

- Türkiye�nin gümrük alanõnõ kapsar.  

4. Bu Bölümün hükümleri, Toplulukta veya Türkiye'de serbest dolaşõmda bulunmayan 
üçüncü ülke çõkõşlõ ürünler kullanõlarak Toplulukta veya Türkiye'de elde edilen veya 
üretilen mallara da uygulanõr. 

Bununla beraber, bu hükümlerin söz konusu mallara uygulanabilmesi için, gerekli ithal 
işlemlerinin tamamlanmõş olmasõ ve imallerinde kullanõlan üçüncü ülke çõkõşlõ ürünler 
üzerinden ödenmesi gereken gümrük vergileri veya eş etkili vergi veya resimlerin 
ihracatçõ  devlet tarafõndan tahsil edilmiş olmasõ zorunludur.  

5. İhracatçõ devlet, 4�üncü fõkranõn ikinci bendi hükümlerini uygulamadõğõ takdirde, 
4�üncü fõkranõn birinci bendinde bahsedilen mallar serbest dolaşõma girmiş sayõlmaz ve 
ithalatçõ devlet, bu mallara üçüncü ülke çõkõşlõ mallarõn tabi olduğu gümrük mevzuatõnõ 
uygular. 

6. Ortaklõk Konseyinin 2/69 sayõlõ Kararõ ile kurulan Gümrük İşbirliği Komitesi, 1, 2, ve 
4�üncü fõkralarõn uygulanmasõnda kullanõlacak idari işbirliği yöntemlerini belirler. 

                                                 
1 ATRG No. L 302, 19.10.1992, s.1. 1994 Katõlma Anlaşmasõ ile tadil edilen şekli ile 
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KESİM I 

Gümrük Vergileri ile Eş Etkili Vergi ve Resimlerin Kaldõrõlmasõ 

Madde 4 

Bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Topluluk ve Türkiye arasõnda ithalat ve 
ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili vergi ve resimler tamamen kaldõrõlõr. Topluluk ve 
Türkiye, bu tarihten itibaren ithalat ve ihracata yeni gümrük vergileri ve eş etkili vergi ve 
resimler koymaktan kaçõnõr. Bu hükümler mali nitelikli gümrük vergileri için de geçerlidir. 

 

KESİM II 

Miktar Kõsõtlamalarõnõn veya Eş Etkili Tedbirlerin Kaldõrõlmasõ 

Madde 5 

Taraflar arasõnda ithalatta miktar kõsõtlamalarõ ve eş etkili tüm tedbirler yasaklanmõştõr. 

Madde 6 

Taraflar arasõnda ihracatta miktar kõsõtlamalarõ ve eş etkili tüm tedbirler yasaklanmõştõr.  

Madde 7 

5, ve 6�ncõ maddelerin hükümleri, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insanlarõn, 
hayvanlarõn ve bitkilerin hayat ve sağlõklarõnõn; sanatsal, tarihsel ve arkeolojik değere sahip 
ulusal varlõklarõn veya sõnai ve ticari mülkiyetin korunmasõ gerekçeleriyle mallarõn ithaline, 
ihracõna veya transit geçişine getirilecek yasaklamalar veya kõsõtlamalara engel teşkil etmez. 
Ancak, bu yasak ve kõsõtlamalar, taraflar arasõndaki ticarette keyfi bir ayõrõmcõlõk veya örtülü 
bir kõsõtlama aracõ olarak kullanõlamaz. 

Madde 8 

1. Türkiye bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yõl içinde, ticarette teknik 
engellerin kaldõrõlmasõ ile ilgili Topluluk araçlarõnõ iç hukuk düzenine dahil edecektir.  

2. Bu araçlarõn listesi ve Türkiye tarafõndan uygulanmalarõna dair koşullar ve ayrõntõlõ 
düzenlemeler, işbu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yõl içinde Ortaklõk 
Konseyi Kararõ ile belirlenecektir. 

3. Bu hüküm, bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, özel 
önem atfedilen Topluluk araçlarõnõn Türkiye tarafõndan uygulanmasõna engel teşkil 
etmez. 
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4. Taraflar, standardizasyon, ölçme ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test ve 
belgelendirme alanlarõnda aralarõnda etkili bir işbirliğinin oluşturulmasõnõn önemini 
vurgular.  

Madde 9 

Bu Karar hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Türkiye, belirli bir malõn ticaretindeki teknik 
engellerin kaldõrõlmasõ için gerekli Topluluk araç veya araçlarõnõ yürürlüğe koyduğu takdirde, 
taraflar arasõnda o malõn ticareti, söz konusu Topluluk araçlarõnda belirlenen şartlara göre 
yapõlõr. 

Madde 10 

1. Bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve Türkiye�nin 9�uncu maddede adõ geçen 
araçlarõ uygulamaya koymasõ için gereken süre içinde, Türkiye, Topluluktan gelen ve 
söz konusu mallarda aranacak koşullarõ belirleyen Topluluk direktiflerine uygunluğu 
belgelenmiş olan mallarõn kendi topraklarõnda piyasaya sürülmelerine veya hizmete 
sunulmalarõna engel olmaktan kaçõnacaktõr. 

2. Birinci fõkraya istisna teşkil etmek üzere, Türkiye, Topluluk direktiflerine uygunluğu 
birinci fõkraya göre belgelenmiş ve amacõna uygun olarak kullanõlan bir malõn, 7�nci 
maddede ifade edilen koşullardan birini yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, söz 
konusu malõ piyasadan çekmek veya piyasaya sürülmesini veya hizmete sunulmasõnõ 
yasaklamak veya kõsõtlamak için 3�üncü paragrafta belirtilen şartlar ve usullere göre 
uygun tüm tedbirleri alabilir.  

3. a) Türkiye, 2�nci fõkraya göre bir tedbir almayõ öngörüyor ise, Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi aracõlõğõ ile Topluluğa derhal bildirimde bulunur ve gerekli bütün bilgileri 
sağlar.  

   (b) Taraflar, karşõlõklõ olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak amacõyla derhal Gümrük 
Birliği Ortak Komitesi bünyesinde istişarelerde bulunurlar.  

   (c) Türkiye, 3�üncü fõkranõn (a) bendinde belirtilen bildirimde bulunma tarihinden itibaren 
bir aylõk bir süre geçmeden, bu bir aylõk süre içinde 3�üncü fõkranõn (b) bendinde ifade 
edilen danõşma süreci tamamlanmõs olma durumu hariç, 2�nci fõkrada öngörülen 
tedbirleri alamaz. Ön incelemeyi olanaksõz kõlacak derecede ivedi işlem gerektiren 
istisnai durumlarda, Türkiye, bu durumu düzeltmek için zorunlu olan tedbiri derhal 
uygulamaya koyabilir. 

   (d) Türkiye, aldõğõ tedbirden Gümrük Birliği Ortak Komitesini derhal haberdar eder ve 
ilgili tüm bilgileri verir.  

   (e) Topluluk her zaman Gümrük Birliği Ortak Komitesinden bu tedbiri gözden geçirmesini 
talep edebilir. 

4. Birinci ve ikinci fõkra hükümleri, durumun gerektirdiği değişiklikler yapõlarak (mutatis 
mutandis) gõda ürünlerine de uygulanõr. 
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Madde 11 

Topluluk, 9�uncu Maddede belirtilen araçlarõn Türkiye tarafõndan uygulamaya konmasõ için 
gereken süre boyunca, sanayi ürünlerinin Topluluk mevzuatõ ile uygunluğunun 
değerlendirilmesinde Türkiye�de uygulanan işlemlerin sonuçlarõnõ, söz konusu işlemlerin 
Toplulukta yürürlükte olan kurallara uygun olmasõ şartõ ve motorlu araçlar ve bunlarõn 
römorklarõnõn tip onayõna ilişkin üye devletler mevzuatõnõn yakõnlaştõrõlmasõnõ öngören 6 
Şubat 1970 tarih ve 70/156/EEC sayõlõ Konsey Direktifinin 1 Türkiye tarafõndan uygulanmasõ 
şartõyla kabul eder.  

 

KESİM III 

Ticaret Politikasõ 

Madde 12 

1. Bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye, Topluluk üyesi olmayan 
ülkelere karşõ Topluluğun aşağõdaki Tüzükler ile belirlenen ticaret politikasõ ile önemli 
ölçüde benzer hükümleri ve bunlarõn uygulama tedbirlerini uygular.  

- İthalattaki Ortak Kurallara ilişkin (EC) 3285/94 sayõlõ Konsey Tüzüğü1; 

- Bazõ Üçüncü Ülkelerden Yapõlan İthalattaki Ortak Kurallara ilişkin (EC) 519/94 
sayõlõ Konsey Tüzüğü2; 

- Miktar Kotalarõnõ Tayin Etmek İçin Bir Topluluk Prosedürü Oluşturan (EC) 
520/94 sayõlõ Konsey Tüzüğü3 (uygulama hükümleri : (EC) 738/94 sayõlõ 
Komisyon Tüzüğü4); 

- İthalatta Damping ve Sübvansiyon Uygulamalarõna Karşõ Korumaya ilişkin (EC) 
3283/945 ve (EC) 3284 /946 sayõlõ Konsey Tüzükleri;  

 

                                                 
1  ATRG No. L 42, 23.2.1970, s.1. Son olarak 92/53 EEC sayõlõ Direktif (ATGR No. L 225, 18.8.1992, s.1) 

ile tadil edilen şekli ile.  
2  ATRG No. L. 349, 31.12.1994, s.53. 
3  ATRG No. L 67,10.3.1994, s.89. Son olarak (EC) 839/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 85, 19.4.1995 s. 9) 

tadil edilen şekli ile. 
4  ATRG No. L 66, 10.3.1994, s.1. 
5  ATRG No. L 87, 31.3.1994, s.47. Son olarak (EC) 1150/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 116, 23.5.1995, 

s.3.) tadil edilen şekli ile. 
6  ATRG No. L 349, 31.12.1994, s.1. Son olarak (EC) 1251/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 122, 2.6.1995, 

s.1) tadil edilen şekli ile. 
7  ATRG No. L 349, 31.12.1994, s.22.  Son olarak (EC) 1252/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 122, 

2.6.1995, s.2.) tadil edilen şekli ile. 
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- Ortak Ticaret Politikasõ Alanõndaki Topluluk Usüllerini Belirleyen (EC) 3286/94 
sayõlõ Konsey Tüzüğü1; 

- İhracatta Ortak Kurallarõ Oluşturan (EEC) 2603/69 sayõlõ Konsey Tüzüğü2; 

- Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredilerine İlişkin 93/112/EEC sayõlõ Konsey 
Kararõ3; 

- Tekstil ve Hazõr Giyimde Hariçte İşleme Düzenlemelerine İlişkin (EC) 3036/94 
sayõlõ Konsey Tüzüğü4; 

- Ortak Kurallara Göre Tekstil İthalatõna İlişkin (EC) 3030/93 sayõlõ Konsey 
Tüzüğü5 ; 

- Otonom Rejime Tabi Tekstil İthalatõna İlişkin (EC) 517/94 sayõlõ Konsey 
Tüzüğü6; 

- Tayvan�dan Tekstil İthalatõna  İlişkin (EC) 3951/92 sayõlõ Konsey Tüzüğü7.  

2. Bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren, tekstil ve hazõr giyim ürünleri ticaretindeki 
anlaşmalar ve düzenlemeler de dahil olmak üzere, Türkiye, GATT�õn (Tarifeler ve 
Ticaret Genel Anlaşmasõ) XXIV. maddesi hükmüne uygun olarak, Topluluğun tekstil 
sektöründe uyguladõğõ ticaret politikasõ ile önemli ölçüde benzerlik gösteren bir politika 
izler. Topluluk, Türkiye�ye bu amaca ulaşõlmasõ için gereken işbirliğini sağlar.  

3. Türkiye bu düzenlemeleri tamamlayõncaya kadar, Türkiye'den Topluluğa tekstil ve hazõr 
giyim ürünleri ihracatõnda mevcut menşe şehadetnamesi belgesi sistemi yürürlükte 
kalacak ve Türkiye menşeli olmayan ürünler, Topluluğun üçüncü ülkelere yönelik Ortak 
Ticaret Politikasõ uygulamasõna tabi olmaya devam edecekdir.  

4. Bu Kararõn hükümleri, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmanõn ekinde yer alan 
Korunma Hükümleri Anlaşmasõnda anõlan Topluluk ile Japonya arasõndaki motorlu 
taşõtlara ilişkin ticaret düzenlemelerinin uygulanmasõna engel teşkil etmeyecektir.  

Bu kararõn yürürlüğe girmesinden önce, Türkiye ve Topluluk, söz konusu düzenlemenin ihlal 
edilmesini önlemek amacõna yönelik işbirliği usullerini belirleyeceklerdir.  

Söz konusu usullerin belirlenmemiş olmasõ halinde, Topluluk, yapacağõ ithalatta, sözü edilen 
düzenlemenin uygulanmasõnõn gerekli kõldõğõ her türlü tedbiri alma hakkõnõ saklõ tutar. 

                                                 
1  ATRG No. L 349, 31.12.1994, s.71. Son olarak (EC) 365/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 41, 23.12.1995, 

s.3.) tadil edilen şekli ile. 
2  ATRG No. L 324, 27.12.1969, s.25. Son olarak (EC) 3918/91 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 372, 

31.12.1991, s.3.) tadil edilen şekli ile. 
3  ATRG No. L 44, 22.2.1993, s1. 
4  ATRG No. L 322, 15.12.1994, s1. 
5  ATRG No. L 275, 8.11.1993, s.1. Son olarak (EC) 1616/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 154, 5.7.1995, 

s.3.) tadil edilen şekli ile. 
6  ATRG No. L 67, 10.3.1994, s.1. Son olarak (EC) 1325/95 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 128, 13.6.1995, 

s.1.) tadil edilen şekli ile. 
7  ATRG No. L 405, 31.12.1992, s.6. Son olarak (EC) 3312/94 sayõlõ Tüzük ile (ATRG No. L 350, 

31.12.1994, s.3.) tadil edilen şekli ile. 



                           Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1  
 

   
1/95 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/okkl.pdf 183 

KESİM IV 

Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli Tarife Politikalarõ 

Madde 13 

1. Bu Kararõn yürürlüğe giriş tarihinde, Türkiye, Topluluk üyesi olmayan ülkelerle 
ilşkilerinde Ortak Gümrük Tarifesini uygulayacaktõr. 

2. Türkiye Ortak Gümrük Tarifesindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, 
gerektiğinde kendi gümrük tarifesinde ayarlamalar yapar.  

3. Gümrük İşbirliği Komitesi, 1 ve 2�nci fõkralarõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri 
belirleyecektir. 

Madde 14 

1. Topluluk, Türk Gümrük Tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesine eş zamanlõ olarak 
uyumlaştõrõlabilmesi için, Ortak Gümrük Tarifesinin değiştirilmesi, gümrük vergilerinin 
askõya alõnmasõ veya yeniden konulmasõ ve tarife kotalarõ ile tarife tavanlarõna ilişkin 
olarak alõnan her türlü karardan yeterli bir süre önce Türkiye�yi haberdar eder. Bu 
amaçla, Gümrük Birliği Ortak Komitesinde ön danõşmalarda bulunulur. 

2. Türk Gümrük Tarifesinin eş zamanlõ olarak Ortak Gümrük Tarifesine 
uyumlaştõrõlamadõğõ durumlarda, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, bunun yapõlabilmesi 
için Türkiye�ye bir süre vermeyi kararlaştõrabilir. Her ne suretle olursa olsun, Gümrük 
Birliği Ortak Komitesi Türkiye'ye herhangi bir ürün için Ortak Gümrük Tarifesinden 
daha düşük bir gümrük tarifesi uygulamasõ için yetki veremez. 

3. Türkiye 1�inci fõkrada öngörülenden farklõ olarak gümrük vergilerini geçici olarak 
askõya almak ve tekrar koymak isterse, Topluluğa derhal bildirimde bulunur. Yukarõda 
bahsedilen kararlar konusundaki danõşmalar, Gümrük Birliği Ortak Komitesinde yapõlõr. 

Madde 15 

Türkiye, 13�üncü Madde hükümlerine istisna teşkil edecek bir biçimde ve Katma Protokolün 
19�uncu Maddesi uyarõnca, Ortaklõk Konseyince belirlenen üçüncü ülke çõkõşlõ mallara 1 
Ocak 2001 tarihine kadar Ortak Gümrük Tarifesinin üzerinde gümrük vergileri uygulayabilir. 

Madde 16  

Türkiye, ticaret politikasõnõ Topluluğun ticaret politikasõyla uyumlu hale getirmek amacõyla, 
bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yõl içinde, Topluluğun tercihli gümrük 
rejimine aşamalõ olarak uyum sağlar. Bu uyum, hem otonom rejimleri, hem de üçüncü 
ülkelerle yapõlan tercihli anlaşmalarõ kapsar. Bu amaçla, Türkiye, gerekli tedbirleri alacak ve 
ilgili ülkelerle karşõlõklõ yarar esasõna göre müzakerelerde bulunacaktõr. Ortaklõk Konseyi, 
kaydedilen gelişmeleri dönemler itibariyle gözden geçirir. 
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2. Birinci paragrafta belirtilen durumlarda, söz konusu tercihli tarifelerin tanõnabilmesi, 
mallarõn menşei ile ilgili kurallarõn, Topluluk tarafõndan verilen tercihleri düzenleyen 
kurallar ile uyumlu olmasõ şartõna bağlõdõr.  

3. (a) Birinci fõkrada belirtilen süre içinde, menşe veya ihraç ülkesine bağlõ olarak Topluluk 
tarafõndan tercihli rejim kapsamõnda ithal edilen ve serbest dolaşõma giren mallar, 
Türkiye'ye ithal edilirken, aşağõdaki hallerde telafi edici vergiye tabi tutulur: 

- Türkiye�nin aynõ tercihli tarifeyi tanõmadõğõ ülkelerden ithal edilmişlerse; ve 

- Bu ülkelerden ithal edildikleri belirlenebiliyorsa; ve 

- Türkiye�de ödenmesi gereken gümrük vergisi, Toplulukta uygulanan vergiden en 
az yüzde 5 fazla ise; ve 

- Bu mallarla ilgili önemli bir trafik sapmasõ gözlenmişse. 

(b) Gümrük Birliği Ortak Komitesi, telafi edici vergi uygulanacak ürünleri ve telafi edici 
vergi miktarlarõnõ gösteren bir liste hazõrlayacaktõr. 

KESİM V 

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanõn II Sayõlõ Eki Kapsamõna Girmeyen İşlenmiş 
Tarõm Ürünleri 

Madde 17 

Bu Kesimin hükümleri, Ek 1�de yer alan mallara uygulanõr. 

Madde 18 

Türkiye, 13�üncü madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Ek 1�de yer alan mallarõn üçüncü 
ülkelerden ithalatõnda tarõm payõ uygulayabilir. Bu tarõm payõ, 19�uncu madde hükümleri 
doğrultusunda tespit edilir. 

Madde 19 

1. Türkiye�ye ithal edilen mallara uygulanacak tarõm payõ; söz konusu mallarõn imalinde 
kullanõldõğõ kabul edilen temel tarõm ürünlerin miktarlarõnõn, 3�üncü fõkrada 
tanõmlandõğõ şekliyle, bu ürünlerden her birine tekabül eden temel meblağ ile 
çarpõmlarõnõn toplanmasõ suretiyle hesaplanõr. 

2. (a) Dikkate alõnacak temel tarõmsal ürünlerin listesi 2 sayõlõ Ekte yer almaktadõr. 

    (b) Dikkate alõnacak temel tarõmsal ürünlerin miktarlarõ 3 sayõlõ Ekte gösterilmektedir. 

    (c) 3 ve 4 sayõlõ Eklerde atõfta bulunulan  tarife pozisyonlarõ altõnda tasnif edilen   mallar 
bakõmõndan  dikkate alõnacak tarõm payõ miktarlarõ 4 sayõlõ Ekte yer almaktadõr.  

3. Her temel tarõm ürününe tekabül eden temel mebağ, tarõmsal ürünlere uygulanan 
referans dönemi boyunca ürünün tercihli rejime tabi olmayan bir üçüncü ülkeden 
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Türkiye�ye ithalinde uygulanan vergi meblağõdõr. Bu temel mebağlar 5 sayõlõ Ekte yer 
almaktadõr. 

Madde 20 

1. 4�üncü madde hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Türkiye ve Topluluk kendi aralarõndaki 
ticarette aşağõdaki hükümlere uygun olarak belirlenecek tarõm payõ uygulayabilirler. 

2. Bu tarõm paylarõ, ilgili durumlarda 22�nci madde uyarõnca indirime tabi tutulduktan 
sonra, sadece 1 sayõlõ Ekte yer alan mallara uygulanõr. 

3. Topluluk üçüncü ülkelere uygulanan tarõm payõna tekabül eden spesifik vergilerin 
aynõsõnõ Türkiye'ye uygular. 

4. Türkiye, Topluluktan yaptõğõ ithalata, 19�uncu maddeye göre alõnan tarõm payõnõ 
uygular. 

Madde 21 

Bu Kararda belirlenen usuller saklõ kalmak kaydõyla, Türkiye�nin ithalat vergilerini, 6 sayõlõ 
Ek Tablo 1�de yer alan mallar için 3 yõl, 6 sayõlõ Ek-Tablo 2'de yer alan mallar için ise 1 
yõllõk bir süre içinde ve üç aşamada indirmesi amacõyla bir istisna rejimi öngörülmektedir. Bu 
ithalat resimlerinin düzeyleri, 6 sayõlõ Ek-Tablo 1 ve 6 sayõlõ Ek-Tablo 2'de gösterilmiştir. 

İlgili sürelerin sonunda bu Kesim hükümleri eksiksiz uygulanõr. 

Madde 22 

1. Topluluk ile Türkiye arasõndaki ticarette, temel bir tarõm ürününe uygulanan verginin 
indirildiği durumlarda, Türkiye'ye yapõlan ithalat için 20�nci Maddenin 4�üncü 
fõkrasõna veya Topluluğa yapõlan ithalat için 20�nci Maddenin 3�üncü fõkrasõna göre 
belirlenen tarõm paylarõ da aynõ orantõda indirilir. 

2. Birinci fõkrada sözü edilen indirimlerin belli bir kota dahilinde gerçekleştirilmesi 
durumunda, Ortaklõk Konseyi, indirimli tarõm payõnõn uygulanacağõ ürünleri ve 
miktarlarõ gösteren bir liste hazõrlar. 

3. Birinci ve ikinci fõkra hükümleri 21�inci maddede sözü edilen ithalat vergilerine 
uygulanõr.  

Madde 23 

İstisna rejimi kapsamõna giren ürünlerden birinin veya birkaçõnõn ithali Türkiye'de işlenmiş 
tarõm ürünleri itibarõyla gümrük birliğinin amaçlarõnõ tehlikeye sokabilecek ciddi sorunlar 
yaratõr veya yaratma tehlikesi taşõrsa, her iki tarafça da kabul edilebilir bir çözüm bulmak 
amacõyla Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde danõşmalar gerçekleştirilir.  

Böyle bir çözümün bulunamamasõ halinde, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, 63�üncü Madde 
hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, gümrük birliğinin iyi işleyişinin sürdürülmesi için uygun 
yöntemler tavsiye edebilir. 
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BÖLÜM II 

TARIM ÜRÜNLERİ 

Madde 24 

1. Ortaklõk Konseyi, Katma Protokolün 32 ila 35�inci Maddelerinde belirtilen, taraflarõn 
aralarõnda tarõm ürünlerinin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ konusundaki ortak 
hedeflerini teyit eder. 

2. Ortaklõk Konseyi, bu ürünlerde serbest dolaşõma erişmek için gerekli koşullarõn 
oluşturulmasõ bakõmõndan ek bir süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydeder. 

Madde 25 

1. Türkiye, tarõm ürünlerinin serbest dolaşõmõnõ sağlamak için, kendi tarõm politikasõnda, 
Ortak Tarõm Politikasõ önlemlerini uygulayabilecek şekilde değişiklikler yapar. 
Türkiye, bu çerçevede alõnan kararlarõ Topluluğa bildirir. 

2. Topluluk, tarõm politikasõnõ geliştirirken, Türk tarõmõnõn çõkarlarõnõ mümkün olduğunca 
dikkate alõr ve Komisyonun konu ile ilgili önerileri ve bu önerilere dayanõlarak alõnan 
kararlarõ Türkiye'ye bildirir. 

3. İkinci fõkrada belirtilen öneri ve kararlar ile Türkiye�nin birinci fõkraya göre tarõm 
alanõnda almak isteyebileceği önlemlere ilişkin olarak Ortaklõk Konseyinde 
danõşmalarda bulunulabilinir. 

Madde 26 

Topluluk ve Türkiye, tarõm ürünleri ticaretinde birbirlerine tanõdõklarõ tercihli rejimleri, 
karşõlõklõ çõkarlara dayanacak biçimde aşamalõ olarak iyileştirirler. Ortaklõk Konseyi, söz 
konusu tercihli düzenlemelere ilişkin iyileştirmeleri düzenli olarak inceler.  

Madde 27 

Ortaklõk Konseyi, Türkiye'nin 25�inci maddenin 1�inci fõkrasõnda anõlan Ortak Tarõm 
Politikasõ önlemlerini aldõğõnõ tespit ettikten sonra, Topluluk ile Türkiye arasõnda tarõm 
ürünlerinin serbest dolaşõmõnõ sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar. 
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BÖLÜM III 

GÜMRÜK HÜKÜMLERİ 

Madde 28 

1. Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihte, Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan 12 
Ekim 1992 tarih ve 2913/92 sayõlõ Konsey Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini 
belirleyen 2 Temmuz 1993 tarih ve (EEC) 2454/93 sayõlõ Komisyon Tüzüğünü1 temel 
alan aşağõdaki konulara ilişkin hükümleri kabul eder: 

(a) mallarõn menşei; 

(b) mallarõn gümrük değeri; 

(c) mallarõn gümrük birliği alanõna girişi; 

(d) gümrük beyanõ; 

(e) serbest dolaşõma giriş; 

(f) askõya alma düzenlemeleri ve ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri; 

(g) mallarõn dolaşõmõ; 

(h) gümrük borcu; 

(i) itiraz hakkõ. 

2. Türkiye bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağõdaki mevzuatõ temel alan 
hükümlerin uygulanmasõna yönelik gerekli tedbirleri alõr: 

(a) Taklit mallarõn serbest dolaşõma sokulmasõnõ yasaklayan önlemler getiren 1 
Aralõk 1986 tarih ve (EEC) 3842/86 sayõlõ Konsey Tüzüğü2 ile onun uygulama 
önlemlerini belirleyen 14 Ekim 1987 tarih ve (EEC) 3077/87 sayõlõ Komisyon 
Tüzüğü3; 

(b) Topluluğun gümrük vergisi istisnalarõ sistemini düzenleyen 28 Mart 1983 tarih 
ve (EEC) 918/83 sayõlõ Konsey Tüzüğü4 ile onun uygulama önlemlerini 
belirleyen 29 Temmuz 1983 tarih ve (EEC) 2287/83, (EEC) 2288/83, (EEC) 
2289/83 ve (EEC) 2290/83 sayõlõ Komisyon Tüzükleri5; 

(c) Ortak Gümrük Tarifesinin 51�inci Faslõnda ve 53 ila 62�nci Fasõllarõnda yer alan 
ve Topluluğa ithal edilen bazõ tekstil ürünleri için menşe kanõtlarõna ve bu 
kanõtlarõn kabulüne ilişkin (EEC) 616/78 sayõlõ Konsey Tüzüğü6. 

                                                 
1 ATRG No. L 253, 11.10.1993. 
2 ATRG No. L 357, 18.12.1986,  s.1. 
3 ATRG No. L 291, 15.10.1987,  s.19. 
4ATRG No. L 105, 23.04.1983,  s.105. 
5 ATRG No. L 220, 11.8.1983 
6 ATRG No. L 84, 31.3.1978,  s.1. 
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3. Gümrük İşbirliği Komitesi, 1 ve 2�nci fõkralarõn uygulanmasõ için uygun önlemleri 
belirler. 

Madde 29 

Taraflarõn idari yetkilileri arasõnda gümrük konularõnda karşõlõklõ yardõmlaşma Ek 7 
hükümlerine göre gerçekleştirilecek olup, Topluluk açõsõndan bu yardõmlaşma Topluluk yetki 
alanõna giren hususlarõ kapsar. 

Madde 30 

Gümrük İşbirliği Komitesi, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden önce, borçlarõn tahsiline ilişkin 
karşõlõklõ yardõmlaşma için uygun hükümleri belirler.  

 

BÖLÜM IV 

MEVZUATIN YAKLAŞTIRILMASI 

KESİM I 

Fikri, Sinai ve Ticari Mülkiyetin Korunmasõ 

Madde 31 

1. Taraflar, fikri, sõnai ve ticari mülkiyet haklarõnõn yeterli ve etkili bir biçimde korunmasõ 
ve uygulanmasõnõ sağlamaya verdikleri önemi teyit ederler. 

2.  Taraflar, gümrük birliğinin, ancak fikri mülkiyet haklarõna gümrük birliğini oluşturan 
iki tarafça da eş düzeyde etkili koruma sağlanmasõ halinde düzgün işleyebileceğini 
kabul ederler. Dolayõsõyla, Taraflar, bu Kararõn 8 sayõlõ Ekinde yer alan yükümlülükleri 
yerine getirmeyi taahhüt eder.  

 

KESİM II 

Rekabet 

A. Gümrük Birliğinin Rekabet Kurallarõ 

Madde 32 

1. Topluluk ile Türkiye arasõnda ticareti etkilediği ölçüde, gümrük birliğinin düzenli 
işleyişi ile bağdaşmadõklarõ kabul edilen, amaçlarõ veya etkileri rekabeti engelleyici, 
bozucu ya da kõsõtlayõcõ nitelikte olan tüm teşebbüsler arasõ anlaşmalar, teşebbüs 
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birliklerince alõnan kararlar ve uyumlu davranõşlar yasaklanmõştõr. Bu durumlar 
özellikle şunlardõr: 

(a) Alõş veya satõş fiyatlarõnõn veya her tür ticaret koşulunun doğrudan veya dolaylõ 
olarak tespit edilmesi; 

(b) Üretimin, piyasalarõn, teknik gelişmenin ya da yatõrõmlarõn sõnõrlandõrõlmasõ veya 
kontrol edilmesi; 

(c) Piyasalarõn veya arz kaynaklarõnõn paylaşõlmasõ; 

(d) Ticarette, diğer taraflarla yapõlan eşdeğer işlemlere farklõ koşullar uygulayarak, 
bunlarõn rekabet açõsõndan olumsuz bir konuma sokulmasõ; 

(e) Sözleşmelerin akdinin, mahiyeti bakõmõndan veya ticari teamüle göre 
sözleşmenin konusuyla ilgili olmayan ek yükümlülüklerin karşõ tarafça kabul 
edilmesi şartõna bağlanmasõ. 

2. Bu madde ile yasaklanan tüm anlaşmalar ve kararlar kendiliğinden geçersizdir.  

3. Bununla birlikte, mallarõn üretiminin ve dağõtõmõnõn geliştirilmesine ya da teknik veya 
ekonomik gelişmenin teşvikine katkõda bulunan, aynõ zamanda tüketicilerin ortaya 
çõkan sonuçtan adil bir pay almasõna imkan veren, 

- İşletmeler arasõndaki her tür anlaşma ve anlaşma katagorileri; 

- İşletme birliklerinin her tür karar ve karar katagorileri ile; 

- Uyumlu davranõşlar veya uyumlu davranõş katogorilerine; 

(a) ilgili işletmelere yukarõdaki amaçlara ulaşmak için kaçõnõlmaz olmayan 
sõnõrlamalar yüklenmemesi; 

(b) bu gibi işletmelere, ilgili ürünlerin önemli bir bölümü bakõmõndan rekabeti 
ortadan kaldõrmamasõ koşuluyla, 

1�inci fõkra hükümleri uygulanmayabilir.  

Madde 33 

1. Bir veya birkaç teşebbüsün Topluluk ve/veya Türkiye topraklarõnõn tümünde veya 
önemli bir bölümünde sahip olduğu hakim konumu kötüye kullanmasõ, Topluluk ile 
Türkiye arasõndaki ticareti etkilediği ölçüde, gümrük birliğinin düzenli işleyişiyle 
bağdaşmaz kabul edilerek yasaklanmõştõr. 

2. Hakim durumun kötüye kullanõlmasõ özellikle şu durumlarda bulunur: 

(a) Haksõz alõş veya satõş fõyatlarõnõn ya da başka haksõz ticari koşullarõn doğrudan 
veya dolaylõ olarak dayatõlmasõ; 

(b) Üretimin, pazarlarõn veya teknik gelişmenin tüketicilerin zararõna sõnõrlanmasõ; 
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(c) Ticarette diğer taraflarla yapõlan eşdeğer işlemlere farklõ koşullar uygulayarak 
bunlarõn rekabet açõsõndan olumsuz bir konuma sokulmasõ; 

(d) Sözleşmelerin akdinin, mahiyeti bakõmõndan veya ticari teamüle göre 
sözleşmenin konusuyla ilgili olmayan ek yükümlülüklerin karşõ tarafça kabul 
edilmesi şartõna bağlanmasõ. 

Madde 34 

1. Topluluk üye devletlerinin veya Türkiye'nin devlet kaynaklarõndan herhangi bir şekilde 
verilen ve belli kuruluşlarõ veya belli ürünlerin üretimini kayõrmak suretiyle rekabeti 
bozan veya bozma tehdidi oluşturan her tür yardõm, Toplulukla Türkiye arasõndaki 
ticareti etkilediği ölçüde, gümrük birliğinin düzgün işleyişi ile bağdaşmaz. 

2. Aşağõdakiler gümrük birliğinin düzgün işleyişi ile bağdaşõr: 

(a) İlgili ürünlerin menşei itibarõyla ayrõm gözetmeksizin verilmesi koşuluyla, 
münferit tüketicilere yapõlan sosyal nitelikli yardõmlar; 

(b) Doğal afetler veya istisnai olaylar nedeniyle ortaya çõkan zararõ karşõlamak 
amacõyla verilen yardõmlar; 

(c) Almanya'nõn bölünmesinin yarattõğõ ekonomik sorunlarõ gidermek için, gerekli 
olduğu ölçüde, bölünmeden etkilenen Federal Almanya Cumhuriyetinin bazõ 
bölgelerine verilen yardõmlar; 

(d) Bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren beş yõllõk bir süre boyunca, 
Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinin ekonomik gelişmesine katkõda bulunmak 
üzere ve Toplulukla Türkiye arasõndaki ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara aykõrõ 
düşecek derecede olumsuz yönde etkilememek koşuluyla verilen yardõmlar. 

3. Aşağõdakiler gümrük birliğinin işleyişiyle bağdaşõr sayõlabilir: 

(a) Katma Protokolün 43'üncü maddesinin 2�nci fõkrasõ ile uyumlu olarak, yaşam 
standardõnõn anormal ölçüde düşük olduğu veya ciddi bir eksik istihdamõn hüküm 
sürdüğü bölgelerin ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik yardõmlar; 

(b) Avrupa'nõn ortak çõkarlarõna hizmet eden önemli bir projenin desteklenmesine 
veya Topluluk üyesi bir devletin ya da Türkiye'nin ekonomisinde ortaya 
çõkabilecek ciddi sorunlarõn giderilmesine yönelik yardõmlar; 

(c) Bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren beş yõl boyunca, Katma Protokolün 
43'üncü Maddesinin 2�nci fõkrasõ ile uyumlu olarak, gümrük birliği sonucunda 
ortaya çõkan yapõsal uyum gereklerinin yerine getirilmesini sağlamayõ amaçlayan 
yardõmlar. Belirtilen dönemin sonunda Ortaklõk Konseyi bu hükmün işleyişini 
gözden geçirecektir. 
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(d) Belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli ekonomik bölgelerin gelişimini 
kolaylaştõrmayõ amaçlayan, Toplulukla Türkiye arasõndaki ticaret koşullarõnõ 
ortak çõkarlara aykõrõ düşecek deerecede olumsuz yönde etkilemeyen yardõmlar; 

(e) Toplulukla Türkiye arasõndaki ticaret koşullarõnõ ortak çõkarlara aykõrõ düşecek 
ölçüde etkilemeyen, kültürel gelişmeye ve kültürel mirasõn korunmasõna yönelik 
yardõmlar; 

(f) Ortaklõk Konseyi tarafõndan belirlenecek diğer yardõm türleri.  

Madde 35 

32, 33 ve 34'üncü maddelere aykõrõ olan tüm uygulamalar, Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşmanõn 85, 86 ve 92'nci maddeleri ile Topluluğun ikincil mevzuatõnõn kurallannõn 
uygulanmasõndan doğan ölçütler temel alarak değerlendirilecektir. 

Madde 36 

Taraflar, iş ve mesleki sõrlarõn gerekliliklerinin getirdiği sõnõrlamalarõ dikkate alarak bilgi 
alõşverişinde bulunacaklardõr. 

Madde 37 

1. Ortaklõk Konseyi, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yõl içinde 32, 33 
ve 34'inci Maddeler ile 35'inci Maddenin ilgili kõsõmlarõnõn uygulanmasõ için gereken 
kurallarõ bir Kararla kabul edecektir. Bu kurallar, Topluluk içinde halihazõrda mevcut 
olan kurallarõ temel alacak ve başka hususlarõn yanõsõra rekabetle ilgili her bir kurumun 
görevlerini belirleyecektir. 

2. Bu kurallar kabul edilene kadar, 

(a) Topluluk ve Türkiye'deki makamlar, anlaşmalarõn, kararlarõn ve uyumlu 
davranõşlarõn kabul edilebilirliği ve hakim durumun kötüye kullanõlmasõ 
konusunda 32 ve 33'üncü maddelere uygun olarak hareket edeceklerdir. 

(b) 34'üncü maddenin uygulanmasõnda, GATT Sübvansiyonlar Kodu uygulama 
kurallarõ olarak kullanõlacaktõr.  

Madde 38 

1. Topluluğun veya Türkiye'nin belirli bir uygulamayõ, 32, 33 ve 34'üncü Maddelere aykõrõ 
bulmasõ ve 

- bu uygulamanõn 37' nci Maddede atõf yapõlan uygulama kurallarõ çerçevesinde 
yeterince ele alõnmamõş olmasõ veya, 

- bu tür kurallarõn bulunmamasõ ve bu tür bir uygulamanõn karşõ tarafõn çõkarlarõ 
açõsõndan ciddi şekilde zararlõ olmasõ ya da zarar verme tehdidinde bulunmasõ veya 
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onun yerli sanayine ciddi maddi zarar vermesi halinde, söz konusu taraf, Gümrük 
Birliği Ortak Komitesinde istişarede bulunduktan veya söz konuşu istişare talebini 
izleyen 45 iş gününden sonra uygun önlemleri alabilir. Gümrük  birliğinin işleyişini 
en az aksatacak türden önlemlere öncelik verilecektir. 

2. 34'üncü Maddeye aykõrõ olan uygulamalar durumunda, söz konusu uygun önlemler, 
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşmasõnõn (GATT) uygulandõğõ durumda, sadece 
GATT�ta öngörülen usuller ile uyumlu olarak ve GATT�ta ve onun çerçevesinde 
müzakere edilen ve Taraflar arasõnda kabili tatbik olan diğer ilgili mekanizmalarda 
öngörülen koşullar çerçevesinde kabul edilebilir. 

B. Mevzuatõn Yaklaştõrõlmasõ 

Madde 39 

1. Türkiye, gümrük birliği ile hedeflenen ekonomik bütünleşmeye ulaşmak amacõyla, 
rekabet kurallarõyla ilgili mevzuatõnõn AT mevzuatõyla uyumlu hale gelmesini ve etkin 
biçimde uygulanmasõnõ temin edecektir. 

2. l'inci fõkradaki yükümlülüklere uymak için Türkiye; 

(a) Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden önce, teşebbüslerin AT Antlaşmasõnõn 
85 ve 86'ncõ Maddelerinde yer alan koşullar çerçevesindeki uygulamalarnõ 
yasaklayan bir yasayõ kabul edecektir. Ayrõca, gümrük birliğinin yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir yõl içinde, Toplulukta yürürlükte bulunan tüm blok 
muafiyet tüzüklerinde ve AT makamlarõnca geliştirilen içihatlarda yer alan 
ilkelerin uygulanmasõnõ sağlayacaktõr. Topluluk, gümrük birliğinin yürürlüğe 
girmesinden sonra, blok muafiyet tüzüklerinin AT tarafõndan kabulü, veya 
tadiliyle ilgili işlemleri mümkün olan en kõsa süre içerisinde Türkiye'ye 
bildirecektir. Bu bilgilerin verilmesinden sonra, Türkiye, gerekiyorsa, yasalarõnõ 
bir yõl içinde Topluluk mevzuatõ ile uyumlu hale getirir. 

(b) Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden önce, bu kurallarõ ve ilkeleri etkin bir 
şekilde uygulayacak bir rekabet kurumu kuracaktõr. 

(c) Bu Kararõn yürürlüğe girmesinden önce, tekstil ve hazõr giyim sektörüne verilen 
tüm yardõmlarõnõ, AT Antlaşmasõnõn 92 ve 93'üncü Maddelerine göre belirlenen 
ilgili Topluluk çerçeve kararlarõ ve yönlendirme kararlarõna uygun hale getirir. 
Türkiye, söz konusu çerçeve kararlarõ ve yönlendirme kararlarõna uyumlu hale 
getirilen bu sektöre yönelik tüm yardõm programlarõnõ Topluluğa bildirir. 
Topluluk, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, bu çerçeve ve 
yönlendirme kararlarõnõn AT tarafõndan kabulü, iptali veya tadiliyle ilgili işlemleri 
mümkün olan en kõsa süre içerisinde Türkiye'ye bildirecektir. Bu bilgilerin 
verilmesinden sonra, Türkiye, yasalarõnõ bir yõl içinde uygun hale getirecektir. 

(d) Bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren iki yõl içinde, tekstil ve hazõr giyim 
sektörüne verilenler dõşõndaki tüm yardõm programlarõnõ, AT Antlaşmasõnõn 92 ve 
93'üncü Maddelerine göre belirlenen ilgili Topluluk çerçeve kararlarõ ve 
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yönlendirme kararlarõna uygun hale getirir. Topluluk, bu çerçeve ve yönlendirme 
kararlarõnõn Topluluk tarafõndan kabulü, iptali veya tadiliyle ilgili işlemleri 
mümkün olan en kõsa süre içerisinde Türkiye'ye bildirecektir. Bu bilgilerin 
verilmesinden sonra, Türkiye, yasalarõnõ bir yõl içinde uygun hale getirecektir. 

(e) Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yõl içinde, (d) bendi 
uyarõnca uyumlu hale getirilen tüm yardõm programlarõnõ Topluluğa bildirecektir. 
Eğer Türkiye, yeni bir program kabul edecek olursa, bu programõn içeriği 
hakkõnda mümkün olan en kõsa süre içerisinde Topluluğa bilgi verecektir. 

(f) Topluluk çerçeve ve yönlendirme kararlarõna göre bir üye devlet tarafõndan bir 
teşebbüs veya teşebbüsler grubuna verildiği takdirde bildirimi gereken münferit 
yardõmlarõ ya da Topluluk çerçeve veya yönlendirme kararlarõ kapsamõ dõşõnda 
verilmekle beraber değeri 12 milyon ECU�yü aşan ve bir üye devlet tarafõndan 
verilmesi halinde AT hukukuna göre bildirimi gereken münferit yardõmlarõ 
önceden Topluluğa bildirecektir. 

Üye devletler tarafõndan verilen ve AT Antlaşmasõnõn 93�üncü maddesi uyarõnca, 
Komisyon incelemesine tabi olan münferit yardõmlar ile ilgili olarak Türkiye, üye 
devletler ile aynõ temelde bilgilendirilecektir. 

3. Topluluk ve Türkiye, teşebbüslerin sõnõrlayõcõ uygulamalarõna ilişkin kanun 
değişikliklerini birbirlerine bildireceklerdir. Taraflar ayrõca birbirlerine bu yasalarõn 
uygulandõğõ durumlarõ da bildireceklerdir. 

4. Bu Maddenin 2�nci fõkrasõnõn (c), (e) ve (f) bendleri uyarõnca verilen bilgilerle ilgili 
olarak, Topluluk, Türkiye tarafõndan verilen ve bir üye devlet tarafõndan verilmesi 
halinde AT mevzuatõna aykõrõ kabul edilecek olan bir yardõma karşõ itirazda bulunma 
hakkõna sahip olacaktõr. Eğer Türkiye, Topluluğun görüşüne katõlmaz ve konu otuz gün 
içinde çözülemezse, Topluluk ve Türkiye�nin herbirinin konuyu tahkime götürme hakkõ 
vardõr. 

5. Türkiye, bir üye devlet tarafõndan verilen ve AT mevzuatõ çerçevesinde kanuna aykõrõ 
olduğu düşünülen bir yardõm hakkõnda itirazda bulunma ve Ortaklõk Konseyini 
toplantõya çağõrma hakkõna sahiptir. Sorunun Ortaklõk Konseyi tarafõndan üç ay içinde 
çözülememesi halinde, Ortaklõk Konseyi konuyu Avrupa Topluluklarõ Adalet Divanõna 
götürmeye karar verebilir.  

Madde 40 

1. Topluluk, AT Antlaşmasmõn 85, 86 ve 92�inci Maddeleri çerçevesinde alõnacak ve 
Türkiye'nin çõkarlarõnõ etkileyebilecek her kararõ mümkün olan en kõsa süre içinde 
Türkiye'ye bildirecektir. 

2. Türkiye, Topluluk tarafõndan AT Antlaşmasõnõn 85, 86 ve 92. Maddelerine dayanõlarak 
alõnan herhangi bir özel vakaya ilişkin karar hakkõnda bilgi talep edebilecektir.  
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Madde 41 

Türkiye, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesini izleyen birinci yõlõn sonuna kadar, kamu 
teşebbüsleri ve diğer teşebbüslere verilen özel ve münhasõr haklar ile ilgili kurallarõnõn, başta 
90'õncõ Madde olmak üzere Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma hükümlerinin ve 
bunun yanõsõra ikincil mevzuatõn ve bu temel üzerinde geliştirilmiş olan içtihatlarõn içerdiği 
ilkelere uygun hale getirilmesini sağlar. 

Madde 42 

Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesini izleyen ikinci yõlõn sonuna kadar, Ortaklõk Konseyi 
tarafõndan belirlenen takvim ve koşullara uygun olarak, ticari nitelikli tüm devlet tekellerini, 
üye devlet vatandaşlarõ ile Türk vatandaşlarõ arasõnda  mallarõn üretimi ve pazarlanmasõ 
koşullarõnda ayrõmcõlõk bulunmamasõnõ temin edecek biçimde aşamalõ olarak yeniden 
düzenleyecektir . 

  

Madde 43 

1. Türkiye veya Topluluk, diğer tarafõn topraklarõnda rekabete aykõrõ faaliyetin kendisinin 
veya teşebbüslerinin çõkarlarõnõ olumsuz yönde etkilediğine inandõğõ takdirde, ilk taraf, 
diğer tarafa bildirimde bulunabilir ve diğer tarafõn rekabet makamõnõn soruşturma 
başlatmasõnõ talep edebilir. Bildirim, rekabete aykõrõ faaliyetlerin mahiyeti ve bildirimde 
bulunan tarafõn çõkarlarõna etkisi ile ilgili olarak mümkün olduğu kadar somut olmalõ ve 
başvuruda bulunan tarafõn temin edebildiği ilave bilgi ve diğer işbirliği olanaklarõnõ 
gösteren bir teklifi de içermelidir. 

2. l'inci fõkrada belirtilen bildirimin alõnmasõndan ve içinde bulunulan koşullar 
çerçevesinde yapõlmasõ uygun ve yararlõ görülen görüşmelerden sonra, bildirimde 
bulunulan tarafõn rekabet makamõ, bildirimde tanõmlanan rekabete aykõrõ uygulamalara 
karşõ bir soruşturma açõlõp açõlmamasõnõ değerlendirir. Bildirimde bulunulan taraf, 
bildirimde bulunan tarafa alacağõ karar hakkõnda bilgi verir. Soruşturma açõldõğõ 
takdirde, bildirimde bulunulan taraf, bildirimde bulunan tarafa soruşturma sonucu ve 
mümkün olduğu ölçüde soruşturma esnasõndaki önemli gelişmeler hakkõnda bilgi verir. 

3. Bu Madde hiçbir şekilde, bildirimde bulunulan tarafõn bildirilen rekabete aykõrõ 
faaliyetler hakkõnda kendi rekabet mevzuatõ ve icra politikalarõ kapsamõnda soruşturma 
açõp açmama konusundaki takdir yetkisini sõnõrlandõrmayacağõ gibi, bildirimde bulunan 
tarafõn bu faaliyetlere karşõ icrai tedbirler almasõnõ da engellemez.  
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KESİM III 

Ticari Koruma Araçlarõ  

Madde 44 

1. Ortaklõk Konseyi, taraflardan birinin talebi üzerine, bir tarafõn diğeriyle olan 
ilişkilerinde uygulamakta olduğu korunma önlemleri dõşõndaki ticari koruma araçlarõnõn 
uygulanmasõ ilkesini inceler. İnceleme süresince, rekabet, devlet yardõmlarõnõn kontrolü 
ve iç pazara ilişkin diğer ilgili Topluluk müktesebatõnõn Türkiye tarafõndan uygulamaya 
konmasõ ve etkili uygulamanõn sağlanmasõ suretiyle, haksõz rekabete karşõ iç pazarda 
mevcut olan garantiye denk bir garantinin temin edilmesi kaydõyla, Ortaklõk Konseyi, 
söz konusu tedbirlerin uygulanmasõnõ askõya alabilir. 

2. Katma  Protokolün 47'nci Maddesinde düzenlenen anti-damping önlemlerinin 
uygulanma usulleri yürürlükte kalmaya devam eder. 

  

Madde 45 

V. Bölümün II. Kesimi hükümlerinden sapma olarak, II. Kesimde sözü edilen danõşma ve 
karar alma usulleri, taraflarõn alacağõ ticari koruma önlemlerine uygulanmaz. 

Üçüncü ülkelere karşõ uygulanan ticaret politikasõ önlemleri çerçevesinde, koşullarõn ve 
uluslararasõ yükümlülüklerin izin verdiği ölçüde, taraflar, danõşma ve bilgi değişimi yoluyla 
eylemlerini koordine etme imkanlarõnõ araştõrmak için çaba gösterirler. 

Madde 46 

Bu Kararõn I. Bölümünde düzenlenen mallarõn serbest dolaşõmõ ilkesinden sapma olarak, 
taraflardan birinin diğer tarafla veya üçüncü ülkelerle ilişkilerinde anti-damping önlemleri ya 
da 44'üncü Maddede bahsedilen ticaret politikasõ araçlarõna uygun diğer önlemleri alan ya da 
almak üzere olan taraf, ilgili ürünlerin diğer tarafõn topraklarõndan ithalini bu önlemlere tabi 
tutabilir. Bu durumlarda, önlemi alan taraf, alõnan önlemi Gümrük birliği Ortak Komitesine 
bildirir. 

Madde 47 

Önceki maddelerde belirtilen ticaret politikasõ önlemlerine konu olan ürünlerin ithali ile ilgili 
işlemlerin tamamlanmasõ aşamasõnda, ithalat yapõlan devletin yetkilileri, ithalatçõdan ilgili 
ürünlerin menşeini gümrük  beyannamesinde göstermesini ister. 

Ciddi ve somut şüphelerin kesinlikle gerektirmesi halinde söz konusu ürünlerin gerçek 
menşeini belirlemek için destekleyici ek kanõt istenebilir. 
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KESİM IV 

Kamu İhaleleri 

Madde 48 

Ortaklõk Konseyi, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kõsa sürede, 
Taraflarõn karşõlõklõ olarak kamu ihaleleri pazarlarõnõn açõlmasõnõn sağlanmasõ için 
müzakerelerin başlatõlmasõ amacõyla bir tarih tespit edecektir. 

Ortaklõk Konseyi her yõl bu alandaki gelişmeleri gözden geçirecektir. 

KESİM V 

Doğrudan Vergilendirme 

Madde 49 

Bu kararõn hiçbir hükmünün; 

- Taraflarõn bağlõ olduklarõ herhangi bir uluslararasõ anlaşma veya düzenlemeyle sağladõklarõ 
mali avantajlarõ bir diğerine engelleyici; 

- Taraflarõn, vergiden kaçõnõlmasõ veya vergi kaçakçõlõğõnõn önlemesi amacõyla tedbir 
almasõnõ veya uygulamasõnõ engelleyici; 

- Taraflarõn, ikamet ettikleri yer itibarõyla benzer durumda olmayan vergi mükelleflerine, 
kendi vergi mevzuatõnõn ilgili hükümlerini uygulama hakkõnõ engelleyici; 

etkisi olmayacaktõr.  

Dolaylõ Vergilendirme 

Madde 50 

1. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafõn mallarõna, benzeri milli mallara dolaylõ veya dolaysõz 
şekilde uyguladõklarõndan, hangi nitelikte olursa olsun, dolaylõ veya dolaysõz daha 
yüksek hiçbir iç vergi uygulayamaz.  

 Taraflardan hiçbiri, diğer tarafõn mallarõ üzerine, başka mallarõ dolaylõ olarak koruyacak 
nitelikte bir iç vergi uygulayamaz. 

2. Türkiye ile Topluluk arasõndaki mal alõşverişinde, ihraç edilen mallar, dolaylõ veya 
dolaysõz olarak bu mallara uygulanan vergilerden daha yüksek bir iç vergi iadesinden 
yararlanamaz. 
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3. Taraflar, bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihte, yukarõdaki kurallara aykõrõ bulunan her 
türlü hükmü kaldõrõrlar. 

 Madde 51 

Ortaklõk Konseyi, Taraflara, bu Karar kapsamõnda yer almayan, ancak Ortaklõğõn işlerliği ile 
doğrudan ilgisi bulunan ve bu Kararda yer almasõna rağmen, özel bir prosedürün 
belirtilmediği alanlarda, yasa, yönetmelik veya idari hükümleri yakõnlaştõrõcõ tedbirler 
alabilecekleri konusunda tavsiyede bulunabilir. 

 

BÖLÜM V 

KURUMSAL HÜKÜMLER 

KESİM I 

 Türkiye-AT Gümrük Birliği Ortak Komitesi 

Madde 52 

1. Ortaklõk Anlaşmasõnõn 24'üncü maddesine uygun olarak, Türkiye-AT Gümrük Birliği 
Ortak Komitesi kurulmuştur. Komite; bilgi ve görüş alõş verişini yürütür, Ortaklõk 
Konseyine tavsiye kararlarõ hazõrlar ve gümrük birliğinin düzgün işlemesini sağlamak 
amacõyla görüşler bildirir. 

2. Taraflar, bu Kararõn uygulanmasõ ile ilgili güçlükleri Komitede istişare eder. 

3. Gümrük Birliği Ortak Komitesi kendi iç tüzüğünü hazõrlar.  

Madde 53 

1. Gümrük Birliği Ortak Komitesi taraflarõn temsilcilerinden meydana gelir. 

2. Gümrük Birliği Ortak Komitesi Başkanlõğõ, altõ aylõk sürelerle, dönüşümlü olarak 
Türkiye temsilcisi ve Topluluğu temsilen Avrupa Komisyonu tarafõndan yürütülür. 

3. Gümrük Birliği Ortak Komitesi, görevlerini yerine getirmek için, genel bir kural olarak, 
en az ayda bir kere toplanõr. Komite, bunun dõşõnda, iç tüzüğüne uygun olarak, Başkanõn 
inisiyatifi veya taraflardan birinin talebi üzerine de toplanõr. 

4. Gümrük Birliği Ortak Komitesi, görevlerini yerine getirmede kendisine yardõmcõ olacak 
alt-komiteler veya çalõşma gruplarõ kurmaya karar verebilir. Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi, kendi iç tüzüğünde, bu komitelerin ve çalõşma gruplarõnõn kimlerden 
oluşacağõnõ ve çalõşma usullerini belirler. Bunlarõn görevleri, Gümrük Birliği Ortak 
Komitesi tarafõndan her münferit olay için ayrõ ayrõ kararlaştõrõlõr. 
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KESİM II 

Danõşma ve Karar Alma Usülleri 

Madde 54 

1. Gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda ve bu Kararõn I ila IV. 
bölümlerinden çõkan diğer yükümlülüklere halel gelmemek kaydõyla, Türk mevzuatõ, 
Topluluk mevzuatõ ile mümkün olduğu kadar uyumlu hale getirilir. 

2. Gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlar; ticaret politikasõ ve üçüncü 
ülkelerle akdedilen ve sanayi mallarõnõ ilgilendiren ticari boyutlu anlaşmalar, sanayi 
mallarõ ticaretindeki teknik engellerin kaldõrõlmasõ ile ilgili mevzuat, rekabet ve fikri ve 
sõnai mülkiyet mevzuatõ ile gümrük mevzuatõdõr. 

 Ortaklõk Konseyi, Ortaklõğõn gelişimini dikkate alarak, uyumlaştõrmanõn 
gerçekleştirileceği alanlarõn listesini genişletmeye karar verebilir. 

3. 55 ila 60'ncõ Maddelerde yer alan usul kurallarõ, bu maddenin amaçlarõ doğrultusunda 
uygulanõr. 

Madde 55 

1. Avrupa Topluluklarõ Komisyonu, gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili bir 
alanda yeni bir mevzuat hazõrlandõğõnda ve Avrupa Topluluklarõ Komisyonu, Topluluk 
üyesi devletlerin uzmanlarõna danõştõğõnda, gayri resmi olarak Türk uzmanlara da 
danõşõr. 

2. Avrupa Topluluklarõ Komisyonu, önerisini Avrupa Birliği Konseyine iletirken, bir 
kopyasõnõ da Türkiye'ye gönderir. 

3. Taraflar, Avrupa Birliği Konseyinin kararõndan önceki aşamada, taraflardan birinin 
talebi üzerine, Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde yeniden danõşmalarda 
bulunurlar. 

4. Taraflar, süreç sonunda gümrük birliğinin düzgün işlemesi bakõmõndan en uygun 
kararõn çõkmasõnõ kolaylaştõrmak için, bilgilendirme ve danõşma aşamasõnda iyi niyet 
çerçevesinde işbirliği yaparlar. 

Madde 56 

1. Topluluk, 54'üncü Maddenin 2'nci fõkrasõnda tanõmlandõğõ üzere, gümrük birliğinin 
işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda yeni mevzuat kabul ettiğinde, Türkiye'nin gümrük 
birliğinin düzgün işlemesini sağlamaya yönelik mukabil mevzuatõ kabul etmesine 
imkan tanõmak için, bu durumdan Türkiye'yi Gümrük Birliği Ortak Komitesi 
bünyesinde derhal haberdar eder. 
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2. Mukabil mevzuatõn kabulü Türkiye açõsõndan bir sorun teşkil ediyorsa, Gümrük Birliği 
Ortak Komitesi, gümrük birliğinin düzgün işleyişinin muhafazasõna yönelik olarak 
soruna  karşõlõklõ kabul edilebilir bir çözüm bulmak için her tür çabayõ gösterir. 

Madde 57 

1. 54'üncü Maddede belirtilen uyumlaştõrma ilkesi; bu Kararõn I ila IV. Bölümlerinden 
kaynaklanan yükümlülüklerine halel gelmeksizin, Türkiye'nin, gümrük birliğinin 
işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda mevzuat değişikliğine gitme hakkõnõ, Gümrük 
Birliği Ortak Komitesinin, değişen mevzuatõn gümrük birliğinin düzgün işlemesine 
engel olmadõğõna veya bu maddenin 2 ila 4'üncü fõkralarõnda yer alan usullere 
uyulduğuna karar vermesi kaydõyla, ortadan kaldõrmaz. 

2. Türkiye, gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda yeni mevzuat çõkarmayõ 
öngördüğünde, Türk kanun koyucusunun, kararõnõ gümrük birliğinin işleyişi 
bakõmõndan doğacak sonuçlara vakõf olarak verebilmesi amacõyla, söz konusu mevzuat 
taslağõ hakkõnda gayri resmi olarak Avrupa Topluluklarõ Komisyonunun görüşlerini de 
alõr.  

 Taraflar, süreç sonunda gümrük  birliğinin düzgün  işlemesi bakõmõndan en uygun 
kararõn çõkmasõnõ kolaylaştõrmak için iyiniyet çerçevesinde işbirliği yaparlar. 

3. Mevzuat taslağõ, yeterince ileri bir aşamaya geldiğinde, Gümrük Birliği Ortak 
Komitesinde danõşmalarda bulunulur. 

4. Türkiye, gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda mevzuat kabul ederse, 
Topluluğu Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde derhal bundan haberdar eder. 

 Türkiye'nin böyle bir mevzuatõ kabul etmesi, gümrük birliğinin düzgün işlemesini 
engelleyecekse, Gümrük Birliği Ortak Komitesi karşõlõklõ kabul edilebilir bir çözüm 
bulmak için çaba gösterir. 

Madde 58 

1. 56'ncõ Maddenin 2'nci ve 57'nci Maddenin 4�üncü fõkrasõnda öngörülen usullere göre 
yürütülen danõşmalar sonucunda Gümrük Birliği Ortak Komitesince karşõlõklõ kabul 
edilebilir bir çözüm bulunamazsa ve taraflardan biri, mevzuat uyumsuzluklarõnõn 
mallarõn serbest dolaşõmõnõ etkileyebileceği, ticaret sapmasõna yol açabileceği veya 
kendi topraklarõnda ekonomik sorunlar yaratabileceği kanõsõnda ise, meseleyi, gerekli 
gördüğü takdirde zarardan kaçõnmayõ sağlayacak uygun tavsiyelerde bulunacak olan 
Gümrük Birliği Ortak Komitesine havale edebilir. 

 Aynõ usul, gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alandaki mevzuatõn 
uygulanmasõndaki farklõlõklarõn, mallarõn serbest dolaşõmõnõn aksamasõna, ticaret 
sapmalarõna veya ekonomik sorunlara sebep olmasõ veya sebep olma tehlikesini 
taşõmasõ halinde de uygulanõr. 

2. Gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda, Topluluk ve Türk mevzuatõ 
arasõndaki uyumsuzluklar veya bu mevzuatlarõn uygulanmasõndaki farklõlõklar mallarõn 
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serbest dolaşõmõnõn aksamasõna veya ticaret sapmalarõna sebep olur veya sebep olma 
tehlikesi gösterirse ve bu durumdan etkilenen taraf acil eylem gerektiği kanõsõnda ise, 
kendisi gerekli koruma önlemlerini alabilir ve Gümrük Birliği Ortak Komitesini bundan 
haberdar eder; Gümrük Birliği Ortak Komitesi bu önlemleri değiştirmeye veya 
kaldõrmaya karar verebilir. Alõnacak önlemler arasõnda öncelik, gümrük birliğinin 
işleyişini en az aksatacak olanlara verilmelidir. 

  

Madde 59 

Gümrük birliğinin düzgün işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda, Avrupa Topluluklarõ 
Komisyonu, icrai yetkilerini kullanmada kendisine yardõmcõ olan komitelere sunulan taslak 
tedbirlerin hazõrlanmasõnda, Türk uzmanlarõn mümkün olduğu kadar katõlmasõnõ sağlar. Bu 
bağlamda, Avrupa Topluluklarõ Komisyonu öneriler hazõrlarken, Topluluk üyesi devletlerden 
uzmanlara hangi temelde danõşõrsa, Türkiye'den uzmanlara da aynõ temelde danõşõr. Konu, 
Avrupa Birliği Konseyine, ilgili komite tiplerine uygulanabilir usul uyarõnca havale 
edildiğinde, Avrupa Topluluklarõ Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyine Türk uzmanlarõn 
görüşlerini de iletir. 

Madde 60 

Türk uzmanlarõ, gümrük birliğinin düzgün işleyişi bakõmõndan gerekli olduğu takdirde, 
gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda, Avrupa Topluluklarõ Komisyonuna 
icrai yetkilerini kullanmada yardõmcõ olan bir dizi teknik komitenin çalõşmalarõna katõlõr. Söz 
konusu katõlõmõn usulü, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden önce Ortaklõk Konseyince 
kararlaştõrõlõr. Komitelerin listesi Ek 9'da yer almaktadõr. Eğer taraflar, böyle bir katõlõmõn 
diğer komitelere de teşmil edilmesi gerektiği kanõsõndalarsa, Gümrük Birliği Ortak Komitesi 
konuya ilişkin kararlarõ verecek olan Ortaklõk Konseyine gerekli tavsiyelerde bulunabilir. 

 

KESİM III 

Uyuşmazlõklarõn Halli 

Madde 61 

Ankara Anlaşmasmõn 25'inci Maddesinin l ila 3'üncü fõkralarõna halel gelmeksizin, Ortaklõk 
Konseyi, bu Kararõn 58'inci Maddenin 2'nci fõkrasõna göre alõnan koruyucu tedbirlerin, 
63'üncü Maddesine göre alõnan korunma tedbirlerinin veya 64'üncü Maddesine göre alõnan 
dengeleyici tedbirlerin kapsamõ ya da süresine ilişkin bir uyuşmazlõğõ, bu usulün 
başlamasõndan itibaren altõ ay içinde çözemezse, iki taraftan biri, uyuşmazlõğõn halli için, 
62'nci Maddedeki usullere göre tahkim yoluna başvurabilir. Tahkim sonucunda verilen karar 
taraflar için bağlayõcõdõr. 
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Madde 62 

1. Bir uyuşmazlõğõn tahkime götürülmesi halinde, üç hakem tayin edilir. 

2. Uyuşmazlõğõn iki tarafõ, 30 gün içinde birer hakem tayin eder. 

3. Bu şekilde tayin edilen iki hakem anlaşarak, iki taraftan birinin vatandaşõ olmayan bir 
hakem atar. Eğer taraflar iki ay içinde atanacak hakem konusunda anlaşamazlarsa, 
hakem, Ortaklõk Konseyi tarafõndan hazõrlanan yedi kişilik bir listeden seçilir. Ortaklõk 
Konseyi söz konusu listeyi kendi iç tüzüğüne göre hazõrlar ve gözden geçirir. 

4. Tahkim Kurulu Brüksel'de toplanõr. Taraflar aksini kararlaştõrmadõğõ takdirde, kurul 
kendi iç tüzüğünü belirler ve kararlarõnõ oy çokluğu ile alõr. 

 

KESİM IV  

Korunma Tedbirleri 

Madde 63 

Taraflar, Katma Protokolün 60'õncõ Maddesinde öngörülen korunma tedbirlerinin mekanizma 
ve modalitelerinin halen geçerli olduğunu teyid ederler. 

Madde 64 

1. Taraflardan birinin aldõğõ bir korunma veya koruma tedbiri, bu Kararõn öngördüğü haklar 
ve yükümlülükler arasõnda bir dengesizlik yaratõyorsa, diğer taraf, tedbiri alan tarafa karşõ, 
dengeleyici tedbirler alabilir. Bu tedbirler arasõnda öncelik, gümrük birliğinin işleyişini en 
az aksatanlara verilir. 

2. 63'üncü Maddede öngörülen usuller uygulanõr.  

 

BÖLÜM  VI 

GENEL VE SON HÜKÜMLER 

Yürürlük 

Madde 65 

1. Bu Karar, 31 Aralõk 1995 tarihinde yürürlüğe girer. 
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2. 1995 yõlõ içinde, bu Kararõn uygulanmasõnda kaydedilen gelişmeler, bu konudaki 
raporunu Ortaklõk Konseyine sunacak olan Ortaklõk Komitesi tarafõndan düzenli olarak 
değerlendirilir. 

3. 1995 yõlõ Ekim ayõnõn sonundan önce, Taraflar, bu Kararõn, gümrük birliğinin düzgün 
işleyişine dönük hükümlerinin gereğinin yerine getirilip getirilmediğini Ortaklõk 
Konseyi bünyesinde incelerler. 

4. Ortaklõk Komitesinin raporu veya raporlarõna dayanarak, Türkiye veya Topluluk ve üye 
devletler 3'üncü fõkrada sözü edilen hükümlerin gereğinin yerine getirilmediği kanõsõna 
varõrlarsa, bu görüşte olan taraf, l'inci fõkrada öngörülen tarihin ertelenmesi talebini 
içeren kararõnõ Ortaklõk Konseyine bildirebilir. Böyle bir durumda, bu tarih, l Temmuz 
1996'ya ertelenir. 

5. Bu durumda, 2 ila 4'üncü fõkralar gerekli değişikliklerle uygulanõr. 

6. Ortaklõk Konseyi duruma uygun kararlarõ alabilir. 

Yorum 

Madde 66 

Bu Karar hükümleri; Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmadaki hükümlerle esas itibarõyla 
aynõ olduklarõ ölçüde, icrasõ ve gümrük birliğinin kapsadõğõ ürünlere uygulanmalarõ 
bakõmõndan, Avrupa Topluluklarõ Adalet Divanõnõn konuyla ilgili kararlarõna uygun olarak 
yorumlanõr. 

 

Brüksel, 22 Aralõk 1995  

 

 

 
AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi adõna 

Başkan 
L. ATIENZA SERNA 
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BİLDİRİMLER 

Türkiye'nin 3'üncü Maddenin 4'üncü Fõkrasõ ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, 3'üncü maddenin 4'üncü fõkrasõna uygun olarak toplanan gümrük vergileri ve eş 
etkili vergileri, özel bir amaca tahsis etmeksizin, diğer gümrük vergileri gibi, ulusal bütçesine 
dahil etmeyi taahhüt eder. 

Topluluğun 3'üncü Maddenin 3'üncü Fõkrasõ ile İlgili Bildirimi: 

Topluluk, Yunanistan�õn Avrupa Topluluklarõna katõlõm Anlaşmasõnõn Ek'inde yer alan Ortak 
Deklarasyon çerçevesinde Athos Dağõna verilen özel statüyü hatõrlatõr. 

Türkiye'nin Madde 5�inci Madde ile İlgili Bildirimi: 

Bu Kararõn 5�inci Maddesine halel getirmeksizin, Türkiye, Kararõn yürürlüğe girmesini 
takiben belirli bir süre için, İthalat Rejimi Kararõnda (31.12.1994 tarih ve 22158 sayõlõ 
Mükerrer Resmi Gazete) yer alan kullanõlmõş motorlu araçlarõn ithalinde ön izin alõnmasõna 
ilişkin hükümleri muhafaza eder. 

Topluluğun Tekstil ve Hazõr Giyim Konusunda 6�ncõ Madde ile İlgili Bildirimi: 

1. Tekstil ve hazõr giyim ürünleri ile ilgili mevcut düzenlemeler, Türkiye'nin, bu Kararla 
kabul edilmeleri gerekli kõlõnan fikri, sõnai ve ticari mülkiyet (Ek 8'in 2,3,4 ve 5'inci 
Maddeleri), devlet yardõmlarõ ile ilgili tedbirler de dahil olmak üzere rekabet (Bölüm IV, 
Kesim II,  Madde 39 (l) ve 39 (2) (a), (b) ve (c)) alanlarõnda öngörülen tedbirleri etkin bir 
biçimde uyguladõğõ ve yürürlükteki mevcut çok taraflõ kurallar çerçevesinde Topluluğun 
tekstil sektöründeki ticaret politikasõna, -özellikle 3'üncü Kõsmõn 12(2)'inci Maddesinde 
belirtilen düzenlemeler ve anlaşmalara- uyum için gerekli tedbirleri yürürlüğe koyduğu 
belirlendiği takdirde yürülükten kaldõrõlacaktõr. 

2. Türkiye'nin l'inci fõkrada belirtilen koşullarõ yerine getirmemesine rağmen, tekstil ve hazõr 
giyim ürünleri ticaretine ilişkin mevcut düzenlemelerin uzatõlmamasõ halinde, Topluluk, 
Katma Protokolün 60'õncõ maddesinde öngörülen korunma tedbirlerini alõr. 

3. Topluluk, bu sektörde, pazara girişte etkili karşõlõklõlõk sağlanmasõnda õsrarlõdõr. 

Türkiye'nin Tekstil ve Hazõr Giyim Konusunda 6�ncõ Madde ile ilgili Bildirimi:  

1. Türkiye'nin, Topluluğun tekstil ve hazõr giyim ürünleri ticaretine ilişkin düzenlemelerin 
sona erdirilmesi ile ilgili Topluluk Bildiriminin ilk fõkrasõnda belirtilen önlemleri yerine 
getirmesine rağmen, sözü geçen düzenlemelerin sona erdirilmemesi halinde, Türkiye, 
uygun dengeleyici önlemleri alacaktõr. 
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2. Türkiye, Tekstil ve Hazõr Giyim Konusunda 6. Madde ile ilgili Topluluk Bildiriminin l'inci 
fõkrasõna atõfla, tekstil sektöründe Türkiye'nin üçüncü ülkelerle anlaşmalar ve düzenlemeler 
yapmak üzere alacağõ tedbirlerin, Madde 12 (2)'de belirtilen gerekli tedbirleri almõş olmasõ 
anlamõna geleceğini ve bu dönem içerisinde Madde 12 (3)'de belirtilen tedbirlerin 
yürürlükte olacağõnõ anlamaktadõr. 

3. Türkiye, bu sektörde pazara tam giriş üzerinde õsrarlõdõr. 

Türkiye'nin 6�ncõ Madde ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, Tekstil Komitesinin çalõşmalarõna katõlmayõ gerekli görmektedir. 

Türkiye'nin 8'inci Madde ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, uyumlaştõrma amacõ doğrultusunda uygun bir işbirliği düzeyinin sağlanabilmesi için, 
Standartlar ve Teknik Düzenlemeler Komitesi çalõşmalarõna katõlmayõ gerekli görmektedir. 

Türkiye'nin 8'inci Madde ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, 8'inci Maddenin 2'nci fõkrasõnda belirtilen listede yer alan araçlarõn öngördüğü 
koşullarõ yerine getirebilmek için, araçlarõn, yöntemlerin ve altyapõnõn, kapsamlõ, acil ve 
mümkün olduğunca az soruna yol açabilecek şekilde değerlendirilmesinin önemini 
vurgulamak istemektedir. 

Türkiye ayrõca, yukarõda belirtilen koşullarõn yerine getirilebilmesi için, teknik uyumun 
Topluluk tarafõndan değerlendirilmesi gereğini vurgulamaktadõr. 

11'inci Madde ile İlgili Ortak Bildirim: 

Taraflar, Türkiye'nin ticarette teknik engellerin kaldõrõlmasõ ile Topluluk müktesebatõnõ 
üstlenmesi için derhal, uzmanlar düzeyinde görüşmelere başlamayõ kabul ederler. 

Türkiye'nin 16�ncõ Madde ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ (ECO)'na üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine 
ilişkin olarak Ortaklõk Konseyinde danõşma talebinde bulunabilir. 

Türkiye'nin 16�ncõ Madde ile İlgili Bildirimi: 

16�ncõ Madde ile ilgili olarak, Türkiye, şu tercihli anlaşmalara öncelik vereceğini belirtir: 
Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Estonya, 
Litvanya, Letonya, Fas, Tunus ve Mõsõr. 
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Topluluğun Ek 8 ile İlgili Bildirimi: 

Topluluk, 8 sayõlõ Ek�te belirtilen hükümlerin etkin bir şekilde icrasõ ve uygulanabilmesi için 
gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden önce ve sonra Türkiye�ye gerekli teknik yardõmõ 
sağlamaya hazõrdõr. 

Türkiye�nin Ek 8, 1�inci Madde ile İlgili Bildirimi: 

Bu taahhüt, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki gelişme yolundaki ülke statüsüne 
halel getirmez. 

Topluluğun 44�üncü Madde ile İlgili Bildirimi: 

Topluluk, Madde 44 (2)'ye ilişkin olarak, Avrupa Topluluklarõ Komisyonunun, Avrupa Birliği 
Konseyinin pozisyonuna halel getirmeksizin, anti-damping ve korunma tedbirleri ile ilgili 
yükümlülüklerinin icrasõ esnasõnda, soruşturmalarõn başlatõlmasõndan önce Türkiye'yi 
haberdar edeceğini belirtir. Bu doğrultuda Kararõn yürürlüğe girmesinden önce, 49'uncu 
Maddenin uygulanõşõna ilişkin uygun usuller birlikte tespit edilecektir. Buna ek olarak, 
Topluluk, olay bazõnda ve uygun gördüğü hallerde, zararõn tespit edildiği anti-damping 
davalarõnda vergi uygulamasõ yerine, fiyat taahhüdüne açõk bir tercih tanõyacaktõr. 

Türkiye'nin 48'inci Madde ile İlgili Bildirimi: 

Türkiye, GATT'õn Kamu İhaleleri Anlaşmasõna katõlmak amacõ ile müzakerelere başlamak 
konusundaki niyetini açõklar. 

Türkiye'nin 60'õncõ Maddeye İlişkin Bildirimi: 

Türkiye, 1995 yõlõ içinde ve mevzuatõnõ Topluluk mevzuatõyla uyumlu hale getirirken, 
Ortaklõk Konseyinden, diğer komitelere de katõlõmõnõ sağlayacak bir karar çõkmasõnõ 
arayacaktõr. 

65'inci Maddeye İlişkin Ortak Bindirim: 

1. Topluluk ve üye devletlerin gümrük birliğinin yürürlüğe girişinin ertelenmesi için, bu 
Kararõn 65'inci Maddesinin 4'üncü fõkrasõna göre alacaklarõ bir ortak karar, Avrupa 
Topluluklarõ Komisyonundan gelecek bir öneri üzerine ve bu Kararõn kabulünde kullanõlan 
karar alma usulüne uyularak alõnacaktõr. 

2. Öte yandan, bu Kararõn ertelenmesi, taraflarca Katma Protokol çerçevesinde üstlenilmiş 
bulunan akdi yükümlülüklere halel getirmez. 
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EKLER 

 

Ek No.1 17�nci Maddede Atõfta Bulunulan Mallar Listesi 

Ek No.2 19 (2) (a) Maddesinde Atõfta Bulunulan 

Ek No.3 19 (2) (a) Maddesinde Atõfta Bulunulan 

Ek No.4 19 (2) (a) Maddesinde Atõfta Bulunulan 

Ek No.5 19 (3) Maddesinde Atõfta Bulunulan 

Ek No.6 21�inci Maddede Atõfta Bulunulan 1 ve 2 sayõlõ Tablolar 

Ek No.7 Gümrük Konularõnda İdari Makamlar Arasõnda Karşõlõklõ Yardõm 

Ek No.8 Fikri, Sõnai ve Ticari Mülkiyetin Korunmasõ 

Ek No.9 60�õncõ Maddede Atõfta Bulunulan Komitelerin Listesi 

Ek No.10 16�ncõ Maddede Atõfta Bulunulan Otonom Rejimler ve Tercihli 

Anlaşmalar 
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EK 1 

17�NCİ MADDEDE ATIFTA BULUNULAN MAL LİSTESİ 

 
CN KODU TANIM 

y.  0403 Yayõk altõ süt, põhtõlaşmõş süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya 
asitliği artõrõlmõş süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandõrõcõ 
maddeler katõlmõş olsun olmasõn veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya 
kakao içersin içermesin); 

0403 10 51- 
0403 10 99 

- Yoğurt, aromalandõrõlmõş veya ilave meyve veya kakao içerenler 

0403 90 71 0403 
90 99 

- Diğerleri, aromalandõrõlmõş veya ilave meyve veya kakao içerenler 

0710 40 00 Tatlõ mõsõr (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatõlarak pişirilmiş), dondurulmuş 
0711 90 30 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal tüketilmeye elverişli olmayan 

tatlõ mõsõr (örneğin, kükürt  dioksit gazõ kullanõlarak salamurada, kükürtlü su içinde veya 
diğer koruyucu eriyikler içinde);  

y. 1517 Margarin; bu fasõlda yer alan hayvansal veya bitkisel katõ ve sõvõ yağlarõn veya farklõ katõ 
veya sõvõ yağ fraksiyonlarõnõn yenilen karõşõmlarõ veya müstahzarlarõ (15 16 
pozisyonundaki yenilen katõ veya sõvõ yağlar ve bunlarõn fraksiyonlarõ hariç); 

1517 10 10 - Sõvõ margarin hariç margarin, ağõrlõk itibariyle içindeki katõ süt yağõ oranõ % 10'u geçen 
fakat % 15'i geçmeyenler  

1517 90 10 - Diğerleri, ağõrlõk itibariyle içindeki katõ süt yağõ oranõ % 10'u geçen fakat % 15'i 
geçmeyenler 

1702 50 00 Kimyaca saf fruktoz 
y. 1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil); 1704 90 10 tarife pozisyonunda 

yer alan ağõrlõk itibariyle % 10 'dan fazla sakkaroz içeren fakat diğer katkõ maddeleri 
içermeyen meyan kökü hülasalarõ hariç 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gõda müstahzarlarõ 
1901 Malt hülasasõ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasõnõ un, ezme, 

nişasta veya malt hülasasõ teşkil eden gõda müstahzarlarõ (içinde kakao tozu bulunmayanlar 
veya ağõrlõk itibariyle % 50'den az kakao tozu içerenler); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasõnõ 04.01 ila 04.04 pozisyonlarõnda yer alan maddeler 
teşkil eden gõda müstahzarlarõ (içinde kakao tozu bulunmayanlar veya ağõrlõk itibariyle % 
10'dan az kakao tozu içerenler) 

y. 1902 Hazõrlanmõş olsun veya olmasõn makarnalar, tarife pozisyonlarõ 1902 20 10 olan 
doldurulmuş makarnalar ve 1902 20 30 olan kuskus hariç 

1903 Tapyoka ve nişastadan hazõrlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi 
kalõntõsõ veya benzeri şekillerde) 

1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartõlmasõ veya kavrulmasõ suretiyle elde edilen gõda 
mamulleri (corn flakes gibi); dane halindeki hububat (mõsõr hariç) (ön pişirme yapõlmõş 
veya başka şekilde hazõrlanmõş) 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, 
eczacõlõkta kullanõlan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacõ, pirinç kağõdõ ve benzeri ürünler 



                           Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1  
 

   
1/95 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/okkl.pdf 208

  
CN KODU TANIM 

2001 90 30 Tatlõ mõsõr (Zea mays var. Saccharata), sirke veya asetik asitle hazõrlanmõş veya konserve 
edilmiş 

2001 90 40 Hint patatesi, tatlõ patates ve ağõrlõk olarak % 5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen 
benzeri diğer bitki parçalarõ, sirke veya asetik asitle hazõrlanmõş veya konserve edilmiş 

2004 10 91 Patatesler; un, ezme veya flokon halinde, sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazõrlanmõş veya konserve edilmiş, dondurulmuş 

2004 90 10 Tatlõ mõsõr (Zea mays var. Saccharata), sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazõrlanmõş veya konserve edilmiş 

2005 20 10 Patates; un, ezme veya flokon halinde, sirke veya asetik asitten başka usullerle hazõrlanmõş 
veya konserve edilmiş, dondurulmuş 

2005 80 00 Tatlõ mõsõr (Zea mays var. Saccharata), sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazõrlanmõş veya konserve edilmiş, dondurulmamõş 

2008 92 45 Kavrulmamõş hububat flokonu esaslõ Müsli tipi müstahzarlar 
2008 99 85 Mõsõr (tatlõ mõsõr (Zea mays var. Saccharata hariç), başka surette hazõrlanmõş veya 

konserve edilmiş, ilave alkol veya şeker içermeyenler 
2008 99 91 Ağõrlõk itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren yer elmasõ, tatlõ patates ve benzeri 

yenilen bitki parçalarõ, başka surette hazõrlanmõş veya konserve edilmiş, ilave alkol veya 
şeker içermeyenler 

2101 10 99 Kahve hülasasõ, esans ve konsantreleri ve esasõ bu hülasa, esans ve konsantreler veya 
kahve olan müstahzarlar, 2101 10 91 alt pozisyonu dõşõnda kalanlar 

2101 20 90 Çay ve Paraguay çayõ hülasasõ, esans ve konsantreleri ve esasõ bu hülasa, esans ve 
konsantreler veya çay ve Paraguay çayõ olan müstahzarlar, 2101 20 10 tarife pozisyonu 
dõşõnda kalanlar 

2101 30 19 Kavrulmuş kahve yerine kullanõlan maddeler, kavrulmuş hindiba hariç 
2101 30 99 Kavrulmuş kahve yerine kullanõlan diğer maddelerin hülasa, esans ve konsantreleri, 

kavrulmuş hindiba yerine kullanõlan maddelerin hülasa, esans ve konsantreleri hariç 
2102 10 31   
2102 10 39 

Ekmekçi mayasõ 

2105 Kakao içersin veya içermesin dondurma ve yenilen diğer buzlar 
y. 2106 2106 10 10 ve 2106 90 91 alt pozisyonlarõ dõşõnda tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan ve tatlandõrõlmõş veya renklendirilmiş şeker şuruplarõ dõşõnda kalan gõda 
müstahzarlarõ 

2202 90 91  
2201 90 95 
2202 90 99 

Alkolsüz içkiler, 04 01 ila 04 04  pozisyonlarõndaki ürünleri veya bu  pozisyonlardaki 
ürünlerden elde edilen katõ süt yağõ içeren 2009 pozisyonundaki meyva veya sebze sularõ 
hariç 

2905 43 00 Mannitol 
2905 44 D-glusitol (sorbitol) 
y.  3501 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri 
3505 10 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (3505 10 50 pozisyonundaki esterifiye veya 

eterifiye edilmiş nişastalar hariç 
3505 20 Esasõ nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar 
3809 10 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, kağõt, deri ve benzeri 

sanayilerde kullanõlan türde "apre ve finisaj" müstahzarlarõ, boyayõcõ maddelerin 
sabitleştirilmesini veya boyana işlemini hõzlandõrmayõ sağlayõcõlar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşõl ve apreter, müstahzar mordanlar gibi) 

3823 60 Sorbitol, 2905 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç 
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EK 2  

TEMEL ÜRÜNLER LİSTESİ 

CN Kodu 1001 90 99 tarife pozisyonuna giren ekmeklik buğday 

CN Kodu 1001 10 tarife pozisyonuna giren durum buğdayõ 

CN Kodu 1002 00 00 tarife pozisyonuna giren çavdar 

CN Kodu 1003 00 90 tarife pozisyonuna giren arpa 

CN Kodu 1005 90 00 tarife pozisyonuna giren mõsõr 

CN Kodu 1006 20 tarife pozisyonuna giren pirinç 

CN Kodu 1701 99 10 tarife pozisyonuna giren toz şeker 

CN Kodu Yalnõz 1702 40 10 tarife pozisyonuna giren izoglikoz 

CN Kodu 1703 tarife pozisyonuna giren melas 

CN Kodu Yalnõz  0402 10 19 tarife pozisyonuna giren yağsõz süt tozu (PG 2) 

CN Kodu Yalnõz 0402 21 19 tarife pozisyonuna giren yağsõz süt tozu (PG 3) 

CN Kodu Yalnõz 0405 00 tarife pozisyonuna giren tereyağõ 
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EK 3 

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNİN BÜNYESİNDE YER ALAN TEMEL TARIM 
ÜRÜNLERİNİN BİLEŞİM TABLOSU 

100 kg ürün için  
 

CN KODU 
 

TANIM 
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  Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 0403 
 

Yayõk altõ süt, põhtõlaşmõş süt 
ve krema yoğurt, kefir, diğer 
fermente edilmiş veya 
asitliği arttõrõlmõş süt ve 
krema, (konsantre edilmiş 
veya ilave şeker veya diğer 
tatlandõrõcõ maddeler 
katõlmõş olsun olmasõn veya 
aroma veya ilave meyve, sert 
kabuklu meyve veya kakao 
içersin içermesin): 

           

0403 10 - Yoğurt:            
 -- Aromalandõrõlmõş, ilave 
meyve veya kakao içerenler: 

           

 --- Toz, granül veya diğer 
katõ şekilde olanlar: 

           

 51 ----- Ağõrlõk itibariyle 
içerdiği katõ yağ oranõ % 1,5 
geçmeyenler 

        100   

 53 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 1,5 geçen, 
fakat % 27 yi geçmeyenler 

         100  

 59 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 27 yi 
geçenler 

        42  68 

  --- Diğerleri:            
 91 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 

katõ yağ oranõ % 3 ü 
geçmeyenler. 

        12.5  2 

93 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 3'ü geçen 
fakat % 6'yõ geçmeyenler 

        12.5  5 

 99 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağõ oranõ % 6'yõ 
geçenler 

        12.5  10 

0403 90  - Diğerleri:            
 -- Aromalandõrõlmõş, ilave 
meyve veya kakao içerenler : 

           

 --- Toz, granül veya diğer 
katõ şekilde olanlar: 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 71 ---- Ağõrlõk itibarõyle 
içerdiği: 

        100   

 katõ yağ oranõ % 1,5'i 
geçmeyenler 

           

 73 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 1,5'i geçen 
fakat % 27'yi geçmeyenler 

         100  

 79 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
Katõ yağ oranõ % 27'i 
geçenler 

        42  68 

 -- Diğerleri:             
 91 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 

katõ yağõ oranõ % 3'i 
geçmeyenler 

        12.5  2 

 93 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 3'ü geçen 
fakat % 6'yõ geçmeyenler 

        12.5  5 

 99 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ yağ oranõ % 6'yõ 
geçenler 

        12.5  10 

0710 Sebzeler (pişirilmemiş, 
buharda veya suda 
kaynatõlarak pişirilmiş), 
dondurulmuş: 

           

0710 40 - Tatlõ mõsõr     100 
(a) 

      

0711 Geçici olarak konserve 
edilmiş Sebzeler (örn; kükürt 
dioksit gazõ kullanõlarak 
salamurada kükürtlü su 
içinde veya diğer koruyucu 
eriyikler içinde), fakat bu 
halleriyle derhal tüketilmeye 
elverişli olmayanlar: 

           

0711 90 - Diğer sebzeler; sebze 
karõşõmlarõ : 

           

 30 -- Tatlõ mõsõr     100 
(a) 

      

1517 Margarin; bu fasõlda yer alan 
hayvansal veya bitkisel katõ 
ve sõvõ yağlarõn veya katõ 
veya sõvõ yağ 
fraksiyonlarõnõn yenilen 
karõşõmlarõ veya 
müstahzarlarõ (15 16 
pozisyonundaki yenilen katõ 
veya sõvõ yağlar ve bunlarõn 
fraksiyonlarõ hariç): 

           

1517 10 - Margarin, sõvõ margarin 
hariç: 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 10 -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 
katõ süt yağõ oranõ % 10'u 
geçen fakat % 15'i 
geçmeyenler 

          15 

1517 90 - Diğerleri:            
 10  -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 

katõ süt yağõ oranõ % 10'u 
geçen fakat % 15'i 
geçmeyenler 

          15 

1702 50  Kimyaca saf früktoz       (b)     
1704 Kakao içermeyen şeker 

mamulleri beyaz çikolata 
dahil) : 

           

1704 10 - Çiklet, şekerle kaplanmõş 
olsun olmasõn 

           

 -- Ağõrlõk itibariyle % 60'tan 
az sakkaroz içerenler 
(sakkaroz olarak ifade edilen 
invert şeker dahil) : 

           

 11 --- Şerit şeklinde olan 
çikletler 

    30  58     

 19 --- Diğerleri     30  58     
 -- Ağõrlõk itibariyle % 60 
veya daha fazla sakkaroz 
içerenler (sakkaroz olarak 
ifade edilen invert şeker 
dahil): 

           

 91 --- Şerit şeklinde olan 
çikletler 

    16  70     

 99 --- Diğerleri     16  70     
1704 90 - Diğerleri:            
 30 -- Beyaz çikolata       45   20  

 -- Diğerleri:            
1704 90 31 --- Net muhtevasõ 1 kg veya 

daha fazla ambalajlarda 
ezmeler (acõbadem 
kurabiyesi dahil) 

      70     

1704 90 71 ------ Tahin helvasõ       47     
1704 90 72 ------ Diğer helvalar       47     
1704 90 73 ------ Sade lokum      17  85     
1704 90 73 ------ Kaymaklõ lokum      10 85    5 
1704 90 81 ------ Akide şekeri       97     
1704 90 
51-99 

- Diğerleri      Bkz. 
Ek 4  

     

1806 Çikolata ve kakao içeren 
diğer müstahzarlarõ: 

           

1806 10 - Kakao tozu, ilave şeker 
veya diğer tatlandõrõcõ madde 
içerenler : 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

10 -- Sakkaroz içermeyenler 
veya ağõrlõk itibariyle % 
65'ten az sakkaroz (sakkaroz 
olarak ifade edilen invert 
şeker dahil) ve/veya 
sakkaroz olarak ifade edilen 
izoglikoz içerenler. 

      60(c)     

30 -- Ağõrlõk itibariyle % 65 
veya daha fazla fakat % 
80'den az sakkaroz (sakkaroz 
olarak ifade edilen invert 
şeker dahil) ve/veya 
sakkaroz olarak ifade edilen 
izoglikoz içerenler 

      75     

90 -- Ağõrlõk itibariyle % 80 
veya daha fazla sakkaroz 
(sakkaroz olarak ifade edilen 
invert şeker dahil) ve/veya 
sakkaroz olarak ifade edilen 
izoglikoz içerenler. 

      100     

1806 20 - Ağõrlõğõ 2 kg'dan fazla olan 
kalõp veya dilimler halinde 
veya sõvõ, hamur, toz, granül 
veya benzeri şekillerde olup, 
muhteviyatõ 2 kg'õ geçen 
kaplarda veya ambalajlarda 
sunulmuş olan diğer 
müstahzarlar. 

      
 
 

Bkz. 
Ek 4 

     

 Diğerleri (kalõp, dilim veya 
çubuk halinde): 

           

1806 31 --- Doldurulmuş       Bkz. 
Ek 4 

     

y.1806 31 ---- Doldurulmamõş       44  10   
10 ---- İlave hububat, meyve 

veya sert kabuklu meyve 
içerenler. 

     Bkz. 
Ek 4 

     

y.1806 32 
10 

---- Diğerleri      10 45     

 ---- Ağõrlõk itibariyle içerdiği 
katõ süt yağõ oranõ % 3'ü 
geçen fakat% 6'yõ 
geçmeyenler. 

      50  20   

 ---- Diğerleri      Bkz. 
Ek 4 

     

1806 90 - Diğerleri:            
1806 90 40        50  11   
11-90       Bkz. 

Ek 4 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1901 Malt hülasasõ; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan esasõnõ un, 
ezme, nişasta veya malt 
hülasasõ teşkil eden gõda 
müstahzarlarõ (içinde kakao 
tozu bulunmayanlar) veya 
ağõrlõk itibariyle % 50'den az 
kakao tozu içerenler); 
Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan esasõnõ 04.01 �0404 
pozisyonlarõnda yer alan 
maddeleri teşkil eden gõda 
müstahzarlarõ (içinde kakao 
tozu bulunmayanlar veya 
ağõrlõk itibariyle% 10'dan az 
kakao tozu içerenler): 

           

1901 10  Çocuklarõn beslenmesinde 
kullanõlan müstahzarlar 
(perakende satõlacak hale 
getirilmiş) 

       
Bkz. 
Ek 4 

    

1901 20 - 19 05 pozisyonunda yer 
alan ekmekçi mamullerinin 
hazõrlanmasõnda kullanõlan 
karõşõmlar ve hamurlar: 

      Bkz. 
Ek 4 

    

1901 90 - Diğerleri            
 -- Malt hülasasõ :            
11 --- Kuru hülasa oranõ ağõrlõk 

itibariyle% 90 veya daha 
fazla olanlar  

   195        

19 --- Diğerleri    159        
90 - Diğerleri       Bkz. 

Ek 4 
    

1902 Makarnalar (pişirilmiş veya 
et ile veya diğer maddelerle 
doldurulmuş veya başka 
şekilde hazõrlanmõş olsun 
olmasõn) (spagetti makoroni, 
şehriye, lazanya, gnocchi, 
ravioli, canelloni gibi) ; 
kuskus (hazõrlanmõş olsun 
olmasõn): 

           

 - Pişirilmemiş makarna 
(doldurulmamõş veya başka 
şekilde hazõrlanmamõş): 

           

1902 11 -- Yumurta içerenler  167          
1902 19 -- Diğerleri :            
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 --- Sert buğdaydan yapõlan 
makarnalar (Ağõrlõk 
itibariyle diğer hububatlarõ 
% 3'den fazla içerenler veya 
hiç içermeyenler 

 167          

 --- Diğerleri 67 100          
1902 20 Doldurulmuş makarnalar 

(pişirilmiş veya başka 
şekilde hazõrlanmõş olsun 
olmasõn): 

           

 -- Diğerleri:            
91 --- Pişirilmiş   41          
99 --- Diğerleri  116          
1902 30 - Diğer makarnalar:            
10 -- Kurutulmuş   167          
90 -- Diğerleri  66          
1902 40 -Kuskus:            
10 -- Hazõrlanmamõş   167          
90 -- Diğerleri  66          
1903 Tapyoka ve nişastadan 

hazõrlanan tapyoka 
benzerleri (flokon, dane, 
yuvarlak, kalburiçi kalõntõsõ 
veya benzeri şekillerde) 

    161       

1904 Hububat veya hububat 
ürünlerinin kabartõlmasõ 
veya kavrulmasõ suretiyle 
elde edilen gõda mamulleri 
(corn flakes gibi); dane 
halindeki hububat (mõsõr 
hariç) (ön pişirme yapõlmõş 
veya başka şekilde 
hazõrlanmõş): 

           

1904 10 - Hububat veya hububat 
ürünlerinin kabartõlmasõ 
veya kavrulmasõ suretiyle 
elde edilen gõda mamulleri: 

           

10 -- Mõsõrdan elde edilenler     213       
30 -- Pirinçten elde edilenler      174      
90 -- Diğerleri  53  53 53 53      
1904 90 - Diğerleri :            
10 -- Pirinç       174      
90 -- Diğerleri  174          
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi 

ve diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao içersin içermesin); 
hosti, eczacõlõkta kullanõlan 
boş ilaç kapsülleri, mühür 
güllacõ, pirinç kağõdõ ve 
benzeri ürünlerde: 
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1905 10 - Gevrek ekmek   140         
1905 20 Zencefilli ekmek ve 

benzerleri: 
           

10 -- Ağõrlõk itibariyle % 30'dan 
az sakkaroz (sakkaroz olarak 
ifade edilen invert şeker 
dahil) içerenler 

44  40    25     

30 -- Ağõrlõk itibariyle % 30 
veya daha fazla fakat % 
50'den az sakkaroz (sakkaroz 
olarak ifade edilen invert 
şeker dahil) içerenler 

33  30    45     

90 -- Ağõrlõk itibariyle % 50 
veya daha fazla sakkaroz 
(sakkaroz olarak ifade edilen 
invert şeker dahil) içerenler 

22  20    65     

1905 30 
11-99 

- Tatlõ bisküviler; gofretler       Bkz. 
Ek 4 

    

1905 40 - Gevrekler, kõzartõlmõş 
ekmek ve diğer kõzartõlmõş 
mamuller 

      Bkz. 
Ek 4 

    

1905 90 - Diğerleri:            
10 -- Mayasõz ekmek (matzos) 168           
20 -- hosti, eczacõlõkta 

kullanõlan boş ilaç 
kapsülleri, mühür güllacõ, 
pirinç kağõdõ ve benzeri 
ürünler 

    644       

30-90 -- Diğerleri       Bkz. 
Ek 4 

    

20 01 Sebzeler, meyveler, sert 
kabuklu meyveler ve yenilen 
diğer bitki parçalarõ (sirke 
veya asetik asitle 
hazõrlanmõş veya konserve 
edilmiş): 

           

20 01 90 - Diğerleri:            
30 --Tatlõ mõsõr (zea mays var. 

Saccharata) 
    100 

(a) 
      

40 --Hint patatesi, tatlõ patates 
ve ağõrlõk olarak % 5 veya 
daha fazla nişasta içeren 
yenilen benzeri diğer bitki 
parçalarõ 

    40 (a)       

2004 Diğer sebzeler (sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazõrlanmõş veya konserve 
edilmiş) dondurulmuş : 

           

2004 10 -Patatesler :            
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91 -- Un, ezme veya flokon 
halinde 

      Bkz. 
Ek 4 

    

2004 90 - Diğer sebzeler ve sebze 
karõşõmlarõ : 

           

10 -- Tatlõ mõsõr (Zea mays var. 
Saccharata) 

    100 
(a) 

      

2005 Diğer sebzeler (sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazõrlanmõş veya konserve 
edilmiş) (dondurulmamõş): 

           

2005 20 - Patatesler :            
10 -- Un, ezme veya flokon 

halinde  
      Bkz. 

Ek 4 
    

2005 80 - Tatlõ mõsõr (Zea mays var. 
Saccharata) 

    100 
(a) 

      

2008 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan meyveler, sert 
kabuklu meyveler ve yenilen 
diğer bitki parçalarõ (başka 
surette hazõrlanmõş veya 
konserve edilmiş) (ilave 
şeker veya diğer tatlandõrõcõ 
maddeler veya alkol katõlmõş 
olsun olmasõn): 

           

2008 92 45 - Müsli tipi kavrulmamõş 
hububat flokonlarõndan 
oluşan karõşõmlar 

       
Bkz. 
Ek 4 

    

2008 99 - Diğerleri:            
85 -- Mõsõr (tatlõ mõsõr 

haricindekiler) 
    100 

(a) 
      

91 --Hint patatesi, tatlõ patates 
ve ağõrlõk olarak % 5 veya 
daha fazla nişasta içeren 
yenilen benzeri diğer bitki 
parçalarõ 

    40 (a)       

2101 Kahve, çay ve Paraguay çayõ 
hülasasõ, esans ve 
konsantreleri ve esasõ bu 
ürünler veya kahve, çay, 
Paraguay çayõ olan 
müstahzarlar; Kavrulmuş 
hindiba ve kavrulmuş kahve 
yerine kullanõlan diğer 
maddeler ve bunlarõn hülasa, 
esans ve konsantreleri 

           

2101 10 - Kahve hülasasõ, esans ve 
konsantreleri ve esasõ bu 
hülasa, esans ve konsantreler 
veya kahve olan 
müstahzarlar: 

           

 -- Hülasa, esans ve 
konsantreler: Karõşõmlar: 

           



                           Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1  
 

   
1/95 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/okkl.pdf 218

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 99 --- Diğerleri       Bkz. 
Ek 4 

    

2 01 20 Çay ve Paraguay çayõ 
hülasasõ, esans ve 
konsantreleri ve esasõ bu 
hülasa, esans ve konsantreler 
veya çay ve Paraguay çayõ 
olan müstahzarlar 

           

90 -- Diğerleri       Bkz. 
Ek 4 

    

2101 30 - Kavrulmuş hindiba ve 
kavrulmuş kahve yerine 
kullanõlan diğer maddeler ve 
bunlarõn hülasa, esans ve 
konsantreleri: 

           

 -- Kavrulmuş hindiba ve 
kavrulmuş kahve yerine 
kullanõlan diğer maddeler ve 
bunlarõn hülasa, esans ve 
konsantreleri: 

           

19 --- Diğerleri    137        
 -- Kavrulmuş hindiba ve 

kavrulmuş kahve yerine 
kullanõlan maddelerin 
hülasa, esans ve 
konsantreleri : 

           

99 --- Diğerleri    245        
2102 Mayalar (canlõ veya cansõz); 

cansõz diğer tek hücreli 
mikroorganizmalar (30 02 
pozisyonunda yer alan aşõlar 
hariç); hazõrlanmõş kabartma 
tozlarõ: 

           

2102 10 - Canlõ mayalar            
 -- Ekmekçi mayasõ:            
31 --- Kuru maya        425    
39 --- Diğerleri        125    
2105 00 Dondurma ve yenilen diğer 

buzlar (kakao içersin 
içermesin): 

           

10 - Katõ süt yağõ içermeyenler 
veya ağõrlõk itibariyle % 
3'ten az katõ süt yağõ 
içerenler 

      25  10   

 -Katõ süt yağõ içerenler:            
91 -- Ağõrlõk itibariyle % 3 veya 

daha fazla fakat % 7'den az 
olanlar 

      20   23  

99 -- Ağõrlõk itibariyle % 7 veya 
daha fazla olanlar 

      20   35  
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2106 Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan gõda müstahzarlarõ: 

           

2106 10 - Protein konsantreleri ve 
protein bünyeli maddeler: 

           

90 - Diğerleri       Bkz. 
Ek 4 

    

2106 90 - Diğerleri:             
10 -- Peynir fondüleri           60  
 99 -- Diğerleri       Bkz. 

Ek 4 
    

2202  Sular (mineral sular ve gazlõ 
sular dahil) (ilave şeker veya 
diğer tatlandõrõcõ maddeler 
katõlmõş veya lezzetlen 
dirilmiş) ve alkolsüz diğer 
içkiler (20 09 
pozisyonundaki meyve ve 
sebze sularõ hariç): 

           

2202 90 - Diğerleri:            
 -- Diğerleri 04 01 �04 04 

pozisyonlarõndaki 
ürünlerden elde edilen: 

           

91 --- Ağõrlõk itibariyle katõ süt 
yağ oranõ % 0.2'den az 
olanlar 

      10  8   

95 --- Ağõrlõk itibariyle % 0.2 
veya daha fazla fakat % 
2'den az katõ süt yağõ 
içerenler 

      10   6  

99 --- Ağõrlõk itibariyle % 2 
veya daha fazla katõ süt yağõ 
içerenler. 

      10   13  

2905 Asitlik alkoller ve bunlarõn 
halojenlenmiş, sülfolanmõş, 
nitrolanmõş veya 
nitrozolanmõş türevleri: 

           

 - Diğer polihidrik alkoller:            
2905 43 -- Mannitol        300     
2905 44 -- D-Glusitol (sorbitol) :            
 --- Sulu çözelti halinde:            
11 ---- D-Glusitol miktarõ 

üzerinden hesaplan- dõğõnda 
ağõrlõk itibariyle % 2 veya 
daha az mannitol içerenler 

    172       

19 ---- Diğerleri       90     
 --- Diğerleri:            
91 ---- D-Glusitol miktarõ 

üzerinden hesaplandõğõnda 
ağõrlõk itibariyle % 2 veya 
daha az mannnitol içerenler 

    245       
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 99 ---- Diğerleri       128     

3505 Dekstrinler ve tadil edilmiş 
diğer nişastalar (önceden 
jelatinlenmiş veya esterifiye 
edilmiş nişastalar gibi): esasõ 
nişasta, dekstirinler veya 
tadil edilmiş diğer nişastalar 
olan tutkallar 

           

3505 10 - Dekstrinler ve tadil edilmiş 
diğer nişastalar: 

           

10 -- Dekstrinler:     189       
 -- Tadil edilmiş diğer 
nişastalar: 

           

90 --- Diğerleri     189       
3505 20 -Tutkallar:            
10 -- Ağõrlõk itibariyle % 25'den 

az nişasta, dekstrin veya 
tadil edilmiş diğer nişastalarõ 
içerenler 

    48       

30 -- Ağõrlõk itibariyle % 25 
veya daha fazla fakat % 
55'den az nişasta, dekstrin 
veya tadil edilmiş nişastalarõ 
içerenler 

    95       

50 -- Ağõrlõk itibariyle % 55 
veya daha fazla fakat % 
80'den az nişasta, dekstrin 
veya tadil edilmiş diğer 
nişastalarõ içerenler 

    151       

90 -- Ağõrlõk itibariyle % 80 
veya daha fazla nişasta, 
dekstrin veya tadil edilmiş 
diğer nişastalarõ içerenler 

    189       

3809  Tarifenin başka yerinde yer 
almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağõt, deri ve 
benzeri sanayilerde 
kullanõlan türde "apre veya 
finisaj" müstahzarlarõ, 
boyayõcõ maddelerin 
sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini 
hõzlandõrmayõ sağlayõcõlar ve 
diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örn: müstahzar 
haşõl ve apreler, müstahzar 
mordanlar gibi): 

           

3809 10 - Esasõ nişastalõ madde 
olanlar: 

           

10 -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 
nişastalõ miktarõ % 55'den az 
olanlar 

    95       



                           Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1  
 

   
1/95 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ 

 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/okkl.pdf 221

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

30  -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 
nişastalõ madde miktarõ % 55 
veya daha fazla, fakat% 
70'den az olanlar 

    132       

50 -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 
nişastalõ madde miktarõ % 70 
veya daha fazla, fakat % 
83'den az olanlar 

    161       

90 -- Ağõrlõk itibariyle içindeki 
nişastalõ madde miktarõ % 83 
veya daha fazla olanlar 

    189       

3824 Dökümhane maçalarõna veya 
kalõplarõna mahsus 
müstahzar bağlayõcõlar; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayi veya 
kimya sanayine bağlõ 
sanayilerde kullanõlan 
kimyasal ürünler ve 
müstahzarlar (tabii ürünlerin 
karõşõmlarõndan oluşanlar 
dahil), tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan kimya sanayi ve 
kimya sanayine bağlõ 
sanayilere mahsus artõk 
ürünler: 

           

3823 60 - Sorbitol (29 05  44 alt 
pozisyonunda belirtilen 
sorbitol hariç) 

           

 -- Sulu çözelti halinde 
sorbitol: 

           

11 --- D-Glusitol miktarõ 
üzerinden hesaplan- dõğõnda 
ağõrlõk itibariyle % 2 veya 
daha az D-Mannitol içerenler 

    172       

19 --- Diğerleri       90     
 -- Diğerleri:            
91 --- D-Glusitol miktarõ 

üzerinden hesaplan dõğõnda 
ağõrlõk itibariyle % 2 veya 
daha az D-Mannitol içerenler 

    245       

99 --- Diğerleri       128     
 
(a) 100 kg kurutulmuş tatlõ patates vs. ya da mõsõr için 
(b) 1294/94  (EC) sayõlõ Tüzük Madde 4�e  bkz. 
(c) %5 sukroz ve/veya sukroz olarak hesaplanan isoglokoz içeren veya hiç içermeyen ürünlerin ( sukroz olarak 
hesaplanan dönüştürülmüş şeker içeren ) ithalatõnda tarõm payõ vergiye tabi değildir. 
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EK 4 

DİKKATE ALINACAK TARIM PAYI MİKTARLARI TABLOSU 

 
Nişasta/glikoz (*) 

>= 0 <5 >= 5 <25 >= 25<50 >= 50 <75 >=75 
Süt yağõ 
muhtevasõ 

Süt 
proteini 
muhtevasõ Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (**) 

Ağõrlõk (%) (***) >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 
< 70 

>= 70 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 
< 70 

>= 70 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 >=0 
<5 

>= 5 

>=0 <2,5 0,00 8,80 16,51 23,84 34,11 2,28 11,08 18,78 26,12 36,39 4,86 13,67 21,37 28,71 7,66 16,46 24,17 10,45 19,26 
>=2,5 <6 19,73 28,53 36,23 43,57 53,84 22,00 30,81 38,51 45,85 56,12 24,59 33,39 41,10 48,43 27,39 36,19 43,89 30,18 38,98 
>= 6 <18 59,18 67,98 75,68 83,02 93,29 61,46 70,26 77,96 85,30 95,57 64,04 72,85 80,55 87,88 66,84 75,64 83,34 69,63 78,43 
>=18 <30 105,68 114,48 122,18 129,52 139,79 107,95 116,76 124,46 131,79 142,06 110,54 119,34 127,05 134,38 113,33 122,14 129,84 116,13 124,93 
>=30 <60 205,71 214,52 222,22 229,56 239,83 207,99 216,79 224,50 231,83 XXX 210,58 219,38 227,08 XXX 213,37 222,18 XXX XXX XXX 

>= 0 <1,5 

>=60 293,07 301,88 309,58 XXX XXX 295,35 304,15 311,86 XXX XXX 297,94 306,74 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
>=0 <2,5 5,17 13,97 21,67 29,01 39,28 7,44 16,25 23,95 31,28 41,55 10,03 18,83 26,54 33,87 12,82 21,63 29,33 15,62 24,42 
>=2,5 <6 24,89 33,69 41,40 48,73 59,00 27,17 35,97 43,67 51,01 61,28 29,76 38,56 46,26 53,60 32,55 41,35 49,06 35,34 44,15 
>= 6 <18 64,34 73,15 80,85 88,19 98,46 66,62 75,42 83,13 90,46 100,73 69,21 78,01 85,71 93,05 72,00 80,81 88,51 74,80 83,60 
>=18 <30 110,84 119,64 127,35 134,68 144,95 113,12 121,92 129,62 136,96 147,23 115,70 124,51 132,21 139,55 118,50 127,30 135,01 121,29 130,10 
>=30 <60 210,88 219,68 227,39 234,72 244,99 213,16 221,96 229,66 237,00 XXX 215,74 224,55 232,25 XXX 218,54 227,34 XXX XXX XXX 

>=1,5 <3 

>=60 298,24 307,04 314,74 XXX XXX 300,51 309,32 317,02 XXX XXX 303,10 311,90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
>=0 <2,5 10,33 19,13 26,84 34,17 44,44 12,61 21,41 29,11 36,45 46,72 15,19 24,00 31,70 39,04 17,99 26,79 34,50 20,78 29,59 
>=2,5 <12 45,37 54,17 61,88 69,21 79,48 47,65 56,45 64,15 71,49 81,76 50,23 59,04 66,74 74,08 53,03 61,83 69,54 55,82 64,63 

>=3 <6 

>=12 110,37 119,17 126,88 134,21 144,48 112,65 121,45 129,15 136,49 146,76 115,23 124,04 131,74 139,08 118,03 126,83 XXX 120,82 XXX 
>=0 <4 17,22 26,02 33,72 41,06 51,33 19,49 28,30 36,00 43,34 53,61 22,08 30,88 38,59 45,92 24,88 33,68 41,38 27,67 36,47 
>=4 <15 59,63 68,43 76,14 83,47 93,74 61,91 70,71 78,41 85,75 96,02 64,49 73,30 81,00 88,34 67,29 76,09 83,79 70,08 78,89 

>=6 <9 

>=15 117,26 126,06 133,76 141,10 151,37 119,53 128,34 136,04 143,38 153,65 122,12 130,92 138,63 145,96 124,92 133,72 XXX 127,71 XXX 
>=0 <6 24,10 32,91 40,61 47,95 58,22 26,38 35,18 42,89 50,22 60,49 28,97 37,77 45,47 52,81 31,76 40,57 48,27 34,56 43,36 
>=6 <18 73,87 82,68 90,38 97,72 107,99 76,15 84,95 92,66 99,99 110,26 78,74 87,54 95,24 102,58 81,53 90,34 98,04 84,33 93,13 

>= 9 <12 

>=18 122,73 131,54 139,24 146,58 156,85 125,01 133,81 141,52 148,85 XXX 127,60 136,40 144,10 XXX 130,39 139,20 XXX XXX XXX 
>=0 <6 34,43 43,24 50,94 58,28 68,55 36,71 45,51 53,22 60,55 70,82 39,30 48,10 55,80 63,14 42,09 50,90 58,60 44,89 53,69 
>=6 <18 83,14 91,94 99,64 106,98 117,25 85,41 94,22 101,92 109,26 119,53 88,00 96,80 104,51 111,84 90,80 99,60 107,30 93,59 102,39 

>=12 <18 

>=18 126,02 134,82 142,53 149,86 160,13 128,30 137,10 144,80 152,14 XXX 130,88 139,69 147,39 XXX 133,68 142,48 XXX XXX XXX 
>=0 <6 49,93 58,73 66,44 73,77 84,04 52,21 61,01 68,71 76,05 86,32 54,79 63,60 71,30 78,64 57,59 66,39 74,09 60,38 69,19 >=18 <26 
>=6 120,38 129,18 136,89 144,22 154,49 122,66 131,46 139,16 146,50 156,77 125,24 134,05 141,75 149,09 128,04 136,84 XXX 130,83 XXX 
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Nişasta/glikoz (*) 

>= 0 <5 >= 5 <25 >= 25<50 >= 50 <75 >=75 
Süt yağõ 
muhtevasõ 

Süt 
proteini 
muhtevasõ Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz (**) 

Ağõrlõk (%) (***) >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 
< 70 

>= 70 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 
< 70 

>= 70 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 
<50 

>= 50 >=0 
<5 

>= 5 
<30 

>= 30 >=0 
<5 

>= 5 

>=0 <6 77,48 86,28 93,98 101,32 111,59 79,75 88,56 96,26 103,60 XXX 82,34 91,14 98,85 XXX 85,14 93,94 XXX XXX XXX >= 26 <40 
>=6 131,02 139,82 147,52 154,86 XXX 133,30 142,10 149,80 157,14 XXX 135,88 144,69 152,39 XXX 138,68 147,48 XXX XXX XXX 

>=40 <55  108,47 117,27 124,97 132,31 XXX 110,74 119,55 127,25 134,59 XXX 113,33 122,13 129,84 XXX 116,13 124,93 XXX XXX XXX 
>=55 <70  139,46 148,26 155,96 XXX XXX 141,73 150,54 158,24 XXX XXX 144,32 153,13 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
>=70 <85   170,45 179,25 186,95 XXX XXX 172,73 181,53 XXX XXX XXX 175,31 184,12 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
>=85  201,44 210,24 XXX XXX XXX 203,72 212,52 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
 
(*) Nişasta/Glikoz 
Mallarõn beyan edilen nişasta, nişastanõn indirgeme ürünleri, bir başka ifadeyle, bütün glikoz polimerleri ve glikoz muhteviyatõ (glikoz olarak saptananlar ve nişasta olarak ifade 
edilenler) (kuru madde üzerinden ve % 100 saflõkta) (Glikozun nişastaya dönüşüm katsayõsõ 0,9'dur.) 
Ancak, bir malda, (hangi tertipte olursa olsun) glikoz ve fruktozun bulunmasõ durumunda ve/veya glikoz ve fruktoz karõşõmõ bir mal beyan edilmesi durumunda; yukarõdaki 
hesaplamada dikkate alõnacak glikoz miktarõ; glikoz ve fruktoz arasõndaki fark dikkate alõnarak belirlenir. 
 
(**) Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz 
Mallarda beyan edilen veya bulunduğu tespit edilen sakkaroz muhteviyatõ (hangi tertipte olursa olsun). (Sakkaroz miktarõ ile birlikte sakkaroz olarak ifade edilen her türlü glikoz ve 
fruktoz karõşõmõ- her iki şeker miktarõnõn aritmetik toplamõnõn 0,95 ile çarpõlmasõ ile tespit edilir). 
Ancak, mallarõn fruktoz muhtevasõnõn glikoz muhtevasõndan daha az olmasõ halinde, yukarõdaki hesaplamalarda dikkate alõnacak glikoz miktarõnõn, ağõrlõk itibariyle fruktozunkine eşit 
miktarda olduğu kabul edilerek hesaplama yapõlõr. 
Not: Laktozun bir hidroliz (parçalanma) ürününün beyan edildiği ve/veya şekerler arasõnda galaktoz bulunduğunun tespit edildiği her durumda, başka herhangi bir hesaplama 
yapõlmadan önce galaktoz miktarõna eşit glikoz miktarõ toplam glikoz içeriğinden düşülür. 
 
(***) Süt Proteinleri 
Mallarõn herhangi bir diğer laktik kökenli (süt yapõsõnda) unsur içermemeleri halinde, muhtevalarõnda bulunan kazein ve/veya kazeinatlar süt proteinleri olarak dikkate alõnmazlar. 
Mallarõn muhtevalarõnda bulunan, ağõrlõk itibariyle % 1'den az süt yağõ ve % 1'den az laktoz (süt şekeri), laktik kökenli unsur olarak değerlendirilemezler. 
Gümrük işlemleri tamamlandõğõnda fiili duruma göre, ilgili kişi tarafõndan"Süt muhteviyatõ sadece kazein/kazeinat'tan ibarettir" şerhinin düşülmesi gerekmektedir 
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EK 5 

AT DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN İTHALATTA TEMEL TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN 
1996 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE TARAFINDAN UYGULANACAK TEMEL 

MİKTARLAR (ECU/100 KG) 

TEMEL TARIM ÜRÜNLERİ 

 
Ekmeklik buğday 7.44 
Sert buğday (Makarnalõk) 6.39 
Çavdar 2.33 
Arpa 2.95 
Mõsõr 2.91 
Pirinç 25.41 
Toz şeker 36.68 
Melas 15.14 
İzoglukoz 23.51 
Yağsõz süttozu 140.90 
Yağlõ süttozu 142.31 
Tereyağõ 172.17 
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EK 6 TABLO 1 

HEDEF TARIM PAYINA 1.1.1999 TARİHİ İTİBARIYLA ULAŞILACAK  
MADDELERİN LİSTESİ 
1 Ocak 1996 1 Ocak 1997 1 Ocak 1998 1 Ocak 1999 

TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI CN KODU HS KODU 

ECU/100 KG. ECU/100 KG. ECU/100 KG.  ECU/100 KG. 
1704.10.11 1704.10.11 72,74 52,5 37,32 22,14 
1704.10.19 1704.10.19 94,3 65,44 43,8 22,14 
1704.10.91 1704.10.21 79,81 58,34 42,24 26,13 
1704.10.99 1704.10.29 72,99 54,25 40,19 26,13 
1704.90.99 1704.90.71 65,51 46,2 31,72 17,23 

 1704.90.72 65,51 46,2 31,72 17,23 
 1704.90.73** 79,94 60,63 46,15 31,66 
 1704.90.73*** 88,35 69,04 54,56 40,07 

1902.20.91 1902.20.31 50,89 31,58 17,1 2,61 
1902.20.99 1902.20.39 48,89 32,3 19,86 7,41 
1902.30.10 1902.30.10 40,27 28,43 19,55 10,67 
1902.30.90 1902.30.90 39,01 25,09 14,65 4,21 
1902.40.90 1902.40.90 30,21 19,81 12,01 4,21 
1903.00.00 1903.00.00 18,88 13,2 8,94 4,68 
1904.10.10 1904.10.11 55,63 35,86 21,03 6,19 

 1904.10.19 55,63 35,86 21,03 6,19 
1904.10.90 1904.10.31 62,62 45,55 32,75 19,94 

 1904.10.39 62,62 45,55 32,75 19,94 
1904.90.10 1904.90.11 59 53,09 48,65 44,21 

 1904.90.19 53,9 50,03 47,12 44,21 
1904.90.90 1904.90.21 22,33 17,85 14,48 11,11 

 1904.90.29 22,33 17,85 14,48 11,11 
1905.10.00 1905.10.00 37,91 24,05 13,66 3,26 
1905.20.10 1905.20.10 85,45 56,62 35 13,37 
1905.20.30 1905.20.20 79,82 55,75 37,7 19,64 
1905.20.90 1905.20.30 93,89 66,69 46,29 25,89 
1905.30.11 1905.30.11 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.19 1905.30.19 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.30 1905.30.21 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.51 1905.30.31 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.59 1905.30.39 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.91 1905.30.41 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.30.99 1905.30.49 61.51* 46.28* 34.86* 23.43* 
1905.40.10 1905.40.10 48.34* 32.28* 20.33* 8.18* 
1905.40.90 1905.40.90 48.34* 32.28* 20.33* 8.18* 
1905.90.10 1905.90.10 62,17 42,3 27,4 12,49 
1905.90.20 1905.90.21 49,1 36,96 27,85 18,74 

 1905.90.22 49,1 36,96 27,85 18,74 
 1905.90.23 49,1 36,96 27,85 18,74 
 1905.90.24 49,1 36,96 27,85 18,74 
 1905.90.29 49,1 36,96 27,85 18,74 

1905.90.30 1905.90.31 26.54* 19.78* 14.7* 8.62* 
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1 Ocak 1996 1 Ocak 1997 1 Ocak 1998 1 Ocak 1999 

TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI CN KODU HS KODU 

ECU/100 KG. ECU/100 KG. ECU/100 KG.  ECU/100 KG. 
1905.90.40 1905.90.32 63.87* 41.77* 25.2* 8.62* 
1905.90.45 1905.90.33 63.87* 41.77* 25.2* 8.62* 
1905.90.55 1905.90.34 55.54* 36.78* 22.7* 8.62* 
1905.90.60 1905.90.41 44.15* 29.94* 19.28* 8.62* 

 1905.90.42 44.15* 29.94* 19.28* 8.62* 
 1905.90.43 44.15* 29.94* 19.28* 8.62* 
 1905.90.44 44.15* 29.94* 19.28* 8.62* 
 1905.90.49 44.15* 29.94* 19.28* 8.62* 

1905.90.90 1905.90.51 41.26* 28.21* 18.42* 8.62* 
 1905.90.59 41.26* 28.21* 18.42* 8.62* 

2001.90.30 2001.90.30 28,43 18,23 10,57 2,91 
2001.90.40 2001.90.40 16,46 10,34 5,75 1,16 
2004.10.91 2004.10.21 25.71* 16.88* 12.46* 8.04* 

 2004.10.29 25.71* 16.88* 12.46* 8.04* 
2004.90.10 2004.90.10 24,69 15,98 9,45 2,91 
2005.20.10 2005.20.11* 30.65* 21,61 14,82 8.04* 

 2005.20.21* 30,65 21,61 14,82 8,04 
 2005.20.29* 30.65* 21,61 14,82 8.04* 

2005.80.00 2005.80.00 22,9 14,91 8,91 2,91 
2008.92.45 2008.92.31 48.86* 29.67* 20.08* 10.48* 
2008.99.85 2008.99.81 49,77 31,03 16,97 2,91 
2008.99.91 2008.99.82 37,37 22,89 12,03 1,16 
2101.30.19 2101.30.19 108,32 66,61 35,33 4,04 
2101.30.99 2101.30.29 92,5 58,39 32,81 7,22 
2105.00.10 2105.00.11 64,3 47,89 35,58 23,26 

 2105.00.19 64,3 47,89 35,58 23,26 
2105.00.91 2105.00.21 90,46 70,3 55,18 40,06 

 2105.00.29 90,46 70,3 55,18 40,06 
2202.90.91 2202.90.21 51,23 36,5 25,45 14,39 
2202.90.95 2202.90.22 40,79 29,35 20,77 12,19 
2202.90.99 2202.90.23 47,68 37,48 29,82 22,16 

* : Tarõm payõ, mallarõn ortalama bileşimine göre hesaplanmõştõr. 

Ek:3'de, Ek:4'e atõfta bulunulan söz konusu mallar için tarõm payõ, Mükerrer Madde 18'de yer alan düzenleme çerçevesinde 
hesaplanacaktõr. 
Fiili tarõm paylarõ, 4 ayrõ tablo ile belirlenen miktarlar esas alõnmak suretiyle hesaplanacaktõr. Son Tablo (1.1.1999 tarihi 
itibariyle kullanõlacak olan Ek: 4) hedef tarõm payõnõ göstermektedir. Birinci Tablo (1.1.1996-31.12.1996 tarihleri arasõnda 
kullanõlacak olan)  

İkinci Tablo (1.1.1997-31.12.1997 tarihleri arasõnda kullanõlacak olan) ve Üçüncü tablo (1.1.1998-31.12.1998 tarihleri 
arasõnda kullanõlacak olan), tarõm payõnõn, sõrasõyla, % 17, %10 ve % 5 oranlarõnda artõrõlmasõyla elde edilmiştir. 

** : Sade Lokum 

***: Kaymaklõ Lokum 
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EK 6 TABLO 2 

HEDEF TARIM PAYINA 1.1.1997 TARİHİ İTİBARIYLA ULAŞILACAK 
MADDELERİN LİSTESİ 

1 Temmuz 1995 1 Ocak 1996 1 Temmuz 1996 1 Ocak 1997 

TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI CN KODU HS KODU 

ECU/100 KG. ECU/100 KG. ECU/100 KG.  ECU/100 KG. 
1704.90.30 1704.90.20 89,67 71,79 58,38 44,96 
1704.90.51 1704.90.31 73,95 54,64 40,16 25.67(*) 
1704.90.55 1704.90.32 89,96 63,44 43,55 23.66(*) 
1704.90.61 1704.90.34 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.61 1704.90.39 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.65 1704.90.41 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.65 1704.90.42 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.65 1704.90.49 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.71 1704.90.51 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.75 1704.90.52 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.81 1704.90.61 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.99 1704.90.81 83,85 64,54 50,06 35.57(*) 
1704.90.99 1704.90.82 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1704.90.99 1704.90.89 71,94 52,63 38,15 23.66(*) 
1806.10.10 1806.10.10 68,4 49,84 35,92 22 
1806.10.30 1806.10.20 71,71 54,03 40,77 27,51 
1806.10.90 1806.10.30 106,68 78,68 57,68 36,68 
1806.20.10 1806.20.10 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.20.30 1806.20.20 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.20.50 1806.20.31 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.20.70 1806.20.32 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.20.80 1806.20.33 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.20.95 1806.20.39 66,80 53,63 43,75 33.86(*) 
1806.31.00 1806.31.10 101,36 74,36 54,11 33.86(*) 
1806.31.00 1806.31.90 97,72 70,72 50,47 30.22(*) 
1806.32.10 1806.32.10 92,54 69,07 51,7 33.86(*) 
1806.32.90 1806.32.90 82,81 57,83 39,09 20.35(*) 
1806.90.11 1806.90.11 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1806.90.19 1806.90.19 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1806.90.31 1806.90.21 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1806.90.39 1806.90.22 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1806.90.50 1806.90.30 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1806.90.60 1806.90.40 113,21 81,49 57,68 33.83(*) 
1806.90.70 1806.90.50 113,24 81,46 57,68 33.86(*) 
1806.90.90 1806.90.90 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 
1901.10.00 1901.10.19 139,12 108,5 85,53 62.55(*) 
1901.10.00 1901.10.20 139,12 108,5 85,53 62.55(*) 
1901.10.00 1901.10.90 139,12 108,5 85,53 62.55(*) 
1901.20.00 1901.20.10 37,85 26,76 18,44 10.11(*) 
1901.20.00 1901.20.20 37,85 26,76 18,44 10.11(*) 
1901.20.00 1901.20.90 37,85 26,76 18,44 10.11(*) 
1901.90.11 1901.90.11 35,45 23,57 14,66 5,75 
1901.90.19 1901.90.19 21,85 14,99 9,85 4,69 
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1 Temmuz 1995 1 Ocak 1996 1 Temmuz 1996 1 Ocak 1997 

TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI TARIM PAYI CN KODU HS KODU 

ECU/100 KG. ECU/100 KG. ECU/100 KG.  ECU/100 KG. 
2106.10.90 2106.10.21 - - - - 
2106.90.99 2106.90.51 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.52 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.53 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.54 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.55 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.56 117,74 84,49 59,55 34.61(*) 
2106.90.99 2106.90.59 113,24 81,49 57,68 33.86(*) 

      

* Tarõm payõ, mallarõn ortalama bileşimine göre hesaplanmõştõr. Bu ürünler için tarõm payõ, 1.1.1997 tarihi 
itibariyle herhangi bir uyum düzenlemesi olmaksõzõn, Ek:4 kullanõlarak hesaplanacaktõr.   
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EK 7 

GÜMRÜK KONULARINDA İDARİ MAKAMLAR ARASINDA KARŞILIKLI 
YARDIM 

 

Madde 1 

Tanõmlar 

Bu Ek kapsamõnda, 

(a) �Gümrük mevzuatõ�, mallarõn ithalatõ, ihracatõ ve transit geçişi ile yasaklama, kõsõtlama 
ve kontrol tedbirleri dahil olmak üzere gümrük muamelesine tabi olmalarõ konusunda 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye tarafõndan kabul edilen hükümler anlamõna gelmektedir. 

(b)�Gümrük vergileri�, miktarõ verilen hizmetlerin takribi maliyeti ile sõnõrlõ olan ücret ve 
harçlar hariç, gümrük mevzuatõ uygulanarak taraflarõn topraklarõnda tarh ve tahsil edilen 
her türlü gümrük vergileri, ücretler ile resim ve harçlar anlamõna gelmektedir; 

(c)�Başvuran makam�, taraflardan birinin bu amaçla tayin ettiği ve gümrük konularõnda 
yardõm talebinde bulunan yetkili bir idari makam anlamõna gelmektedir.  

(d)�Başvurulan makam�, taraflardan birinin bu amaçla tayin ettiği ve gümrük konularõnda 
yardõm talebinde bulunulan yetkili bir idari makam anlamõna gelmektedir. 

(e)�Kişisel veri�, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişi ile ilgili her türlü bilgi anlamõna 
gelmektedir. 

 

Madde 2 

Kapsam 

1. Taraflar, yetkileri dahilinde, gümrük mevzuatõnõn uygun bir şekilde uygulanmasõnõ temin 
etmek için, bu Ek�te tayin edilen usul ve şartlara göre, özellikle bu mevzuata aykõrõ 
uygulamalarõn engellenmesi, meydana çõkarõlmasõ ve soruşturulmasõ suretiyle birbirlerine 
yardõm ederler. 

2. Gümrük konularõnda yardõm, bu Ek�te öngörüldüğü gibi, bu Ek�in uygulanmasõnda yetkili 
olan Taraflarõn idari makamlarõnõn hepsi için geçerlidir. Bu yardõm, cezai konularda karşõlõklõ 
yardõmlaşmayõ düzenleyen hükümlere halel getirmez. Ayrõca, ilgili makamlarõn onayõ 
olmadõkça, yargõnõn talebi üzerine kullanõlan yetkilerle elde edilen bilgileri kapsamaz. 
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Madde 3 

Talep Üzerine Yardõm 

1. Başvuran makamõn talebi üzerine, başvurulan makam, gümrük mevzuatõnõ ihlal eden veya 
edebilecek nitelik taşõyan, belirlenmiş veya planlanmõş işlemlere ilişkin bilgiler de dahil 
olmak üzere, gümrük mevzuatõnõn düzgün bir şekilde uygulanmasõnõ sağlayacak her türlü 
bilgiyi temin eder. 

2. Başvuran makamõn talebi üzerine, başvurulan makam, Taraflardan birinin topraklarõndan 
ihraç edilen ürünlerin, diğer tarafõn topraklarõna uygun bir şekilde ithal edilip edilmediğini, bu 
ürünlere, gerekli durumlarda, uygulanan gümrük işlemlerini de belirtmek suretiyle bildirir. 

3. Başvuran makamõn talebi üzerine, başvurulan makam, Taraflardan birinin topraklarõna 
ithal edilen ürünlerin diğer tarafõn topraklarõndan uygun bir şekilde ihraç edilip edilmediğini, 
bu ürünlere, gerekli durumlarda, uygulanan gümrük işlemlerini de belirtmek suretiyle bildirir. 

4. Başvuran makamõn talebi üzerine, başvurulan makam, aşağõdaki durumlarda özel bir 
denetim sağlamak amacõyla gerekli tedbirleri alõr : 

(a) Haklarõnda gümrük mevzuatõnõ ihlal etmekte olduklarõ veya ihlal ettikleri kanõsõnõ 
yaratacak makul gerekçeler bulunan gerçek ve tüzel kişiler; 

(b) Depoda bulunan ürünlerin, gümrük mevzuatõna aykõrõ olarak işleme sokulmasõ konusunda 
şüphe uyandõrõcõ gerekçeler bulunan yerler; 

(c) Gümrük mevzuatõnõn  ihlal edilmesine neden olabilecek mal dolaşõmlarõ;  

(d) Gümrük mevzuatõnõ ihlal ettiği, etmekte olduğu veya ihlal edebileceği konusunda şüphe 
uyandõran makul gerekçeler bulunan taşõmacõlõk usulleri. 

 

Madde 4 

İhtiyari yardõm 

Taraflar, gümrük mevzuatõnõn doğru şekilde uygulanmasõnõ temin etmek için gerekli 
olduğunu düşündükleri ve özellikle: 

- Gümrük mevzuatõnõ ihlal eden veya ettiği sanõlan ve diğer tarafõ ilgilendirebilecek olan  
işlemler; 

- Bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanõlan yeni araçlar ve yöntemler; 

- Gümrük mevzuatõnõn ihlaline konu olduğu bilinen mallar 

ile ilgili olarak bilgi edinmeleri durumunda, kendi yasalarõ, kurallarõ ve diğer hukuki belgeleri 
uyarõnca birbirlerine yardõm ederler. 
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Madde 5 

Teslim/Bildirim 

Başvuran makamõn isteği üzerine, başvurulan makam, kendi mevzuatõna uygun olarak 
ülkesinde ikamet eden veya yerleşmiş bulunan bir muhataba bu Ek kapsamõna giren; 

- Tüm belgeleri teslim etmek 

- Tüm kararlarõ bildirmek 

amacõyla gerekli bütün önlemleri alõr. Böyle bir durumda 6�õncõ maddenin 3�üncü fõkrasõ 
uygulanõr. 

 

Madde 6 

Yardõm Taleplerinin Şekli ve Özü 

1. Bu Ek�e göre yapõlacak talepler yazõlõ olacaktõr. Bu tür taleplerin yerine getirilmesi için 
gerekli belgeler, talep yazõsõ ile birlikte verilir. Durumun aciliyeti gerektirdiğinde sözlü 
talepler kabul edilebilir, ancak, bu taleplerin derhal yazõ ile teyit edilmesi zorunludur. 

2. Birinci paragrafa uygun talepler aşağõdaki bilgileri içerir: 

a) Talepte bulunan müraacatçõ yetkili; 

b) Talep edilen önlem; 

c) Talebin amacõ ve sebebi; 

d) İlgili yasalar, kurallar ve diğer hukuki unsurlar; 

e) Soruşturmanõn hedefi olan gerçek ve tüzel kişiler hakkõnda mümkün olduğunca kesin ve 
kapsamlõ bilgi; 

f) 5�inci maddede belirtilen durumlar dõşõnda, ilgili olaylarõn ve daha önce yapõlmõş olan 
incelemelerin bir özeti. 

3. Talepler, kendisinden talepte bulunulan makamõn resmi dilinde veya bu makamõn kabul 
edeceği bir dilde yapõlõr. 

4. Şayet bir talep resmi gerekleri karşõlamõyorsa, düzeltilmesi veya tamamlanmasõ istenebilir; 
yine de ihtiyati tedbirlerin alõnmasõ gerçekleşebilir. 
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Madde 7 

Taleplerin Yerine Getirilmesi 

1. Bir yardõm talebini yerine getirmek amacõyla kendisinden talepte bulunulan makam veya 
bu makam kendi başõna hareket edemiyorsa, talebi havale ettiği idari bölüm, yetki alanõ ve 
mevcut kaynaklarõ dahilinde, kendi başõna veya aynõ Akit Tarafõn diğer makamlarõnõn isteği 
üzerine hareket edermişcesine eldeki bilgiyi tedarik ederek, uygun soruşturmayõ yürüterek 
veya yürütülmesi için gerekli düzenlemeyi yaparak çalõşmaya başlar. 

2. Yardõm talepleri, talepte bulunulan Akit Tarafõn yasalarõ, kurallarõ ve diğer hukuki 
belgelerine uygun olarak yerine getirilir. 

3. Bir Akit Tarafõn yetkilileri, ilgili diğer Akit Tarafõn onayõ ve  belirlediği koşullar altõnda, 
talepte bulunulan makamdan veya onun sorumluluğundaki diğer bir makamdan, bu Ek�in 
amaçlarõ doğrultusunda başvuran makamõn gereksindiği gümrük mevzuatõnõn ihlaline ilişkin 
bilgiyi alabilirler. 

4. Bir Akit Tarafõn yetkilileri, ilgili diğer Akit Tarafõn onayõ  ve  belirlediği koşullar altõnda, 
diğer Akit tarafõn  ülkesinde yürütülen soruşturmalarda hazõr bulunabilir. 

 

Madde 8 

Bilgilerin İletilme Şekli 

1. Talepte bulunulan makam, soruşturma sonuçlarõnõ, başvuran makama belge, belgelerin 
onaylõ kopyasõ, rapor ve benzeri şekilde iletir. 

2. 1�inci fõkrada belirtilen belgeler yerine, aynõ amaçla herhangi bir şekilde elde edilmiş 
bilgisayar çõkõşlõ bilgiler kullanõlabilir.  

 

Madde 9 

Yardõm Sağlama Yükümlülüğüne İstisnalar 

1. Akit Taraflar; 

a) Bu Ek uyarõnca yardõmlarõ istenmiş olan Türkiye�nin veya Topluluğun bir üye devletinin 
egemenliğine zarar vermesi ihtimali; veya 

b) Kamu politikasõ, güvenliği veya diğer temel çõkarlara zarar vermesi ihtimali; veya 

c) Gümrük vergileri ile ilgili mevzuatõn dõşõnda  kambiyo veya vergi  mevzuatõna konu 
olmasõ; veya 
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d) Sõnai, ticari veya mesleki sõrlarõ ihlal etmesi  

halleri söz konusu olduğunda bu Ek�te belirtilen yardõmõ sağlamayõ reddebilir. 

2. Başvuran makam, kendisinden talep edilmesi durumunda karşõlayamayacağõ bir yardõm 
talebinde bulunduğunda, talebinde bu hususa dikkat çeker. Bunun üzerine, başvurulan makam 
artõk bu talebe nasõl yanõt vereceğine kendisi karar verir. 

3. Yardõmõn verilmemesi veya reddi halinde, karar ve sebepleri gecikmeden başvuran 
makama bildirilmelidir.  

 

Madde 10 

Gizliliğe Uyulmasõ Yükümlülüğü 

1. Bu Ek�e uygun olarak iletilen  tüm bilgiler, her ne şekilde iletilmiş olursa olsun, gizlilik 
niteliği taşõr. Söz konusu bilgiler resmi gizlilik kapsamõna girer ve bilgiyi alan Akit Tarafõn 
benzer bilgiler için uyguladõğõ  ilgili kanunlar ile Topluluk makamlarõnõn tabi olduğu muadil 
hükümlerle korunur. 

2. Kişisel veriler, ancak taraflarõn mevzuatlarõnda kişisel bilgilerin korunmasõna ilişkin 
hükümlerin eş değerde yer almasõ koşulu ile aktarõlabilir. Akit taraflar, en azõndan Kişisel 
Verilerin Otomatik İşlenmesi ile ilgili olarak Bireylerin Korunmasõ Hakkõndaki 108 sayõlõ ve 
28 Ocak 1981 tarihli Avrupa Konseyi Konvansiyonu ilkelerine dayanan bir düzeyde koruma 
sağlar. 

 

Madde 11 

Bilgilerin Kullanõlmasõ 

1. Edinilen bilgiler sadece bu Ek amaçlarõ doğrultusunda kullanõlõr. Başka bir amaç dahilinde 
kullanõm, söz konusu  bilgiyi sağlayan makamõn yazõlõ onayõnõ önceden almak koşulu ve aynõ 
makamõn koyacağõ  kõsõtlamalar dahilinde gerçekleşebilir.  

2. 1�inci fõkra, edinilen bilgilerin, gümrük mevzuatõna uyulmadõğõ gerekçesi ile daha sonra 
başlatõlan kazai veya idari takibatlarda kullanõlmasõ için bir engel teşkil etmez. 

Bilgiyi veren ilgili makam, bilginin böyle bir amaç çerçevesinde kullanõlmasõndan derhal 
haberdar edilir.  

3. Akit Taraflar, ifade tutanaklarõnda, raporlarõnda ve kanõtlarõnda ve mahkeme önüne 
getirilen takibat ve suçlamalarda, bu Ek hükümleri gereğince elde edilen bilgi ve belgeleri 
delil olarak kullanabilirler. 
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Madde 12 

Uzmanlar ve Tanõklar 

Başvurulan makamõn bir memuru, diğer Tarafõn yetkisi altõnda bulunan bu Ek kapsamõndaki 
sorunlara ilişkin adli ve idari takibatlarda, kendisine verilen yetki ve sõnõrlamalar dahilinde, 
uzman ya da tanõk olarak bulunabilir ve takibat için gerekli olabilecek itirazlarõ, dökümanlarõ 
ya da bunlarõn onaylõ kopyalarõnõ sunabilir. Söz konusu memurun mahkemede hazõr 
bulunmasõna ilişkin talep, özellikle hangi konularda ve hangi sõfatõna ve niteliğine dayanõlarak 
soru sorulacağõ konularõnõ içermelidir.  

 

Madde 13 

Yardõmlaşma Giderleri 

Akit Taraflar, kamu görevlisi olmayan uzman, tanõk, tercüman ve mütercim giderleri dõşõnda, 
bu Ek�in uygulamasõndan doğan giderlerin karşõlanmasõnõ birbirlerinden talep etmezler. 

 

Madde 14 

Uygulama 

1. Bu Ek�in uygulanmasõ görevi, bir taraftan Türk gümrük makamlarõna, diğer taraftan 
Avrupa Topluluklarõ Komisyonu yetkili birimlerine ve gerektiğinde de AT üye devletleri 
gümrük makamlarõna verilmelidir.  

Söz konusu makamlar, verilerin korunmasõna ilişkin kurallarõ da dikkate alarak, bu Ek�in 
uygulanmasõ için gerekli her türlü uygulamaya yönelik tedbir ve düzenlemeler konusunda 
karar verirler. 

2. Akit Taraflar, bu Ek hükümleri gereğince kabul edilen ayrõntõlõ uygulama kurallarõ 
konusunda birbirlerine danõşõrlar ve sürekli haberdar ederler. 
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Madde 15 

Tamamlayõcõlõk Niteliği 

1. Bu Ek, Avrupa Topluluğuna üye bir ya da birden çok devlet ile Türkiye arasõnda, karşõlõklõ 
yardõm konusunda yapõlan anlaşmalarõn yerine getirilmesini engellemez, onlarõ tamamlayõcõ 
nitelik taşõr. Ayrõca bu Ek, söz konusu anlaşmalarda öngörülen daha kapsamlõ  karşõlõklõ 
yardõm yapõlmasõnõ engellemez. 

2. Bu anlaşmalar, 11�inci maddeye halel getirmesizin, Komisyonun ilgili birimleri ile Üye 
Ülkelerin gümrük makamlarõ arasõnda, Topluluğu ilgilendiren gümrük sorunlarõ ile ilgili 
bilgilerin iletilmesini düzenleyen Topluluk hükümlerine zarar vermez. 
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EK 8 

FİKRİ SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI 

 

Madde l 

1. Taraflar, Uruguay Round çok taraflõ ticaret müzakereleri sõrasõnda akdedilen Ticaretle 
Bağlantõlõ Fikri Mülkiyet Haklarõ Anlaşmasõndan (TRIPS) doğan yükümlülüklere verdikleri 
önemi teyid ederler. 

Bu çerçevede, Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yõl içinde TRIPS 
Anlaşmasõnõ uygulamayõ taahhüt eder. 

2. İki taraf arasõndaki fikri, sõnai ve ticari mülkiyet haklarõnõn kapsamõ, korunma seviyesi ve 
uygulamasõ ile ilgili olarak, bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde, TRIPS Anlaşmasõ 
hükümleri, söz  konusu Anlaşmanõn her iki taraf bakõmõndan yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren uygulanõr. 

 

 Madde 2 

Türkiye, fikri, sõnai ve ticari mülkiyet haklarõ konusunda, Avrupa Topluluğundaki koruma 
seviyesine denk bir koruma sağlayabilmek için bu haklarõn etkili bir şekilde korunmasõnõ 
iyileştirmeye devam eder ve anõlan haklara saygõ gösterilmesini temin etmek için tedbir alõr. 
Bu kapsamda, aşağõdaki maddeler uygulanõr. 

 

Madde 3 

Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden önce, aşağõda sayõlan, fikri, sõnai ve ticari 
mülkiyet haklarõ konusundaki çok taraflõ sözleşmelere katõlõr :  

- Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasõna ilişkin Bern Sözleşmesi Paris Metni (1971), 

- İcracõ Sanatçõlar, Fonogram Yapõmcõlarõ ve Yayõn Kuruluşlarõnõn Korunmasõna ilişkin 
Roma Sözleşmesi (1961), 

- Sõnai Mülkiyetin Korunmasõ Hakkõnda Paris Sözleşmesi Stokholm Metni (1967) (1979'da 
tadil edilmiş hali), 

- Markalarõn   Tescili  Amacõyla  Mal  ve  Hizmetlerin   Uluslararasõ Sõnõflandõrõlmasõna 
ilişkin Nice Anlaşmasõ (1977 Cenevre Metni, 1979'da tadil edilmiş hali) ve 
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- Patent İşbirliği Antlaşmasõ (PCT, 1970,1979'da tadil edilmiş ve 1984'de gözden geçirilmiş 
hali). 

 

Madde 4 

Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden önce, aşağõda belirtilen alanlarda AT'de veya üye 
ülkelerde kabul edilmiş mevzuata denk ulusal mevzuat kabul eder: 

1. Telif haklarõ ve komşu haklara ilişkin aşağõdaki konularõ düzenleyen mevzuat: 

- 93/98/EEC sayõlõ Konsey Direktifine (ATRG L 290, 24.11.1993) uygun olarak 
genel koruma koşullarõ, 

- 92/100/EEC sayõlõ Konsey Direktifîne (ATRG L 346, 27.11.1992) uygun olarak 
komşu haklarõn korunmasõ, 

- 92/100/EEC sayõlõ Konsey Direktifîne (ATRG L 346, 27.11.1992) uygun olarak 
ödünç verme ve kiralama haklarõ, 

- 91/250/EEC sayõlõ Konsey Direktifîne (ATRG L 122,17.05.1991) uygun olarak 
bilgisayar programlarõnõn edebiyat eseri gibi korunmasõ, 

2. Aşağõdaki konularõ düzenleyen bir patent mevzuatõ: 

- Asgari olarak TRIPS Anlaşmasõndaki kurallara eş seviyede zorunlu lisansa ilişkin 
kurallar, 

- İnsan ve hayvan sağlõğõna yönelik ilaç ürünleri ve üretim usulleri hariç ve fakat 
tarõmsal-kimyasal ürünler1 ve üretim usulleri dahil olmak üzere, tüm buluşlara patent 
verilmesi, 

- Başvuru tarihinden itibaren 20 yõllõk patent koruma süresi. 

3. 89/104/EEC sayõlõ Konsey Direktifine (ATRG 40, 11.02.1989) uygun olarak üretim veya 
ticaret markalarõna ilişkin mevzuat. 

4. Özellikle tekstil ürünlerinde desenlerin korunmasõnõ da kapsayacak şekilde sõnai 
tasarõmlara ilişkin bir mevzuat 2. 

5. Avrupa Topluluğu mevzuatõna3  uygun olarak, menşe adlarõnõ da kapsayacak şekilde 
coğrafi işaretlerin korunmasõ. 

                                                 
1 Aynõ zamanda kayõt için : Bioteknolojik icatlarõn korunmasõ hakkõnda Konsey Direktifi Teklifi (ATRG  C 44, 

16.2.1993). 
2 Kayõt için : Topluluk  tasarõmlarõ hakkõnda Konsey Direktifi Teklifi. 
3 Sözkonusu Tüzük listesi Avrupa Komisyonu tarafõndan temin edilecektir. 
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6. 3842/86 sayõlõ Konsey Tüzüğüne (ATRG L 357,18.12.1986) uygun olarak fikri mülkiyet 
haklarõ ihlallerine karşõ sõnõrda önlem alõnmasõna ilişkin mevzuat4 (en azõndan üretim 
markalarõnõ, telif haklarõ  ve komşu haklarõ ve sõnai tasarõmlarõ kapsayacak şekilde). 

 

Madde 5 

l'inci maddenin, l'inci fõkrasõnõn 2'nci bendi saklõ kalmak kaydõyla, Türkiye, fikri mülkiyet 
haklarõnõn etkili bir şekilde idaresi ve uygulanmasõ için, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden 
önce, TRIPS Anlaşmasmõn III. Bölümünde  yer alan yükümlülükleri yerine getirmek için 
gerekli tüm tedbirleri almayõ taahhüt eder. 

l'inci maddenin l'inci fõkrasõnõn 2�nci bendi saklõ kalmak kaydõyla, Türkiye, bu Kararõn 
yürürlüğe girmesinden önce, TRIPS Anlaşmasmõn II. Bölümünün 4. Kesiminde (25. ve 26. 
maddeler) yer alan yükümlülükleri de yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri almayõ 
taahhüt eder. 

 

Madde 6 

Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki yõl içinde, ilaç ürünlerine ve 
üretim usullerine, l Ocak 1999 tarihinden önce patent verilmesini teminat altma almak 
amacõyla yeni bir mevzuat kabul eder veya mevcut mevzuatõnda değişiklik yapar. 

 

Madde 7 

Türkiye, bu Kararõn yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 yõl içinde: 

1. Avrupa Topluluğunun ya da üye ülkelerin tümünün taraf olduğu, fikri, sõnai ve ticari 
mülkiyet konusundaki aşağõdaki sözleşmelere katõlõr: 

- Markalarõn Uluslararasõ Tesciline ilişkin Madrid Anlaşmasõ Protokolü (1989), 

- Mikroorganizmalar İçin Yapõlan Başvurunun Uluslararasõ Alanda Tanõnmasõna 
ilişkin Budapeşte Antlaşmasõ (1977, 1980'de tadil edilmiş hali) ve 

- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasõna ilişkin Uluslararasõ Sözleşme (UPOV, 1991 
Cenevre Metni). 

 

                                                 
4 Kayõt için : Yukarõda belirtilen mevzuatta değişiklik yapan  tüzük tasarõsõ  (ATRG  C 238, 29.9.1993). 
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2. Avrupa Topluluğu mevzuatõna yaklaşabilmek amacõyla, aşağõda sayõlan alanlarda iç  
mevzuat kabul eder: 

-Telif haklarõ ve komşu haklar alanõnda:  

- 93/83/EEC sayõlõ Konsey Direktifmine (ATRG L 248, 6.10.1993) uygun olarak, 
uydu yayõnlara ve kablolu yayõnlara uygulanabilir telif haklarõ ve komşu haklara 
ilişkin mevzuatõ, 

- Veri tabanlarõnõn korunmasõ õ. 

- Sõnai mülkiyet alanõnda: 

- 87/54/EEC sayõlõ Konsey Direktifine (ATRG L 24, 27.1.1987) uygun olarak yarõ 
iletken ürünlerin topografyalannm korunmasõ, 

- Üye ülkelerin mevzuatõna uygun olarak, know-how bilgilerinin korunmasõ ve ticari 
sõrlara ilişkin mevzuat, 

- Bitki türlerinin korunmasõ 5. 
 

Madde 8 

Ortaklõk Konseyi, 3 ila 7'nci maddelerin, diğer çok taraflõ sözleşmeler veya başka alanlardaki 
fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ mevzuatõ için de uygulanabileceğini kararlaştõrabilir. 

  

Madde 9 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi, bu Karardaki fikri mülkiyet haklarõna ilişkin hükümlerin 
yerine getirilmesi ve uygulanmasõnõ kontrol eder ve Ortaklõk Konseyinin kendisine verdiği 
diğer görevleri de yerine getirir. Komite, Ortaklõk Konseyine, fikri mülkiyet haklarõ alt 
komitesi kurulmasõ konusu da dahil olmak üzere tavsiyelerde bulunur.  

Madde 10 

1. Taraflar, bu Kararõn amaçlarõ doğrultusunda, fikri, sõnai ve ticari mülkiyet kavramõnõn 
özellikle bilgisayar programlarõnda telif haklarõ ve komşu haklar dahil olmak üzere telif 
haklarõnõ, patentleri, sõnai tasarõmlarõ, menşe adlarõ da dahil olmak üzere coğrafi işaretleri, ve 
hizmet markalarõnõ, entegre devrelerin  topografyalarõnõ, ve  Sõnai Mülkiyetin Korunmasõ 

                                                 
5 Topluluk bitki türlerinin korunmasõ konusunda Konsey Tüzüğü tasarõsõnda değişiklik yapõlmaõna dair tasarõ  

(ATRG C 113, 23.4. 1993) 
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Hakkõnda Paris Sözleşmesinin 10.(a) maddesinde yer alan haksõz rekabete karşõ korunma ve 
yayõlmamõş know-how bilgilerini kapsadõğõ konusunda hemfikirdirler.  

2. Taraflar arasõndaki ticari ilişkilerde, fikri, sõnai, ve ticari mülkiyet haklarõna, hakkõn 
tüketilmesi ilkesinin uygulanmasõ, bu karar ile öngörülmemiştir.  
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EK: 9 

60�INCI MADDEDE ATIFTA BULUNULAN KOMİTELERİN LİSTESİ 

 

Nomenklatür Komitesi 

Gümrük Kodu Komitesi 

Dõş Ticaret İstatistikleri Komitesi 
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EK 10 

16�NCI MADDEDE BELİRTİLEN OTONOM REJİMLER VE TERCİHLİ 
ANLAŞMALAR 

1. 16�ncõ maddede bahsedilen otonom rejimler; 

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), 

- İşgal Altõndaki Topraklar menşeli mallara uygulanan rejim, 

- Ceuta ve Malilla menşeli mallara uygulanan rejim, 

- Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Hõrvatistan, Slovenya ve eski Yugoslav Mekedonya 
Cumhuriyeti menşeli mallara uygulanan rejimdir. 

2. 16�ncõ maddede bahsedilen tercihli anlaşmalar; 

- Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, ve Çek Cumhuriyeti ile 
aktedilen Avrupa Anlaşmalarõ, 

- Faroe Adalarõ ile aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmasõ, 

- Kõbrõs ve Malta ile aktedilen Ortaklõk Anlaşmalarõ, 

- Estonya, Letonya ve Litvanya ile aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmasõ, 

- İsrail ile aktedilen Anlaşma, 

- Cezayir, Fas ve Tunus ile aktedilen Anlaşmalar, 

- Mõsõr, Ürdün, Lübnan ve Suriye ile aktedilen Anlaşmalar, 

- AKP ülkeleri ile aktedilen Konvensiyon, 

- İsviçre ve Lihtenştayn ile aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmasõ,  

- Avrupa Ekonomik Alanõ Anlaşmasõ. 


