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Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ
ORTAKLIK KONSEYİ KARARI
(98/223/EC)
ORTAKLIK KONSEYİ,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk oluşturan Anlaşmayõ göz
önünde bulundurarak,
Bu Anlaşmanõn Katma Protokolünü ve özellikle, onun 35’inci Maddesini göz önünde
bulundurarak,
Türkiye ve Topluluğun tarõm ürünleri ticaretinde aralarõnda yaptõklarõ tercihli düzenlemelerin
aşamalõ olarak iyileştirilmesini temin eden gümrük birliğinin nihai aşamasõnõn uygulanmasõna
ilişkin 22 Aralõk 1995 tarihli 1/ 95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnõn1 26. Maddesini dikkate
alarak;
Tarõm ürünlerinde karşõlõklõ imtiyazlarla ilgili müzakerelerin başlatõlmasõ için gerekli olduğu
düşünülen 6 Mart 1995 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnõ dikkate alarak;
Topluluğun genişlemesini ve Uruguay Round Anlaşmasõnõn uygulanmasõnõ müteakip bazõ
sorunlarõn mevcudiyeti ve ticaret rejiminde bazõ değişikliklerin gerekli olduğunu göz önünde
bulundurarak;
Türkiye ve Topluluk arasõnda müzakerelerin yapõldõğõnõ dikkate alarak;
Taraflar arasõnda menşe kurallarõ konusunda anlaşma yapõldõğõnõ da dikkate alarak;
Türkiye ve Topluluk arasõnda tarõm ürünleri konusundaki ticaret tercihlerini tek bir belge
üzerinde konsolide etmenin uygun olduğunu dikkate alarak,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:
Madde 1
1.

Topluluk ve Türkiye arasõnda tarõm ürünleri ithalatõnda ve ihracatõnda miktar
kõsõtlamalarõ ve tüm eş etkili tedbirler yasaklanõr.

2.

1’inci Fõkra hükümleri, Topluluk ve Türkiye’nin, kendi tarõm politikalarõnõn
uygulanmasõnõ veya bu politikalar gereğince tedbirler alõnmasõnõ hiçbir şekilde
bağlamaz.

1
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Madde 2
Türkiye kaynaklõ tarõm ürünlerinin ithalatõna Topluluk tarafõndan uygulanan tercihli rejim
Protokol 1’de düzenlenmiştir.
Madde 3
Topluluk kaynaklõ tarõm ürünlerinin ithalatõna Türkiye tarafõndan uygulanan tercihli rejim
Protokol 2’de düzenlenmiştir.
Madde 4
Menşe kurallarõ Protokol 3’te düzenlenmiştir.
Madde 5
Diğer taraftan ithal edilen ve tercihli rejim uygulanan ithal ürünlerin miktarlarõnõn veya
fiyatlarõnõn Topluluk veya Türk pazarlarõnda karõşõklõğa neden olduğu veya olma tehlikesi
yarattõğõ durumlarda, Ortaklõk Konseyi ile mümkün olan en kõsa zamanda istişarelerde
bulunulur. Bu, acil durumlarda, Topluluk veya Türk kurallarõna göre alõnan tedbirlerin
uygulanmasõnõ engellemez.
Madde 6
1/77 Sayõlõ Karar ve 1/80 Sayõlõ Kararõn 1’inci Bölümünün 2’nci Maddesi, 3’üncü
Maddesinin 1, 3 Ve 42’nci Fõkralarõ ile 4’üncü Maddesi böylece değiştirilir.
Madde 7
Bu Karar, Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesinde ve Türkiye Resmi Gazetesinde yayõnlanõr.
Madde 8
Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren uygulanõr. Ancak, fõndõk için Protokol 1 Ek 1’de belirlenen
ithalat düzenlemeleri (CN 0802 21 00 ve 0802 22 00) 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren
uygulanõr.
Brüksel, 25 Şubat 1998
AT–Türkiye Ortaklõk Konseyi adõna
Başkan
R. COOK
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Türkiye kaynaklõ tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalinde uygulanan tercihli rejime
ilişkin PROTOKOL 1
Madde 1
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanõn II. Ek’inde liste halinde verilen Türkiye kaynaklõ
ürünlerin, bu protokoldeki ve Ek 1, 2 ve 3’deki şartlara göre Topluluğa ithaline izin verilir.
Madde 2
Kõymet üzerinden resimler
1.

Ek 1’de bulunmayan ürünlerin ithali kõymet üzerinden resimlerden muaftõr.

2.

Ek 1’deki ürünlere uygulanan kõymet üzerinden resimler, bundan sonra belirlenecek
süre ve şartlara tabi olarak, bu vergilerle ilgili ‘C’ sütununda ve bu protokolün
Eklerinde belirlendiği şekilde azaltõlõr veya kaldõrõlõr.

3.

Ek 1’deki bazõ ürünlere uygulanan kõymet üzerinden resimler, bu ürünlerin her biri için
‘D’ sütununda belirlenen tarife kotalarõ sõnõrõ içinde kaldõrõlõr. Bu tarife kotalarõndan
fazla ithal edilen miktarlara ise Ortak Gümrük Tarifesi normal vergi oranlarõ uygulanõr.

4.

Ek 1’deki bazõ ürünlere sağlanan imtiyazlar, ilgili ‘A’ ve ‘B’ sütunlarõnda belirtildiği
şekilde, sadece belirli süreler içinde uygulanõr. Bu süreler dõşõnda itha ledilen miktarlara
ise Ortak Gümrük Tarifesi normal vergi oranlarõ uygulanõr.
Madde 3
Özel vergiler

1.

Ek 1’deki bazõ ürünlere uygulanan özel vergiler, bundan sonra belirlenecek ve Ek
1’deki şartlara tabi olarak azaltõlõr veya kaldõrõlõr.

2.

Özel vergiler, Ek 1’in ‘E’ sütununda belirtildiği şekilde azaltõlõr veya kaldõrõlõr.

3.

Ek 1’deki bazõ ürünlere uygulanan özel vergiler, bu ürünlerin her biri için sütun ‘F’ de
belirlenen tarife kotalarõ sõnõrõ içinde azaltõlõr veya kaldõrõlõr. Kotalardan fazla ithal
edilen miktarlara ya Ortak Gümrük Tarifesi normal vergi oranlarõ veya Ek 1’in ‘G’
sütununda belirtilen azaltõlmõş vergiler uygulanõr.

4.

Türkiye’nin, Türkiye’de üretilen çavdar için özel ihracat vergisi uygulamasõ ve bu
ürünün o ülkeden doğrudan Topluluğa ithali durumunda, özel vergi, Türkiye’nin
uyguladõğõ ihracat vergisine eşit olacak şekilde ton başõna 11.68 ECU’ye kadar
düşürülür.
Madde 4

Ek 2, fõndõk için bir işbirliği planõ belirler.
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Madde 5
% 12’den az olmamak üzere kuru madde ihtiva eden işlenmiş domates ürünleri ile ilgili
olarak, Ek 1’de verilen 30.000 tonluk tarife kotasõ, sõrayla 1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz31 Aralõk tarihlerinde her biri 15.000 tonluk iki eşit bölüm halinde açõlõr. Bu kota, Ek 3’de
belirlenen katsayõlara göre uygulanõr.

378

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

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

1/98 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ

EK 1
TÜRKİYE KAYNAKLI TARIM ÜRÜNLERİNİN TOPLULUĞA İTHALATINA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Bu Ek’in amacõna uygun olarak, OGT terimi, düşük olana göre değiştirilmiş şekliyle (1) tarife
ve istatistiki nomenklatür ile Ortak Gümrük Tarifesine ilişkin 2658/87 sayõlõ Konsey
Yönetmeliği (EEC) Ek 1, Bölüm 1, Kõsõm 2 veya Kõsõm 3, Sütun 3 veya 4’de gösterilen
oranlarõ ifade etmektedir.

A

B

C

BN kodu

Tanõm

D

OGT kõymet üzerinden
resim
Vergi
indirimi
(%)

Kota
miktarõ
(t)

0204

Koyun veya keçi etleri

0207 25 10

Hindi
etleri,
dondurulmamõş

E

100

—

parçalanmamõş,

0207 27 30

Hindi kesikleri ve artõklarõ

0207 27 40

karaciğer h ariç, dondurulmuş

Özel vergi
Kota limiti
dahilinde
uygulanan
vergi

Kota
miktarõ
(t)

0

200

ECU/t 170

1 000

Kota
aşõmõnda
uygulanan
vergi

ECU/t 134
ECU/t 93

0207 27 50

ECU/t 339

0207 27 60

ECU/t 127
ECU/t 230

0207 27 70
0406 90 29

Kashkaval (Kaşar peyniri)

y. 0406 90 31

Koyun veya keçi sütünden yapõlan
peynirler
(salamura
içeren
kaplarda veya koyun ve keçi
derisinden tulumlarda)

y. 0406 90 50

Koyun veya keçi sütünden yapõlan
diğer peynirler (salamura içeren
kaplarda veya koyun ve keçi
derisinden tulumlarda)

y. 0406 90 86

Koyun veya keçi sütünden yapõlan
Tulum Peynirleri (10 kg.dan az
plastik veya diğer ambalajlarda)

y. 0406 90 88

G

ECU/t 186

0207 25 90

y. 0406 90 87

F

0

y. 0701 90

Patatesler (1 Ocak’tan 31 Mart’a
kadar)

100

—

y. 0703 10 11

Soğanlar (15 Şubat’tan 15 Mayõs’a
kadar)

100

—

100

—

y. 0703 10 19

1 500

ECU
67,19/100 kg

BN: Birleşik Nomenklatür

1
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A

B

C

D

E

OGT kõymet üzerinden resim

BN Kodu

Tanõm

Vergi
indirimi

Kota miktarõ

(%)

(t)

F

G

Özel Vergi
Kota limiti
dahilinde
uygulanan
vergi

Kota
miktarõ

Kota
aşõmõnda
uygulanan
vergi

(t)
Soğanlar (16 Mayõs’tan 14 Şubat’a
kadar)

100

Fasulyeler (1
Nisan’a kadar)

30

100

—

y. 0708 90 00

Baklalar (Vicia Faba majorL.),1
Temmuz’dan 30 Nisan’a kadar

100

—

y. 0709 30 00

Patlõcanlar (15
Nisan’a kadar

30

100

—

y. 0709 30 00

Patlõcanlar (1 Mayõs’tan 14 Ocak’a
kadar

100

1 000

y. 0709 40 00

Yaprak
kerevizler
(Apium
graveolens L., var dulce (Mill)
Pers.), 1 Ocak’tan 30 Nisan’a
kadar

100

—

Kabaklar (1 Aralõk’tan
sonuna kadar)

Şubat

100

—

Kabaklar (1 Mart’tan 30 Kasõm’a
kadar)

100

500

y 0709 90 90

Helvacõ kabaklarõ (1 Aralõk’tan
Şubat sonuna kadar)

100

—

y. 0709 90 90

Taze soğanlar (15 Şubat’tan 15
Mayõs’a kadar)

100

—

Vergi Oranõ :
3%

—

Taze
sofralõk
üzümler
(15
Kasõm’dan 30 Nisan’a ve 18
Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar)

100

—

Karpuzlar (1 Nisan’dan
Haziran’a kadar)

100

—

y. 0703 10 11

100

y. 0703 10 19
y. 0708 20 20

2 000

Kasõm’dan

0708 20 95

0709 90 71
y. 0709 90 73

Ocak’tan

y. 0709 90 79
y. 0709 90 73
0709 90 75
0709 90 77
0709 90 77
y. 0709 90 79

0802 21 00

Fõndõklar (Corylus spp)

0802 22 00
0806 10 21
y. 0806 10 29
0806 10 30
y. 0806 10 40
y. 0806 10 50
0806 10 61
0806 10 69
y. 0807 11 00

15
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L 86/6 EN , Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi, 20.3.1998

A

B

BN kodu

Tanõm

C

D

E

F

OGT kõymet üzerinden
resim
Vergi
İndirimi
(%)

Kota
miktarõ
(t)

G

Özel vergi
Kota limiti
dahilinde
uygulanan
vergi

Kota
Miktarõ

Kota
aşõmõnda
uygulanan
vergi

(t)
y.0807 11 00

Karpuzlar (16 Haziran’dan 31
Mart’a kadar)

y. 0807 19 00

Kavunlar
ve
diğerleri
Kasõm’dan 31 Mayõs’a kadar)

100

14 000

(1

—
—

y. 0809 40 10
y. 0809 40 20

Erikler(1 Mayõs’tan 15 Haziran’a
kadar)

—

0811 10 11

Çilekler (dondurulmuş)

100

—

0

0811 20 11

Böğürtlen, vs (dondurulmuş)

100

—

0

0811 90 19

Diğer dondurulmuş sebzeler

100

—

1002 00 00

Çavdar

1107 10

100

0
Madde 3 (4)’e
göre İndirim

—

Malt, kavrulmamõş

Ton başõna
6,57 ECU
indirim

—

1107 20 00

Malt kavrulmuş

Ton başõna
6.57 ECU
indirim

—

1509 10 10

Saf lampant zeytinyağõ

% 10 indirim

—

1509 10 90

Diğer saf zeytinyağlarõ

% 10 indirim

—

1509 90 00

Diğer saf olmayan zeytinyağlarõ

% 5 indirim

—

1510 00 10

Rafine edilmemiş zeytinyağõ

% 10 indirim

—

1510 00 90

Diğer zeytinyağlarõ

% 5 indirim

—

2002 10

Doğranmõş veya doğranmamõş
konserve domatesler

2202 90 11

Kuru ağõrlõğõ % 12’ nin altõnda
olan diğer konserve domatesler

100

Kuru ağõrlõğõ % 12 ‘nin üstünde
olan diğer domates konserveleri

100

2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39

—
8 000

—

30 000 t
(% 28/30
kuru ağõrlõğa
eşit)

2002 90 91
2002 90 99
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A

B

BN kodu

Tanõm

C

D

E

OGT kõymet üzerinden
resim
Vergi
indirimi
(%)

Kota
miktarõ

F
Özel Vergi
Kota
miktarõ

(t)

Kota limiti
dahilinde
uygulanan
vergi

(t)

2007 91 30

Ağõrlõğõnõn % 13-30 ‘u kadar
şeker
ile
pişirilmiş
(homojenleştirilenler
dõşõnda)
turunçgil
reçelleri,
jöleleri,
marmelatlarõ, pureleri ve macunlarõ

100

—

0

100

2007 99 39

Ağõrlõğõnõn % 30’undan fazla şeker
ile pişirilmiş diğer müstahzarlar

100

—

0

100

y.2008 50 92

Net ağõrlõğõ 4.5 kg. veya daha fazla
gelen alkol veye şeker ilave
edilmemiş, hazõr paketler halinde
kayõsõ pulpalarõ

100

600

y. 2008 50 94
2204 10

Köpüklü Şaraplar

0

—

2204 21

Diğer şaraplar; muhtevasõ 2 litre
veya daha az kaplarda olan ve
fermentasyonu alkolle önlenmiş
veya durdurulmuş üzüm şõrasõ

0

—

2204 29

Diğer şaraplar; muhtevasõ 2
litreden fazla kaplarda olan ve
fermentasyonu alkolle önlenmiş
veya durdurulmuşüzüm şõrasõ

0

—

2206 00

Diğer fermente edilmiş içecekler;
başka bir yerde belirtilmemiş veya
dahil edilmemiş fermente edilmiş
içecek karõşõmlarõ ve fermente ve
alkolsüz içecek karõşõmlarõ

0

—

y. 2007

Alkol derecesi hacim itibariyle %
80 veya daha fazla olan tağyir
edilmemiş etil alkol ve AB
Antlaşmasõ Ek II’deki tarõm
ürünleri listesinden alõnan ve alkol
derecesi ne olursa olsun tağyir
edilmiş etil alkol ve diğer içkiler

0

—

2009 00

Sirkeler ve asetik asitten elde
edilen sirke yerine geçen diğer
maddeler

0

—

382

G

Kota
aşõmõnda
uygulanan
vergi
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EK 2
FINDIK İÇİN İŞBİRLİĞİ PLANI
Fõndõk için istikrarlõ pazar fiyatlarõ ile birlikte arz devamlõlõğõnõ teşvik etmek amacõyla bu
sektörde aşağõdaki iş birliği planõ uygulanõr.
1.

Her pazarlama yõlõ başlamadan önce, en geç Eylül ayõnõn ikinci yarõsõnda, her iki taraf
arasõnda bu ürün için Topluluk tarafõndan ilgili Avrupa kurumlarõ ile Türk tarafõndan
Fiskobirlik ve ilgili ihracatçõ birlikleri arasõnda görüş alõşverişinde bulunur.
Bu istişareler sõrasõnda,fõndõk için özellikle tahmini ürün miktarõ, stok durumu, beklenen
üretici ve ihracat fiyatlarõ ve talep karşõsõnda arzõn ayarlanma olasõlõklarõ ile birlikte
pazardaki muhtemel gelişmeler de dahil olmak üzere pazar durumu tartõşõlõr.

2.

Türkiye’den Avrupa Topluluğuna fõndõk ihracatõ yakõn bir tarihte Avrupa Topluluğu
pazarõnda karõşõklõğa neden olabilecek şartlarda yapõlõrsa, Avrupa Topluluklarõ
Komisyonu Türk otoritelerini uyarõr. Pazarda istikrarõ temin etme olasõlõklarõnõ
araştõrmak için hemen istişarelere başlanõr.
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EK 3
DOMATES KONSANTRESİ: DÜZELTME KATSAYISI
Ağõrlõk olarak kuru madde muhtevasõ
En az
En çok
12
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
36
38
38
40
40
42
42
93
93
100

384

Katsayõlar
0,44828
0,51724
0,58621
0,65517
0,72414
0,7931
0,86207
0,93103
1,00000
1,06897
1,13793
1,20689
1,27586
1,34483
1,41379
1,44828
3,32759
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Topluluk kaynaklõ tarõm ürünlerinin Türkiye’ye ithaline yönelik tercihli rejime ilişkin
PROTOKOL 2

Madde 1
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanõn II. Ek’inde liste halinde verilen Topluluk kaynaklõ
ürünlerin, bundan sonra ve EK’te belirtilen şartlara göre Türkiye’ye ithaline izin verilecektir.

Madde 2
1.

İthalat vergileri ya kaldõrõlõr veya bundan sonra Ek’te belirtilen süre ve şartlara tabi
olarak Ek’in “C” sütununda gösterilen seviyeye indirilir.

2.

Ek’te liste halinde verilen bazõ ürünler için ithalat vergileri, bu ürünlerin herbiri için “D”
sütununda liste halinde verilen tarife kotalarõ limiti içinde kaldõrõlõr. Bu tarife
kotalarõndan fazla ithali yapõlan miktarlar için, üçüncü ülkelere uygulanan Türk ithalat
rejimindeki ithalat vergileri uygulanõr.

3.

Ek’te listesi verilen bazõ ürünler için ithalat vergileri kaldõrõlõr veya bu ürünlerle ilgili
“A” ve “B” sütunlarõnda belirtilen şekilde belirli süreler için azaltõlõr. Bu belirli süreler
dõşõnda ithali yapõlan miktarlar için Türk ithalat rejimi ithalat vergileri uygulanõr.
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EK 4
TOPLULUK KAYNAKLI TARIM ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE’YE İTHALATINA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A

B

C

D

BN Kodu

Tanõm

MFN vergi (**)
indirimi (%)

Kota miktarõ (ton)

0102 10
0102 90 29
y.0102 90
(0102 90 29
hariç)
0202 20

Canlõ sõğõrlar, safkan damõzlõklar
Safkan damõzlõk olmayõp ağõrlõklarõ 80 – 160 kg
olan canlõ sõğõrlar
Safkan damõzlõk olmayõp ağõrlõklarõ 80 – 160
kg.olanlar dõşõndaki canlõ sõğõrlar
Kemikli olarak dondurulmuş, kesilmiş sõğõr etleri

0202 20

Kemikli olarak dondurulmuş, kesilmiş sõğõr etleri

0402 10

Toz, granül veya diğer katõ şekillerde olup, yağ
oranõ ağõrlõk itibariyle % 1,5’i geçmeyen süt vea
krema
Toz, granül veya diğer katõ şekillerde olup, yağ
oranõ ağõrlõk itibariyle % 1,5’i geçen ilave şeker
veya diğer tatladõrõcõ maddeler ihtive etmeyen süt
ve krema
Sütten elde edilen tereyağõ ve diğer katõ ve sõvõ
yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri

0402 21

0405 10
0405 20 90
0405 90
0406 30
0406 90
0601

Rendelenmiş peynir (rendelenmemiş veya toz
haline getirilmemiş)
Diğer peynirler
Çiçek soğanlarõ, yumrular, yumrulu kökler, küçük
soğanlar, sürgün başlarõ ve rizomlar (dinlenme
halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba
bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler
hariç)

100

Sõnõrsõz
2 000

50

1 500

Azami vergi ile %
50 indirim: 1998% 43, 1999 -% 37,
2000’den son.% 30
Azami vergi ile %
30 indirim: 1998 % 61, 1999 % 52,
2000’den son.% 43
100

5 000

1 500 (*)

100

2 500 (*)

100

3 000

100

300

100
100

2 000
200

14 000

(*) Bu kotalar dahili işleme şemasõna göre yapõlan ithalat için öngörülmüştür.
(**) MFN: En çok kayõrõlan ülke
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A

B

C

D

BN Kodu

Tanõm

MNF Vergi
İndirimi (%)

Kota Miktarõ
(ton)

y. 0602
(0602 90
hariç)
0603 10
0604

0701 10 00
0808 10
hariç:
0808 10 51
0808 10 61
0808 10 71
0808 10 92
y. 0809 30 31
y. 0809 30 39
0809 30 41
0809 30 49
0809 30 51
0809 30 59
0810 90 30
0810 90 40
0810 90 85
0902
y. 1001 10 00
y. 1001 90
y. 1002 00 00
y. 1003 00
y. 1005 90 00

90
91

Canlõ bitkiler, diğerleri

100

3 000

Kesme çiçekler, vs (taze)
Buket veya süs yapmaya uygun cinsten bitki
yapraklarõ bitki dallarõ ve bitkilerin diğer
kõsõmlarõ (çiçeksiz ve tomurcuksuz) ve otlar,
yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş,
boyanmõş, ağartõlmõş, imprenye edilmiş veya
başka şekilde hazõrlanmõş)
Tohumluk patates, taze veya soğutulmuş
Elma (taze, golden cinsi haricinde)

100
100

100
100

100
100

5 000
1 000

Şeftali (taze, naktarin dahil –15 Temmuz’dan
31 Aralõk’a kadar)

100

1 000

Demirhindi, mahun elmasõ, lychees, ekmek
ağacõ meyvesi ve spadillo eriği (taze)
Çarkõfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
(taze)
Diğerleri (taze)
Çay
Durum buğdayõ (makarnalõk buğday), 1
Eylül’den 31 Mayõs’a kadar
Buğday (durum buğdayõ dõşõnda) 1 Eylül’den
31 Mayõs’a kadar
Çavdar, 1 Eylül’den 31 Mayõs’a kadar
Arpa, 1 Eylül’den 31 Mayõs’a kadar, malt
yapmak için
Mõsõr, 1 Aralõk’tan 31 Mayõs’a kadar,
tohumluk haricinde

100

1 000

100

500

100
Azami vergi: % 45
100

500
200
100 000

100

200 000

100
100

20 000
46 000

100

52 000
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A

B

C

D

BN Kodu

Tanõm

MNF Vergi
İndirimi (%)

Kota Miktarõ (ton)

1006 30
1207 20 90
y. 1209
1209 11 00
1502
y. 1507 10
y. 1507
y. 1512 11
y. 1514 10
1701 99

2002 90
2209 00
2301

2304
2309 10
2309 90

Yarõ veya tam olara değirmenden geçirilmiş
pirinç
Pamuk tohumu (ekim için olanlar dõşõnda)
Ekim amacõyla kullanõlan tohum,meyva ve
sporlar (1209 11 00 hariç)
Şeker pancarõ tohumu
Sõğõr, koyun ve keçi yağlarõ
Soya yağõ (ham), 1 Ocak’tan 31 Ağustos’a kadar
Rafine soya yağõ, 1 Ocak’tan 31 Ağustos’a kadar
Ayçiçeği tohumu veya aspir yağlarõ, 1 Ocak’tan
31 Ağustos’a kadar
Rep, kolza veya hardal yağõ (ham), 1 Ocak’tan 31
Ağustos’a kadar
Kamõş veya pancar şekeri ve kimyaca saf
sakkaroz (katõ halde), ilave aroma ve renk verici
madde içermeyen ham şeker dõşõndakiler
Domatesler(sirke veya başka usullerle hazõrlanmõş
veya konserve edilmiş), diğerleri
Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine
geçen maddeler
Et, sakatat, balõk, kabuklu deniz hayvanlarõ,
yumuşakçalar ve diğer su omurgasõzlarõnõn
insanlarõn yemesine elverişli olmayan unlar, kaba
unlarõ ve pelletleri; kõkõrdaklar
Soya fasulyesi yağõ üretiminden arta kalan küspe
ve diğer katõ artõklar
Kedi veya köpek mamasõ (perakende satõlacak
hale getirilmiş)
Hayvan beslenmesinde kullanõlan diğer mamalar
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100

28 000

100
100

1 500
1 000

100
100
100
50
100 18 000

300
3 000
60 000
2 000

100

10 000

% 20, % 50 azami
vergi ile

80 000

100

1 500

100

2 500

100

—

100

—

100

1 000

100

6000
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Hayvan ve Bitki Sağlõğõ Konularõna İlişkin Ortak Bildiri
Avrupa Topluluğu ve Türkiye, yakõn iş birliği ve bilgi alõşverişi de dahil olmak üzere, iki
tarafõ ilgilendiren hayvan ve bitki sağlõğõ konularõnda görüşmelerde bulunmaya hazõrdõr.
Ayrõca,Topluluktan veya Topluluğun onayladõğõ diğer kaynaklardan ithal edilen et ile üretilen
Türk et ürünlerinin Topluluğa ithalinde hayvancõlõğa dair gerekli şartlar da buna dahildir.

Ortak Bildiri
Türkiye’den Topluluğa yapõlan limon ihracatõnda devam eden sõkõntõlarla ilgili olarak, Avrupa
Topluluklarõ Komisyonu ve Türkiye, özellikle Topluluk ve Türkiye’deki pazar durumlarõnõ da
göz önünde bulundurarak, bu sõkõntõlarõn nedenlerini bulmak ve bir çözüm getirmek amacõyla
görüş alõşverişinde bulunurlar.

Ortak Bildiri
Özel durumlarda, Topluluğun Türkiye kaynaklõ domates konsantresi ithalatõnõn herhangi bir
yõlõn ilk yarõsõnda Türkiye’deki özel üretim şartlarõ nedeniyle 15.000 tonluk tarife kotasõndan
önemli derecede düşük olmasõ halinde, Avrupa Topluluklarõ Komisyonu ve Türkiye arasõnda,
Topluluk ve Türkiye’deki pazar durumlarõnõ da dikkate alarak, bu sõkõntõlarõn nedenlerini
bulmak ve cözüm getirmek amacõyla görüş alõşverişinde bulunurlar.

Ortak Bildiri
(Note verbale)
2000 yõlõndan itibaren uygulanabilen genel tercihler sistemi Türkiye’nin menfaatine hükümler
ihtiva ederse, taraflar, Kararõn tercihli hükümlerinde yapõlacak gerekli değişiklikleri yapmak
üzere müzakerelerde bulunurlar.
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Menşe kurallarõ hakkõnda PROTOKOL 3

İÇİNDEKİLER
BAŞLIK I
−

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 Tanõmlar

BAŞLIK II
TANIMI

“MENŞE ÜRÜNLER” (ORIGINATING PRODUCTS) KAVRAMININ

-

Madde 2 Genel koşullar

-

Madde 3 İkili menşe kümülasyonu

-

Madde 4 Tam elde edilen ürünler

-

Madde 5 Yeterince işçiliğe tabi tutulmuş veya işlenmiş ürünler

-

Madde 6 Yetersiz işçilik veya işleme faaliyetleri

-

Madde 7 Kalifikasyon birimi

-

Madde 8 Setler

-

Madde 9 Nötr unsurlar

BAŞLIK III BÖLGESEL KOŞULLAR
-

Madde 10 Bölgesellik ilkesi

-

Madde 11 Doğrudan taşõma

-

Madde 12 Sergiler

BAŞLIK IV VERGİ İADELERİ YA DA MUAFİYETİ
-

Madde 13 Gümrük vergileri iadesinin ya da muafiyetinin memnuiyeti

BAŞLIK V MENŞE BELGESİ
-

Madde 14 Genel şartlar

-

Madde 15 EUR. 1 Dolaşõm Sertifikasõnõn düzenleme usulü

-

Madde 16 Geriye dönük olarak düzenlenen EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ

-

Madde 17 İkinci bir nüsha olarak EUR.1 Sertifikasõnõn düzenlenmesi

-

Madde18 Daha önce düzenlenmiş olan menşe belgesine göre EUR.1 sertifikasõnõn
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düzenlenmesi
-

Madde 19 Fatura beyanõn düzenlenmesi için gerekli şartlar

-

Madde 20 Onaylanmõş İhracatçõ

-

Madde 21 Menşe Belgesinin geçerliliği

-

Madde 22 Menşe Belgesinin ibrazõ

-

Madde 23 Menşe Belgesi muafiyeti

-

Madde 24 Kanõtlayõcõ dökümanlar

-

Madde 25 Menşe Belgesinin ve kanõtlayõcõ dökümanlarõn saklanmasõ

-

Madde 26 Farklõlõklar ve şekilsel hatalar

-

Madde 27 ECU olarak ifade edilen miktarlar

BAŞLIK VI İDARİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN DÜZENLEMELER
-

Madde 28 Karşõlõklõ yardõm

-

Madde 29 Menşe Belgelerinin doğrulanmasõ

-

Madde 30 Anlaşmazlõklarõn çözümü

-

Madde 31 Cezalar

-

Madde 32 Serbest Bölgeler

BAŞLIK VII CEUTA VE MELİLLA
-

Madde 33 Protokolün uygulanmasõ

-

Madde 34 Özel Şartlar

BAŞLIK VIII NİHAİ HÜKÜMLER
-

Madde 35 Protokolde değişiklik
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BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Tanõmlar
Bu Protokol’un amacõna uygun olarak,
(a)

‘imalat’, montaj veya özel işlemleri de içeren herhangi bir işçilik veya işleme
anlamõna gelir;

(b)

‘malzeme’, ürünün imali sõrasõnda kullanõlan herhangi bir madde, ham madde, aksam
veya parça, vb. anlamõna gelir;

(c)

‘ürün’, herhangi bir başka imalat işleminde daha sonra kullanõlmasõ planlanmõş bile
olsa, imal edilmekte olan herhangi bir ürün anlamõna gelir;

(d)

‘mallar’, hem malzeme hem de ürünler anlamõna gelir;

(e)

‘gümrük değeri’, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşmasõ’nõn (gümrük
değerlendirmesine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü - WTO - Anlaşmasõ) VII.Maddesinin
uygulanmasõna ilişkin, 1994 tarihli Anlaşmaya uygun olarak saptanmõş olan değer
anlamõna gelir;

(f)

‘fabrika çõkõşõ’ fiyatõ , Topluluk veya Türkiye’de, işletmesinde en son işçilik veya
işlemin yürütüldüğü imalatçõya, fiyatõn kullanõlan tüm malzemeleri içermesi ve elde
edilen ürün, ihraç edildiğinde ödenen veya ödenebilecek herhangi bir yerel vergilerin
hariç tutulmasõ koşuluyla, ürünle ilgili ödenen fiyat, fabrika çõkõş fiyatõ anlamõna gelir;

(g)

‘malzeme değeri’, imalatta kullanõlmõş olup menşe belli olmayan maddelerin ithalat
sõrasõndaki gümrük değeri veya bu değer bilinmiyorsa ve tespit edilemezse,Toplulukta
veya Türkiye’de o maddeler için ödendiği ilk tespit edilebilen fiyat anlamõna gelir;

(h)

‘menşe maddelerin değeri’, bu tür maddelerin, gerekli değişiklikler de dahil olmak
üzere uygulanan (g) bendinde belirlenmiş olan değeri anlamõna gelir;

(i)

‘katma değer’, bu ürünlerin elde edildiği ülke kaynaklõ olmayan birleşik ürünlerin her
biri için gümrük değerinin altõndaki önceki işlemler fiyatõ olarak alõnõr;

(j)

‘bölümler’ ve ‘başlõklar’, bu Protokol’de ‘Armonize Sistem’ veya ‘AS’ olarak
bahsedilen, armonize emtia tanõmõ ve kodlama sistemini birleştiren nomenklatürde
kullanõlan bölümler ve başlõklar (dört rakamlõ kodlar) anlamõna gelir;

(k)

‘tasnif edilmiş’, bir ürünün veya belli bir başlõk altõndaki maddenin sõnõflandõrõlmasõ
demektir;
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(l)

‘sevkiyat’ ya bir ihracatçõdan bir alõcõya anõnda gönderilen ürünler ya da bu ürünlerin
ihracatçõdan alõcõya gönderildiklerini belgeleyen tek bir ulaşõm belgesi ile veya bu tür
bir belgenin olmamasõ halinde ise tek bir faturanõn kapsadõğõ ürünler anlamõna gelir;

(m)

‘topraklar’ kara sularõnõ da kapsar.

BAŞLIK II
‘MENŞE ÜRÜNLER’ KAVRAMININ TANIMI
Madde 2
Genel koşullar
1.Bu Kararõn uygulanmasõ amacõyla, aşağõdaki ürünler Topluluk kaynaklõ olarak kabul edilir:
(a)

bu Protokolun 4’üncü Maddesi anlamõna uygun olarak tamamõ Topluluk içinde
üretilmiş olan ürünler;

(b)

bu Protokolun 5’inci Maddesi anlamõna uygun olarak üzerinde yeterli bir şekilde
çalõşõlmõş veya işlenmiş olmalarõ şartõyla tamamõ Toplulukta üretilmemiş maddeler de
dahil olmak üzere, Toplulukta üretilmiş olan ürünler;

2.Bu Kararõn uygulanmasõ amacõyla,aşağõdaki ürünler Türkiye kaynaklõ olarak kabul edilirler:
(a)

bu Protokolun 4’üncü Maddesi anlamõna uygun olarak tamamõ Türkiye’de elde edilen
ürünler;

(b)

bu Protokolun 5’inci Maddesi anlamõna uygun olarak, üzerinde yeterli bir şekilde
çalõşõlmõş veya işlenmiş olmalarõ şartõyla tamamõ Türkiye’de üretilmemiş maddeler de
dahil olmak üzere, Türkiye’de üretilmiş olan ürünler.
Madde 3
İkili Menşe Kümülasyonu

1.

Topluluk kaynaklõ maddeler, Türkiye’de elde edilen bir ürünün yapõmõnda
kullanõldõğõnda, Türkiye kaynaklõ olarak kabul edilirler. Bu Protokolün 6’õncõ
Maddesinin 1’inci fõkrasõnda bahsedildiği şekilde daha ileri işçilik veya işleme tabi
tutulmuş olmalarõ şartõyla bu tür maddeler üzerinde yeterli işçilik yapõlmasõ veya
işlenmiş olmalarõ şartõ aranmaz.

2.

Türkiye kaynaklõ ürünler, Toplulukta elde edilen bir ürünün yapõmõnda kullanõldõğõnda,
Topluluk kaynaklõ olarak kabul edilir. Bu Protokolun 6’õncõ Maddesinin 1’inci
Fõkrasõnda bahsedildiği şekilde daha ileri işçiliğe tabi tutulmuş olmalarõ şartõyla bu tür
maddeler üzerinde yeterli işçilik yapõlmasõ veya işlenmiş olmalarõ şartõ aranmaz.
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Madde 4
Tam elde edilen ürünler
1. Aşağõdaki ürünlerin tamamõ Topluluk’ta veya Türkiye’de üretilmiş olarak kabul edilirler.
(a)

onlarõn topraklarõndan veya deniz yataklarõndan elde edilen ürünler;

(b)

orada hasatõ yapõlan ürünler;

(c)

orada doğan ve yetiştirilen canlõ hayvanlar;

(d)

orada yetiştirilen canlõ hayvanlardan elde edilen ürünler;

(e)

orada yapõlan kara avõ ve balõk avõ ürünleri;

(f)

Topluluk veya Türkiye karasularõ dõşõndaki denizlerden onlarõn gemileri ile çõkarõlan
deniz ürünleri veya diğer ürünler;

(g)

bend (f) de bahsedilen ürünler dõşõnda onlarõn fabrika gemilerine yüklenen ürünler;

(h)

orada yapõlan imalat işlemleri sonucu ortaya çõkan çöp ve döküntüler;

(i)

bend (a) ila (h) de belirtilen ürünler dõşõnda orada üretilen mallar.

2. Bend 1 (f) ve (h) deki “onlarõn gemileri” ve “onlarõn fabrika gemileri” terimleri sadece:
(a) bir AB üyesi devlet’te veya Türkiye’de tescilli veya kayõtlõ;
(b) bir AB üyesi devletin veya Türkiye’nin bayrağõnõ çekenler;
(c) mülkiyetinin en az yarõsõ AB üyesi devlet veya Türk uyruklularõn olan veya merkezi bu
üye devletlerden birinde bulunan idareci veya idarecileri veya yönetim kurulu veya
denetleme kurulu başkanõ ve bu kurul üyelerinin çoğunluğu AB üyesi devlet veya Türkiye
uyruklusu olan şirketlere ait olan ve ayrõca sermayesinin en az yarõsõ o üye devletlere veya
söz konusu devletlerin kamu kuruluşlarõna veya uyruklularõna ait olan şirketlere veya
ortaklarõna ait olan gemiler;
(d) kumanda heyeti AB üye devlet uyruklusu veya Türk uyruklularõnda meydana gelenler ve;
(e) mürettebatõnõn en az % 75’i AB veya Türk uyruklu olan gemilere veya fabrika gemilerine
uygulanõr.
Madde 5
Yeterince işçiliğe tabi tutulmuş veya işlenmiş ürünler
1. 2’nci Maddenin amacõna uygun olarak, tamamõ üretilmemiş ürünler, EK II’deki listede
belirlenen şartlar yerine getirildiğinde üzerinde yeterli olarak çalõşõlmõş veya işlenmiş
olarak kabul edilirler.
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Yukarda bahsedilen şartlar, bu Karar kapsamõna giren bütün ürünler için, imalat sõrasõnda
kullanõlan menşe olmayan maddeler üzerinde yapõlmasõ gereken işlemleri veya muameleleri
belirtir ve sadece bu tür maddelerle ilgili olarak uygulanõr. Bu nedenle, listede belirtilen
şartlarõ yerine getirerek menşe ürün özelliğini kazanmõş olan bir ürün, başka bir ürünün
imalatõnda kullanõldõğõnda dahil edildiği ürüne uygulanabilen şartlar o ürüne uygulanmaz ve o
ürünün imalatõnda kullanõlmõş olmasõ muhtemel menşe olmayan maddeler dikkate alõnmaz.
2. 1’inci fõkraya rağmen, listede belirlenen şartlara göre bir ürünün imalatõnda kullanõlmamasõ
gerekenmenşe olmayan maddeler;
(a) toplam değerleri ürünün önceki işlemler fiyatõnõn (ex-works price) % 10 ‘unu aşmamasõ,
(b) menşe olmayan maddelerin maksimum değerinin bu fõkranõn uygulanmasõ sonucunda
listede belirtilen yüzdeleri aşmamasõ şartõyla kullanõlabilir.
3. 1’inci ve 2’nci Fõkralar Madde 6 dõşõnda uygulanõr.
Madde 6
Yetersiz işçilik veya işleme faaliyetleri
1. Fõkra 2 hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, aşağõdaki işlemler 5’inci Maddenin şartlarõ yerine
getirilsin veya getirilmesin menşe ürünlerin durumunu müzakere etmek için yetersiz işlem
veya muamele olarak kabul edilirler.
(a) nakliyat ve depolanma sõrasõnda ürünün iyi durumda korunmasõnõ temin etmek için
yapõlan işlemler (havalandõrma,yayma, kurutma, soğutma, tuz, sülfürdioksit veya diğer
sulu solusyonlar içine yerleştirme, zarar görmüş kõsõmlarõn çõkarõlmasõ ve benzeri);
(b) toz alma, eleme veya bölme, ayõklama, sõnõflandõrma, birbirine uydurma (maddelerin set
halinde birleştirilmesi), yõkama, boyama ve kesmeden ibaret basit işlemler;
(c) (i) paketlerin değiştirilmesi, açõlmasõ ve gruplandõrõlmasõ;
(ii) şişelere, termoslara, torbalara, kasalara, kutulara yerleştirme, kartlara veya tahtalara
takma ve diğer basit paketleme işlemleri;
(d) ürünlere ve paketleri üzerine marka, etiket ve benzeri ayõrõcõ işaretler koyma;
(e) karõşõk ürünlerin bir veya daha fazla parçasõnõn bu Protokol’de belirlenen şartlara
uymadõğõ durumlarda, farklõ olsun veya olmasõn, Topluluk veya Türkiye kaynaklõ kabul
edilebilecek basit ürün karõşõmlarõ;
(f) bütün bir ürün oluşturan parçalarõn basit montajlarõ;
(g) alt parafgraf (a) ila (f) de belirtilen iki veya daha fazla işlemin kombinasyonu;
(h) hayvanlarõn kesilmesi.
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2. Belli bir ürün için Topluluk veya Türkiye’de yürütülen bütün işlemler, 1’inci Fõkranõn
anlamõna uygun olarak, o ürün ile yapõlan bütün işçilik ve işlemlerin yetersiz olup olmadõğõna
karar verirken birlikte düşünülür.
Madde 7
Kalifikasyon Birimi
1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasõnda yeterlilik ölçüsü, Armonize sistem
nomenklatürünü kullanarak sõnõflandõrma yaparken temel ölçü olarak alõnan belli bir
üründür.
Bu nedenle,
(a)

bir grup maddeden veya onlarõn bir araya getirilmesinden oluşan bir ürünün tek bir
başlõk içinde Armonize Sistem şartlarõna göre sõnõflandõrõldõğõ durumda;

(b)

bir sevkiyatõn Armonize Sistemin aynõ başlõğõ altõnda sõnõflandõrõlan bir seri benzer
ürünlerden oluşmasõ halinde;

her ürün bu Protokol hükümleri uygulanõrken tek tek ele alõnõr.
2.

Armonize Sistemde yer alan genel kural 5’e göre, ambalaj da sõnõflandõrma amacõyla
ürüne dahil edilmişse, menşe tayini amacõyla ürüne dahil edilir.
Madde 8
Setler

Armonize Sistemde yer alan genel kural 3 de tanõmlandõğõ şekilde, setler, bütün ürün
ögelerinin o ülke kaynaklõ olmasõ durumunda, menşe ürün olarak kabul edilir. Bununla
beraber, bir ürün setinin menşe veya menşe olmayan ürünlerden oluşmasõ halinde, menşe
olmayan ürünlerin değerinin setin önceki fabrika çõkõş fiyatõnõn % 15’ini aşmamasõ şartõyla,
setin tamamõ menşe ürün kabul edilir.
Madde 9
Nötr Unsurlar
Bir ürünün kaynaklõ olup olmadõğõnõ tayin etmek için, o ürünün imalatõnda kullanõlmõş olmasõ
muhtemel aşağõdaki ürünlerin menşeinin belirlenmesi gerekli değildir:
(a) enerji ve yakõt;
(b) tesis ve ekipman;
(c) makina ve aksam;
(d)ürünün nihai bileşimine girmeyen veya girmesi muhtemel olmayan mallar
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BAŞLIK III
BÖLGESEL KOŞULLAR
Madde 10
Bölgesellik İlkesi
1. Menşe statüsünün kazanõlmasõ ile ilgili Başlõk II de belirlenen şartlar, Topluluk içinde ve
Türkiye’de kesintisiz yerine getirilmelidir.
2. Topluluktan veya Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç edilen menşe mallarõn iade
edilmeleri durumunda:
(a)

iade edilen mallarõn ihraç edilmiş olanlarla aynõ olduklarõ ; ve

(b)

o ülkede bulunduklarõ sõrada veya ihraç sõrasõnda iyi durumda muhafaza edilmeleri
için tabi tutulduklarõ işlemlerden başka herhangi bir işleme maruz kalmadõklarõ
gümrük yetkililerini memnun edecek şekilde beyan edilmedikçe, bu mallar menşe
olmayan mal olarak kabul edilirler.
Madde 11
Doğrudan taşõma

1.

Bu Karar ile sağlanan tercihli rejim uygulamasõ, sadece, bu Protokol gereklerini yerine
getiren ve doğrudan Topluluk ile Türkiye arasõnda taşõnan ürünlere uygulanõr. Bununla
birlikte, tek bir sevkiyattan oluşan ürünler, başka bölgelerden de geçirilebilir ve
gerektiği durumlarda bu bölgelerde, transit geçiş yapõlan ülke gümrük yetkililerinin
gözetimi altõnda kalmasõ ve boşaltma, yükleme ya da mallarõn iyi durumunda
muhafazasõnõ sağlayacak işlemlerin dõşõnda bir işleme tabi tutulmamasõ şartõyla,
aktarõlabilir ya da geçici olarak depolanabilir.

2.

Fõkra 1’de yer alan koşullarõn yerine getirildiğine ilişkin kanõt, ithalatõ gerçekleştiren
ülkeye
(a)

ihracatcõ ülkeden başlayarak, transit geçilen ülke arasõndaki mesafeyi kapsayan,
tek bir taşõma belgesi; ya da

(b)

transit ülkedeki gümrük yetkililerince düzenlenen ve
(i)
(ii)

ürünlerin tam bir tarifini;
ürünlerin boşaltma, yükleme tarihini, mümkünse gemilerin, ya da diğer
taşõma araçlarõnõn isimlerini ve
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(iii) ürünlerin transit ülkede kaldõklarõ süredeki koşullarõnõ belgeleyen bir
unsuru,içeren bir belge; ya da
(c)

bunlardan birinin yokluğu halinde, söz konusu durumlarõ tasdikleyen herhangi
bir belge vasõtasõ ile sunulur.
Madde 12
Sergiler

1. Başka bir ülke de sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra Topluluk ya da Türkiye
tarafõndan ithal edilmek üzere satõlan menşei statüsündeki ürünler,
(a)

bir ihracatcõ, Topluluk ya da Türkiye’den gelen, söz konusu ürünleri, serginin
yapõlacağõ ülkeye taşõmõş ve orada sergilemiş ise;

(b)

ürünler, aynõ ihracatcõ tarafõndan, Topluluk ya da Türkiye’de bulunan bir kişiye
satõlmõş ya da başka bir şekilde elden çõkarõlmõş ise;

(c)

ürünler sergi esnasõnda, ya da sergiden hemen sonra sergilenme için
gönderildikleri devlete tevdi edilmişse; ve

(d)

ürünler, sergi için
kullanõlmamõşlar ise,

gönderildiklerinden,

sergilenme

amacõnõn

dõşõnda

ve bu durum gümrük yetkililerince tatmin edici bulunursa, ithal edilirken, söz konusu kararõn
hükümlerinden yararlanõr.
2. Başlõk V’de yer alan hükümler doğrultusunda, bir menşe belgesi düzenlenip, ithalatõ
yapan ülkenin gümrük makamlarõna normal şekilde sunulur. Bu menşe belgesi serginin
adõ ve düzenlendiği adres de belirtilir. Gerek duyulursa, ürünlerin hangi şartlarda
sergilendiği konusunda ek belgeler de talep edilebilir.
3. Fõkra 1, özel amaçlar için, dükkanlarda ya da iş merkezlerinde yabancõ ürünlerin satõşõna
yönelik olmayan ve ürünlerinin sergi boyunca, gümrük kontrolu altõnda bulunan herhangi
bir ticari, sõnayi, tarõmsal ya da zanaatlar ile ilgili sergilerine, fuarlara ya da benzeri
kamuya açõk gösteri ve sergilere uygulanõr.
BAŞLIK IV
VERGİ İADELERİ YA DA MUAFİYETİ
Madde 13
Gümrük vergileri iadesinin ya da muafiyetinin memnuiyeti
1.

Topluluk ya da Türkiye menşeili ürünlerin üretiminde kullanõlan yabancõ menşeli
olmayan ve Başlõk V hükümleri gereğince menşe belgesi düzenlenmesi gereken
malzemeler, gerek Toplulukta, gerekse Türkiye’de gümrük vergileri ya da benzeri
vergilerin iadesine ya da muafiyetine konu oluşturamaz.
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2.

Fõkra 1’de anõlan yasak, Toplulukta ya da Türkiye’de, imalatta kullanõlan ürünlere
uygulanan gümrük vergilerinin ya da eş etkili vergilerin kõsmen ya da tümüyle geri
ödenmesi, muafiyeti ya da alõnmamasõ konusunda düzenlemeler söz konusu olduğunda
ve söz konusu malzemelerden elde edilen ürünler yurt içinde kullanõlmayõp, ihraç malõ
konumundaysa, gümrük vergileri ya da eş etkili vergilerin geri ödenmesi, muafiyeti ya
da alõnmamasõ konusunda her türlü düzenlemeye uygulanõr.

3.

Menşe belgesi kapsamõndaki ürünlerin ihracatcõsõ, her an, gümrük yetkililerinin talebi
üzerine, ilgili ürünlerin imalatõnda kullanõlan yerli olmayan malzemeler konusunda geri
ödeme talep edilmediğini ve bu malzemelere uygulanan her türlü gümrük vergisi ve eş
etkili verginin ödendiğini kanõtlayan her türlü belgeyi ibraz etmeye hazõr olur.

4.

Fõkra 1 ila 3, hükümleri, Madde 7 (2) içeriği dikkate alõnarak, ambalaj konusunda ve söz
konusu kalemler yabancõ menşeli olduklarõ taktirde, Madde 8 içeriği ürünler listesine de
uygulanõr.

5.

Fõkra 1 ila 4 hükümleri, sadece kararõn kapsadõğõ malzemelerin türünde malzemelere
uygulanõr. Bununla birlikte, bu hükümler, bu karar doğrultusunda ihraç edilen tarõm
ürünlerine yönelik ihraç geri ödeme sisteminin uygulanmasõnõ engellemez.

6.

Fõkra 1’e rağmen, eğer Türkiye, Toplulukta yürürlükte olan gümrük vergisi oranõndan
daha yüksek oranda gümrük vergisi uygularsa, Türkiye, gümrük vergisi oranõnõn
Topluluğa ihraç edilen aynõ türden malzemeye uygulanan orandan daha az olmama
şartõna bağlõ olarak, yerli ürünlerin imalatõnda kullanõlan malzemelere uygulanmak
üzere, gümrük vergileri ve eş etkili vergilerde geri ödeme ve muafiyet için düzenlemeler
uygulayabilir.
BAŞLIK V
MENŞE BELGESİ
Madde 14
Genel Şartlar

1. Topluluk menşeli ürünler, Türkiye’ye ithal edildikten sonra ve Türkiye menşeli ürünler
Topluluğa ithal edildekten sonra,
(a)

bir örneği EK III’de bulunan EUR.1 dolaşõm sertifikasõ veya,

(b)

Madde 19 (1)’de belirtilen durumlarda, metni EK IV’de yer alan ve ihracatçõ
tarafõndan sunulan bir fatura, teslimat notu ya da ilgili ürünleri yeterinci
tanõmlayabilecek şekilde ayrõnõtõlõ bilgi içeren herhangi başka bir ticari belgenin
(bundan böyle ‘fatura beyanõ diye geçecek’),

İbrazõ ile bu karardan yararlanabilir.
2. Fõkra 1’in yanõnda, bu Protokolün içeriği yerli ürünler, Madde 23’te yer alan durumlarda,
yukarõda anõlan belgelerin hiçbirini ibraz etmeden, bu karar hükümlerinden yararlanõr.
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Madde 15
EUR. 1 Dolaşõm Sertifikasõnõn düzenleme usulü
1.

İhracatcõnõn ya da ihracatcõnõn sorumluluğunda, yetkili temsilcisinin yazõlõ talebi üzerine,
ihracat yapan ülke gümrük yetkilileri bir EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ düzenler.

2.

Bu amaçla, ihracatcõ ya da yetkili temsilcisi, gerek dolaşõm sertifikasõnõ, gerekse bir
örneğini bu Protokolün EK III’ünde verilen başvuru formunu doldurur. Bu formlar, bu
kararõn alõndõğõ dillerden biri ile, ihracatcõ ülkenin kendi yasa hükümleri doğrultusunda
doldurulur. El yazõsõ ile doldurulduklarõ taktirde, mürekkep ve kitap harfi kullanõlacaktõr.
Mallarõn tanõmõ, bu amaç için ayrõlan kutulara, boş satõr bõrakõlmaksõzõn, yazõlacaktõr.
Kutu tümüyle doldurulamadõğõ takdirde, tanõmlamanõn son satõrõnõn altõna yatay bir çizgi
çekilerek kalan boşluk çapraz bir çizgi ile iptal edilecektir.

3.

EUR.1 Dolaşõm sertifikasõ için başvuruda bulunan ihracatcõ, EUR.1 dolaşõm
sertifikasõnõn düzenlendiği ihracatcõ ülke gümrük yetkililerinin talebi üzerine, ilgili
mallarõn menşeini kanõtlayan ve bu Protokol gereği, diğer gereklerin yerine getirildiğini
gösteren her türlü belgeyi her an ibraz etmeye hazõr bulunur.

4.

EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ, AB üyesi devletler ya da Türkiye’nin gümrük yetkililerince,
ilgili mallarõn Topluluk ya da Türkiye kökenli sayõldõklarõnda ve bu Protokolün diğer
gerekleri yerine getirilmişse düzenlenir.

5.

Sertifikayõ düzenleyen gümrük yetkilileri, mallarõn menşeini doğrulamak ve bu Protokol
gereği, diğer hükümlere uyulup uyulmadõğõnõ saptamak üzere her türlü önlemi alõr. Bu
amaçla, gümrük yetkilileri her türlü delil istemeye ya da uygun gördüklerinde,
ihracatçõnõn hesaplarõna yönelik inceleme yapmaya, ya da başka kontrollerde bulunmaya
yetkilidir. Sertifikayõ düzenleyen gümrük yetkilileri ayrõca, fõkra 2’de değinilen formlarõn
gerektiği gibi doldurulmuş olduğunu garanti eder. Gümrük yetkilileri mallarõn tanõmõna
ilişkin kutunun yolsuzluğa yönelik eklemeler yapma olasõllõğõna yer vermeyecek şekilde
doldurulup doldurulmadõğõnõ özellikle kontrol eder.

6.

EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõnõn düzenleme tarihi, sertifikanõn kutu 11’inde belirtilecektir.

7.

EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ gümrük yetkilileri tarafõndan düzenlenir ve fiili ihracat
gerçekleştirildiği ya da garanti edildiği anda ihracatçõya verilir.
Madde 16
Geriye dönük olarak düzenlenen EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ

1. Madde 15 (7)’nin yanõnda, EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ,
(a) yanlõşlõk, ihmalden kaynaklanan noksanlõk ya da özel şartlar nedeniyle ihracat anõnda
düzenlenemediği takdirde, ya da
(b) bir EUR.1
Dolaşõm Sertifikasõnõn daha önce düzenlendiğini, ancak teknik
nedenlerden ötürü ihracat esnasõnda kabul edilmediğini gümrük yetkililerine
göstermeleri halinde,
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istisnai olarak, ait olduğu malõn ihracatõndan sonra da düzenlenebilir.
2. Fõkra 1’in uygulanabilmesi için, ihracatçõ, başvurusunda EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõnõn ait
olduğu mallarõn ihraç olduğu yeri ve tarihini ve bu başvurunun gerekçesini belirtir.
3. Gümrük yetkilileri EUR.1 Sertifikasõnõ ancak ihracatçõ başvurusunda belirtilen özelliklerin
tekabül ettiği belgedeki özelliklerle uyuştuğunu saptadõktan sonra geriye dönük olarak
düzenleyebilir.
4. Geriye dönük olarak düzenlenen EUR.1 Sertifikasõnõn aşağõdaki ifadelerden biri ile
onaylanmasõ gerekir:
‘NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT’, ‘DÉLIVRÉ À POSTERIORI’, ‘RILASCIATO
A POSTERIORI’, ‘AFGEGEVEN A POSTARIORI’, ISSUED RETROSPECTIVELY,
‘UDSTEDT EFTER-FOLGENDE’, ‘EK∆O ΘEN EK TΩN YΣTEPΩN; ‘EXPEDIDO A
POSTERIORI,’ ‘EMITIDO A POSTERIORI,’ ‘ANNETTU JĀLKIKĀTEEN,’
‘UTFĀRDAT I EFTERHAND’, ‘SONRADAN VERİLMİŞTİR’.
5. Fõkra 4’de yer alan ibare, dolaşõm sertifikasõ EUR.1’in ‘gözlemler’ kutusuna yazõlõr.
Madde 17
İkinci bir nüsha olarak EUR. 1 Sertifikasõnõn düzenlenmesi
1. EUR.1 Sertifikasõnõn çalõnma, kaybedilme ya da hasar görme hallerinde ihracatçõ elindeki
ihracat, evrakõna istinaden, ikinci bir nüsha düzenlenmesi amacõyla aslõnõ düzenleyen
gümrük idaresine başvurabilir.
2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüshanõn aşağõdaki sözcüklerden biri ile onaylanmasõ
gerekir :
‘DUPLIKAT’, ‘DUPLICATA’, ‘DUPLICATO’, ‘DUPLICAAT’, ‘DUPLICATE’,
‘ANTIſPAΦO’, ‘DUPLICADO’, ‘SEGUNDA VIA’, ‘KAKSOISKAPPALE, ‘IKINCI
NÜSHADIR’.
3. Fõkra 2’de yer alan ibare, ikinci nüsha dolaşõm sertifikasõ EUR.1’in ‘gözlemler’ kutusuna
yazõlõr.
4. EUR.1 Sertifikasõnõn aslõnõn düzenleme tarihini taşõmasõ gereken ikinci nüsha, bu tarihten
itibaren geçerli olacaktõr.
Madde 18
Daha önce düzenlenmiş olan menşe belgesine göre EUR.1 Sertifikasõnõn düzenlenmesi
Yerli ürünler, Topluluk ya da Türkiye’deki gümrük yetkilileri kontrolü altõnda verilirse,
söz konusu mallarõn tümünü ya da bir kõsmõnõ Topluluk ya da Türkiye içinde başka bir
yere gönderebilmek amacõyla, menşe belgesinin aslõnõn bir ya da birden çok EUR.1
sertifikasõ ile değiştirilmesi olanaklõ olacaktõr. Bu şekilde alõnmasõ düşünülen EUR.1
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dolaşõm sertifikasõ (-larõ) mallarõn kontrol altõnda tutulduğu gümrük idaresi tarafõndan
verilir.
Madde 19
Fatura beyanõnõn düzenlenmesi için gerekli şartlar
1. Madde 14 (1) (b)’de yer alan fatura beyanõ,
a) Madde 20 anlamõndaki onaylanmõş ihracatcõ; ya da
b) toplam değeri 6000 ECU’yü geçmeyen ve bir ya da birden fazla sevkiyattan oluşan
mallarõn ihracatcõsõ,
tarafõndan düzenlenir.
2. İlgili mallar, Topluluk ya da Türkiye menşeli olarak addedilirse ve bu protokol gereği
diğer şartlarõ yerine getirirse, bir fatura beyanõ düzenlenebilir.
3. Fatura beyanõ yapacak olan ihracatçõ, ihracat yapan ülkenin gümrük yetkililerinin talebi
üzerine her an, ilgili mallarõn menşe statüsünü gösteren ve protokol gereği tüm şartlarõn
yerine getirildiğini kanõtlayan tüm dökümanlarõ ibraz eder.
4. Fatura beyanõ, ihracatcõ tarafõndan, faturaya, teslimat notuna ya da başka bir ticari
dökümana, EK IV’te metni verilen beyanõ, daktilo ile yazarak ya da faturaya basarak
düzenlenir. Burada kullanõlan dil olarak ise, Ek’te belirtilen dillerden birisi kullanõlõr ve
ihracatcõ ülkenin iç hukuk kurallarõnda yer alan hükümler dikkate alõnõr. Eğer beyan, el
yazõsõ ile yazõlmõş ise, mürekkep ve kitap harfleri ile yazõlmõş olmalõdõr.
5. Fatura beyanõnda ihracatcõnõn el yazõsõ ile imzasõ bulunmalõdõr. Bununla birlikte, Madde
20 doğrultusundaki onaylanmõş ihracatcõ, ihracatcõ ülkenin gümrük yetkililerine, yazõlõ
olarak, her türlü fatura beyanõnõn kendisi imzalamõş gibi, tüm sorumluluğunu taahhüt
ettiği taktirde, bu tür beyanlarõ imzalamak zorunda değildir.
6. Bir fatura beyanõ, ihracatçõ tarafõndan, ilgili mallar ihraç edilmişse, ya da, ithalatcõ ülkeye,
ilgili mallarõn ithalatõndan sonra en fazla iki yõl sonra ibraz edilmişse, verilir.
Madde 20
Onaylanmõş İhracatçõ
1. İhracatçõ ülke gümrük idaresi, bu karar kapsamõndaki mallar ile ilgili sõk sõk yüklemeler
yapan ihracatçõyõ, ilgili mallarõn değerine bakõlmaksõzõn fatura beyanõ yapma yetkisi verir.
Böyle bir yetki isteyen ihracatçõ, mallarõn menşeinin doğruluğunun saptanmasõnõn yanõnda
bu protokolün diğer gereklerin yerine getirildiğini belgeleyen gerekli her türlü teminatõ
sunmak zorundadõr.
2. Gümrük idaresi, uygun bulduklarõ koşullarda onaylanmõş ihracatçõ statüsünü verebilir.
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3. Gümrük idaresi, onaylanmõş ihracatcõya, fatura beyanõnda da yer almasõ gereken bir
gümrük yetki numarasõ verir.
4. Gümrük idaresi, onaylanmõş ihracatçõnõn kullandõğõ yetkiyi izler.
5. Gümrük idaresi, bu yetkiyi her zaman geri alabilir. Gümrük idaresi bu durumu,
ihracatcõnõn fõkra 1’de yer alan teminatlarõ artõk ibraz edemediğine ve fõkra 2’de yer alan
koşullarõ artõk yerine getiremediğine inanõrsa, kullanõr.
Madde 21
Menşe belgesinin geçerliliği
1.

Bir menşe belgesi, ihracatçõ ülkede düzenlendiği tarihten itibaren, dört ay geçerlidir ve
aynõ süre içinde ithalatçõ ülke gümrük idaresine ibraz edilmek zorundadõr.

2.

İthalatçõ ülke gümrük idarelerine 1’inci fõkrada belirtilen ibraz süresi dolduktan sonra
ibraz edilen bir menşe belgesi, süre sonuna kadar ibraz edilmeme nedenleri istisnai haller
olduğu taktirde, tercihli rejim uygulanmak üzere kabul edilebilir.

3.

Süre geçtikten sonraki diğer ibraz hallerinde, ithalatçõ ülke gümrük idareleri, menşe
belgelerini, ilgili ürünler, ibraz süresi dolmadan önce gümrüğe getirilmiş ise kabul
edilebilir.
Madde 22
Menşe belgesinin ibrazõ

Menşe belgeleri ithalatçõ ülke gümrük idarelerine bu ülkede yürürlükte olan kurallara uygun
olarak ibraz edilir. Aynõ gümrük idaresi, bir menşe belgesinin çevirisini ve ayrõca ithalat
beyanõnõn yanõnda, ilgili ürünlerin bu kararõn uygulanmasõ için gerekli şartlarõ yerine
getirdiğine ilişkin ithalatçõ beyanõnõ da talep edebilir.
Madde 23
Menşe belgesi muafiyeti
1. Özel kişiden özel kişiye gönderilen küçük paketler ya da yolcularõn kişisel bagajlarõnõn
bir kõsmõnõ oluşturan ürünler de ticari yollardan ithal edilmedikleri ve bu Protokol gereği
şartlarõ karşõladõklarõ konusunda beyan bulunduğu ve bu beyanõn doğruluğunda kuşku
bulunmadõğõ taktirde, menşe belgesi ibrazõna gerek duyulmadan aynõ menşeili mallar
olarak kabul edilecektir.
Posta ile gönderilen ürünler durumunda ise bu beyan C2/CP3 gümrük beyanõ üzerinde
bulunabilir ya da aynõ belgeye iliştirilebilir.
2. Ara sõra yapõlan ve yalnõzca alõcõnõn ya da yolcunun ya da bunlarõn ailelerinin kişisel
kullanõmõyla ilgili olan eşya ithalatõ, eşyanõn yapõsõ ve miktarõ itibarõyla ticari amaç
gözetmediği açõkça anlaşõldõğõ taktirde ticari ithalat sayõlmayacaktõr.
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3. Bunun da ötesinde, bu mallarõn toplam değeri, küçük paketler halinde olursa 500
ECU’yü, yolcularõn kişisel bagajõnõn bir kõsmõnõ oluşturduğu taktirde 1200 ECU’yü
aşamaz.
Madde 24
Kanõtlayõcõ dökümanlar
Madde 15 (3) ve 19 (3)’de yer alan ve EUR.1 Dolaşõm Sertifikasõ ya da fatura beyanõ
kapsamõndaki ürünlerin Topluluk ya da Türkiye menşeli olduğunu ve bu protokol gereklerini
yerine getirdiğini kanõtlamak amacõyla kullanõlan dökümanlar ayrõca aşağõda belirtilen
konular içerebilir :
a) İhracatcõnõn muhasebe kayõtlarõnda ve özel kayõtlarõnda da yer alan ve ihracatçõ ya da
teslimatcõnõn ilgili ürünleri elde etmek için yerine getirdiği işlem ve süreçlerin doğrudan
kanõtõ;
b) İç hukuk kurallarõna göre kullanõlan ve Topluluk ya da Türkiye’de kullanõlan, çõkarõlan ya
da hazõrlanan materyallerin menşe statüsünü kanõtlayan dökümanlar;
c) İç hukuk kurallarõna göre kullanõlan ve Topluluk ya da Türkiye’de çõkarõlan ya da
düzenlenen materyallerin işlemesini ve işlenmesini kanõtlayan dökümanlar;
d) Bu Protokol doğrultusunda, Topluluk ya da Türkiye’de kullanõlan, düzenlenen ya da
hazõrlanan materyallerin menşe statüsünü kanõtlayan EUR.1 dolaşõm sertifikasõ ya da
fatura beyanlarõ.
Madde 25
Menşe belgesinin ve kanõtlayõcõ dökümanlarõn saklanmasõ
1.

EUR.1 dolaşõm sertifikasõ için başvuruda bulunan ihracatçõ, Madde 15 (3)’te yer alan
dökümanlarõ en az üç yõllõk bir süre için saklar.

2.

Fatura beyanõnda bulunan ihracatçõ, gerek bu beyanõn bir kopyasõnõ, gerekse Madde 19
(3)’te yer alan dökümanlarõ en az üç yõllõk bir süre için saklar.

3.

EUR.1 dolaşõm sertifikasõ düzenleyen ihracatçõ ülke gümrük idaresi, Madde 15 (2)’de
değinilen başvuru formunu en az üç yõl saklar.

4.

İhracatçõ ülke gümrük idaresi, kendilerine ibraz edilen EUR.1 dolaşõm sertifikasõnõ ve
fatura beyanõnõ en az üç yõl saklar.
Madde 26
Farklõlõklar ve şekilsel hatalar

1.

Menşe belgesindeki ifadeler ile eşyalarõn ithali için gerekli işlemleri yerine getirebilmek
için gümrük idaresine ibraz edilen sair belgelerdeki ifadeler arasõnda önemsiz
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farklõlõklarõn bulunmasõ, belgenin ithal edilen eşyaya uygun olduğu saptandõğõnda bu
belgeyi hükümsüz ya da geçersiz kõlmayacaktõr.
2. Yazõm hatalarõ gibi açõk şekilsel hatalar eğer metindeki ifadelerin doğruluğuna ilişkin
şüpheler yaratan cinsten değil iseler metnin reddedilmesine sebebiyet vermezler.
Madde 27
ECU olarak ifade edilen miktarlar
1. ECU olarak ifade edilen miktarlara eş değer ithalatçõ ülke ulusal para birimindeki miktar,
ithalatçõ ülke tarafõndan belirlenir ve Avrupa Topluluklarõ Komisyonu vasõtasõ ile ithalatçõ
ülkeye iletilir.
2. Toplam miktar, ithalatçõ ülkenin belirlediği miktarõ aşarsa, ithalatçõ ülke, mallar, ihracatcõ
ülke para biriminde faturalandõğõ taktirde, bu miktarlarõ kabul eder. Mallara ilişkin fatura,
başka bir üye devlet ya da Türkiye’nin para biriminde kesilmişse, ithalatçõ ülke, ilgili ülke
tarafõndan verilen miktarõ tanõr.
3. Herhangi bir ulusal para biriminde kullanõlacak olan miktarlar, 1996 yõlõnõn ekim ayõnõn ilk
iş günü itibarõyla, ECU olarak ifade edilen miktarlarõn o ulusal para birimine eş değer
olmalõdõr.
4. ECU olarak ifade edilen miktarlar, ve AB üye devletlerin ya da Türkiye’nin ulusal para
birimindeki karşõlõğõ, Topluluk ya da Türkiye’nin talebi üzerine, Ortaklõk Komitesi
tarafõndan gözden geçirilir. Bu işlem yapõlõrken, Ortaklõk Konseyi, herhangi bir ulusal para
biriminde kullanõlacak olan miktarda bir eksilme olmamasõnõ sağlar ve bunun da ötesinde,
reel anlamda ilgili, limitlerin etkisinin korunmasõ konusundaki isteklili dikkate alõr. Bu
amaçla, Ortaklõk Konseyi, ECU olarak ifade edilen miktarlarda değişiklik yapma kararõ
alabilir.
BAŞLIK VI
İDARİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN DÜZENLEMELER
Madde 28
Karşõlõklõ yardõm
1. AB üyesi devletler ve Türkiye’nin gümrük idareleri, birbirine karşõlõklõ olarak, Avrupa
Topluluklarõ Komisyonu vasõtasõ ile, gümrük idarelerinde, EUR.1 dolaşõm sertifikalarõnõn
düzenlenmesi için kullanõlan pullarõn bir örneğini ve mühürlerin örnek baskõsõnõ ve söz
konusu sertifika ve fatura beyanlarõnõn doğruluğunu tastiklemekle yükümlü gümrük
idarelerinin adreslerini sağlar.
2. Bu Protokolün pürüzsüz bir şekilde yürümesini sağlamak amacõyla, gerek Topluluk,
gerekse Türkiye, yetkili gümrük idareleri yardõmõyla, EUR.1 dolaşõm sertifikasõnõn ya da
fatura beyanõnõn özgünlüğünü ve bu belgelerde verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol
ederek, birbirlerine yardõmcõ olur.
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Madde 29
Menşe Belgelerin doğrulanmasõ
1. Menşe belgelerindeki beyanlarõn Kontrolü, yoklama suretiyle ya da ihracatcõ ülke gümrük
idarelerinin bu belgelerin doğruluğu konusunda ilgili mallarõn menşe statüsüne ilişkin ya
da bu Protokolün diğer gereklerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi şüpheleri
bulunduğunda, yapõlõr.
2. 1’inci fõkra hükümlerinin uygulanmasõ amacõyla, ihracatçõ ülke gümrük idaresi, duruma
göre, kontrolün esasõ ya da şekline ilişkin gerekçeleri belirtmek suretiyle EUR.1 Dolaşõm
Sertifikasõ, verildiyse fatura, fatura beyanõnõ, ya da bu belgelerin bir kopyasõnõ, ihracatçõ
ülke gümrük idaresine gönderir. Gümrük idaresi, doğruluğun, kanõtlanmasõ talebini
desteklemek üzere, menşe belgesinde verilen bilgilerin doğru olmadõğõ kanõsõnõ uyandõran
her türlü belge ve bilgiyi gönderecektir.
3. Kontrol işlemi ihracatçõ ülke gümrük idaresi tarafõndan yapõlõr. Bu amaç doğrultusunda,
gümrük idaresi her türlü kanõt isteme hakkõna, ihracatçõ hesabõna her türlü denetimi ya da
gerekli gördüğü her türlü kontrolü yapma hakkõna sahiptir.
4. İthalatçõ ülke gümrük idaresi, kontrolün sonucunu beklediği süre içinde, ilgili ürünlere
ilişkin, tercihli rejim uygulamasõ yapmayõ askõya almaya karar verirse, ithalatçõya,
ürünlerin ithaline, gerekli gördüğü ön tedbirleri almak suretiyle izin vereceğini bildirir.
5. İthalatçõ ülke gümrük idaresi, kontrol sonuçlarõndan en kõsa sürede haberdar edilir. Bu
sonuçlar kesin olarak, gönderilen belgelerin özgünlüğünü, ilgili ürünlerin Topluluk ya da
Türkiye menşeli olup olmadõğõnõ ve ayrõca bu Protokolün diğer gereklerinin yerine
getirilip getirilmediğini göstermelidir.
6. Söz konusu konuda ciddi kuşkularõn bulunduğu durumlarda, inceleme başvuru tarihi
itibarõyla 10 ay içinde bir yanõt gelmemişse ya da gelen yanõt, söz konusu dökümanlarõn
özgünlüğü konusunda ya da ürünlerin menşe konusunda yeterince doğrulayõcõ bilgi
içermiyorsa, talep sahibi gümrük idaresi, istisnai durumlar hariç, tercihli rejim uygulamayõ
reddeder.
Madde 30
Anlaşmazlõklarõn çözümü
İnceleme talebinde bulunan gümrük idaresi ile bu incelemeyi yapmakla yükümlü gümrük
idaresi arasõnda Madde 29’da yer alan inceleme prosedürü konusunda çözümlenemeyen
anlaşmazlõklar çõktõğõnda ya da bu Protokolün yorumlanmasõna ilişkin bir sorun çõktõğõnda,
mesele Ortaklõk Komitesine intikal ettirilir.
İthalatçõ ve ithalatçõ ülke gümrük idaresi arasõndaki anlaşmazlõklar, her durumda, ilgili
ülkenin mevzuatõ doğrultusunda çözümlenir.
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Madde 31
Cezalar
Mallara tercihli rejim uygulamasõnõ sağlamak amacõyla doğru olmayan bilgiler içeren belgeler
düzenleyen ya da düzenlenmesine sebep olan kişilere ceza uygulanõr.
Madde 32
Serbest Bölgeler
1. Topluluk ve Türkiye, menşe belgesi kapsamõnda ticareti yapõlan ve nakliyat sõrasõnda
kendi topraklarõnda kurulu bir serbest bölgeyi kullanan mal sahibi, mallarõn burada başka
bir mal ile değiştirilmesini ve hasara uğramasõnõ önleyecek işlemler dõşõnda bir işleme tabi
tutulmamasõnõ sağlamak üzere gereken bütün önlemleri alõr.
2. Fõkra 1’de yer alan hükümlere bir istisna olarak, Topluluk ya da Türkiye menşeli olup,
menşe belgesi kapsamõnda olan bir serbest bölgeye ithal edilen mallar, burada işçilik veya
işleme tabi tutulduğu taktirde, ilgili gümrük idareleri, sözkonusu işçilik ve işlemin bu
Protokol hükümlerine uygun olmasõ halinde, ihracatçõnõn talebi üzerine yeni bir EUR.1
Dolaşõm Sertifikasõ düzenler.
BAŞLIK VII
CEUTA VE MELİLLA
Madde 33
Protokolün Uygulanmasõ
1. Madde 2’de kullanõlan ‘Topluluk’ terimi, Ceuta ve Melila’yõ kapsamaz.
2. Ceuta ya da Melilla’ya ithal edilen Türkiye menşeli ürünlere her açõdan, İspanya
Krallõğõnõn ve Portekiz Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine katõlõm Anlaşmasõnõn 2’nci
Protokolü doğrultusunda, Topluluğun, gümrük bölgesi menşeli ürünlere uygulanan
gümrük rejimi uygulanõr. Türkiye ise, bu karar kapsamõnda olan, Ceuta ve Melilla menşeli
ürünlerin ithalatõnda, Topluluktan ithal edilen aynõ menşeli ürünlere uyguladõğõ gümrük
rejimini uygular.
3. Ceuta ve Melilla, ile ilgili ürünler ile ilgili Fõkra 2’nin uygulanmasõ amacõyla, bu Protokol,
Madde 34’de yer alan özel şartlara bağlõ olarak, gerekli değişiklikler ile uygulanõr.
Madde 34
Özel Şartlar
1. Doğrudan 11’inci Madde’de yer alan hükümler doğrultusunda taşõnmalarõ durumunda
ürünler,
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(1) Ceuto ve Melilla menşeli sayõlacak, eğer :
a) ürünler tamamõyla Ceuta ve Melilla’da üretilmişse;
b) Ceuta ve Melilla’dan elde edilen ürünler a)’da belirtilen ürünlerin dõşõndaki
ürünlerin imalatõnda kullanõlmõşsa ve,
(i) İlgili ürünler bu Protokolün 3’üncü Maddesi doğrultusunda işçilik ya da işlem
görmüşse; ya da
(ii) Bu ürünler, bu Protokol kapsamõnda Türkiye ya da Topluluk menşeli olup,
Madde 6 (1)’de yer alan yetersiz işçilik ve işleme durumunun ötesinde işçilik
ve işleme tabi tutulmuşsa.
(2) Türkiye menşeli sayõlacak, eğer :
a) ürünler tamamõyla Türkiye’den elde edilmişse;
b) Türkiye’den elde edilen ürünler (a)’da belirtilen ürünlerin dõşõndaki ürünlerin
imalatõnda kullanõlmõşsa, ve
(i) ilgili ürün bu Protokolün 5’inci Maddesi doğrultusunda işçilik ya da işlem
görmüşse; ya da
(ii) bu ürünler bu Protokol kapsamõnda Ceuta ve Melilla menşeli olup, madde (1)’de
yer alan yetersiz işçilik ve işleme durumunun ötesinde işçilik ve işleme tabi
tutulmuşsa.
2. Ceuta ve Melilla tek bir bölge kabul edilecektir.
3. İthalatçõ ya da yetkili temsilcisi, ‘Türkiye’ ve ‘Ceuta ve Melilla’ ibaresini, EUR. 1
Dolaşõm Sertifikasõnõn 2’no’lu kutusuna ya da fatura beyanõna yazacaktõr. Buna ek olarak,
ürünlerin Ceuta ve Melilla menşeli olmasõ durumunda, bu durum EUR.1 Dolaşõm
sertifikasõnõn 4 no’lu kutusuna ya da fatura beyanõna yazõlacaktõr.
4. Bu Protokolün, Ceuta ve Melilla’da uygulanmasõndan İspanyol gümrük idareleri sorumlu
olacaktõr.
BAŞLIK VIII
NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 35
Protokolde değişiklik
Ortaklõk Konseyi bu Protokol hükümlerinde değişiklik yapma kararõ olabilir.
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EK I
EK II’de bulunan Listeye Giriş Notlarõ
Not 1 :
Liste, bu Protokol’ün 5’inci Maddesi doğrultusunda, tüm ürünlerin yeterince işlenmiş
sayõlmasõ için istenilen şartlarõ vermektedir.
Not 2 :
2.1.

Listedeki ilk sütün, üretilen ürünü tanõmlar. Birinci sütun Armonize Sistemde
kullanõlan fasõl ya da pozisyon numarasõnõ, ikinci sütun bu sistemde kullanõlan eşya
tanõmlamasõnõ verir. İlk iki sütundeki her kayõt için 3 ve 4’üncü sütunlarda bir kural
belirlenmiştir. Birinci sütundaki kayõtlar önce “y” bulunan hallerde, bu 3 ya da 4’üncü
sütundaki kuralõn fasõl ya da pozisyona 2’nci sütunda tanõmlandõğõ şekilde kõsmen
uygulanacağõnõ gösterir.

2.2.

Birinci sütunda, birkaç pozisyon numarasõnõn birlikte gruplandõrõlmasõ ya da bir fasõl
numarasõnõn verilmesi ve bu nedenle 2’nci sütundaki ürün tanõmlanmasõnõn genel
terimlerle verilmesi hallerinde, 3 ya da 4’üncü sütundaki kural Armonize Sistemde, bu
fasõllara dahil tüm pozisyonlarõn her birine uygulanõr.

2.3.

Aynõ pozisyondaki farklõ ürünlere uygulamak üzere, listede farklõ kurallar varsa, her
tire işaretli kayõt 3 ya da 4’üncü sütündaki kuralõn kapsadõğõ pozisyon kõsmõna ilişkin
tanõmlamayõ içerir.

2.4.

Eğer ilk iki sütün girişleri için, gerek 3’üncü, gerekse 4’üncü sütunda bir kural
belirlenmişse, ihracatcõ alternatif olarak 3’üncü sütündaki ya da 4’üncü sütundaki
kuralõ uygulayabilir. 4’üncü sütünda menşe kuralõ verilmemiş ise, 3’üncü sütunda
belirlenen kural uygulanmak zorundadõr.

Not 3:
3.1.

Bu Protokolün, başka ürünlerin imalatõnda kullanõlan ve menşe statüsü elde etmiş olan
ürünlere ilişkin 5’inci Madde hükümleri, bu statünün, bu ürünlerin kullanõldõğõ
fabrikalarda ya da Topluluk veya Türkiye’de başka bir fabrikada elde edilmiş olup
olmadõğõna bakõlmaksõzõn uygulanõr.

3.2.

Listedeki kural, gerekli asgari işçilik ya da işlem miktarõnõ temsil eder ve ürünün daha
fazla işçilik ve işlem görmesi de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem,
menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural, imalatõn belirli bir aşamasõnda, yabancõ
menşeli girdi kullanõlabileceğini belirtirse, bu tür girdinin, imalatõn daha erken bir
aşamasõnda kullanõlmasõ mümkün, daha sonraki aşamasõnda ise mümkün değildir.

3.3.

3.2.’de belirtilen not saklõ kalmak kaydõyla, bir kuralõn ‘herhangi bir pozisyondaki
girdilerin” kullanõlabileceğini belirtmesi halinde, yine bu kuralda belirtilen özel
sõnõrlamalara bağlõ olmak şartõyla, ürün ile aynõ pozisyona dahil girdiler de
kullanõlabilir. Ancak,”…….” Pozisyonunun diğer girdileri dahil, herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, yalnõzca 2’nci sütunda verilen ürünün

410

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

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

1/98 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ

tanõmõndan farklõ bir tanõmõ olan bir ürünle aynõ pozisyonda sõnõflandõrõlan girdilerin
kullanõlabileceği anlamõna gelir.
3.4.

Listedeki bir kural, bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade
ettiğinde, bu, her hangi, bir ya da daha fazla girdinin kullanõlabileceği anlamõna gelir.
Tamamõnõn kullanõlmasõ gerekmez.

3.5.

Listedeki bir kural, bir ürünün özel bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade
ederse, bu şart, kendi özellikleri gereği kuralõ karşõlayamayan başka girdilerin
kullanõlmasõnõ engellemez.

Örneğin :
1904 Pozisyonu için tahõl taneleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanõlmasõnõ hariç
tutan kural, tahil tanelerinden üretilmiş mineral tuzlarõn, kimyasal maddelerin ya da diğer
katkõlarõn kullanõlmasõnõ engellemez.
Bununla birlikte, bu kural, listede belirtilen özel bir maddeden imal edilemeyen, ancak
imalatõn daha erken safhalarõnda aynõ yapõdaki maddeden imal edilmiş olan ürünlere
uygulanmaz.
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EK II
ÜRETİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN YABANCI
MENŞELİ GİRDİLER ÜZERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE
İŞLEMLER LİSTESİ
Pozisyon
No

Ürünün Tanõmõ

(1)

(2)

Yabancõ menşeli Girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler
(3)
Fasõl 1 de kullanõlan tüm hayvanlarõn, o ülke
menşeli olmasõ gerekir

Fasõl 1

Canlõ Hayvanlar

Fasõl 2

Etler ve yenilebilir sakatat

Fasõl 1 ve 2’de kullanõlan tüm girdilerin, o ülke
menşeli olmasõ gereken imalat

Fasõl 3

Balõklar, kabuklu hayvanlar ve naimler

Fasõl 3’de kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

y. Fasõl 4

Süt ve Süt ürünleri; Kuş ve Kümes hayvanlarõnõn
yumurtalarõ; doğal bal; tarifenin başka yerlerinde
zikredilmeyen ya da bulunmayan diğer hayvansal
ürünler

Fasõl 3’de kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

y.0403

Yayõk altõ süt, põhtõlaşmõş süt ve krema, yoğurt,
kefir ve diğer fermente edilmiş ya da asitliği
artõrõlmõş süt ve krema (konsantre şekilde ya da
ilave şeker ya da başka tatlandõrõcõ madde içersin ya
da içermesin

–

Fasõl 4’de kullanõlan tüm girdilerin tamamõyla
o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken,

–

Fasõl 17’de kallõnalan girdilerin değerinin
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu
aşmadõğõ,

imalat
05040000

Bağõrsak, mesane ve mideler (balõğõn dõşõnda), tüm
ya da parçalara ayrõlmõş olarak; taze, salamura,
dondurulmuş, tuzlanmõş, şoklanmõş, kurutulmuş ya
da füme şeklinde

0511

Tarifenin başka yerinde zikredilmeyen ya da
bulunmayan diğer hayvansal ürünler;

Fasõl 5’de kullanõlan tüm girdilerin tamamõyla
o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

Fasõl 5’de kullanõlan tüm girdilerin tamamõyla
o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

Fasõl 1 ya da 3’de geçen hayvanlarõn ölmüş şekli
gõda olarak kullanõma uygun değildir.
Fasõl 6

Canlõ ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanlarõ,
kökleri ve benzeri; kesme çicek ve çicekçilik
ürünleri

–

Fasõl 6’da kullanõlan tüm girdilerin tamamõyla
o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken,

–

Kullanõlan tüm girdilerin değerinin ürünün
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 50’sini aşmadõğõ;

İmalatlar.
y.Fasõl 7

07104000 ve 07119030 No’lu Pozisyon altõndaki
mõsõr dõşõnda, sebzeler ve yenilen kökler, yumrular
ve nebatlar

Fasõl 8

Yenilen meyveler ve kabuklu yemişler; turunçgiller
ve kavun kabuğu
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ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat
-

Kullanõlan tüm meyve ve yemişlerin
tamamõyla o ülkede elde edilmiş olmasõ
gereken,

-
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

y.Fasõl 9

Kahve, çay ve baharatlar; aşağõdakiler hariç;

Fasõl 9’da kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

0901

Kahve, kavrulmuş ya da kafeinleştirilmiş olsun ya
da olmasõn; Kahve çekirdekleri ve kabuklarõ;
herhangi bir miktarda kahve ihtiva eden kahve
yerine geçen maddeler

Herhangi bir pozisyonda kullanõlan girdilerden
yapõlan imalat

0902

Kokulandõrõlmõş ya da kokulandõrõlmamõş çay

Herhangi bir pozisyonda kullanõlan girdilerden
yapõlan imalat

y.0910

Baharat karõşõmõ

Herhangi bir pozusyonda kullanõlan girdilerden
yapõlan imalat

Fasõl 10

Hububat

Fasõl 10’da kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

y.Fasõl11

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, , inülin,
buğday glüteni; aşağõdakilerin dõşõnda;

Pozisyon No. 0714’de belirtilen hububat, sebze,
yenilebilen kökler ve yumrular ve meyvelerin
tümünün o ülke menşeli olmasõ gereken imalat,

y. 1106

Un, 0713 No’lu pozisyonundaki baklagiller unu

0708 No’lu pozisyon altõndaki
kurutulmasõ ve öğütülmesi

Fasõl 12

Yağlõ tohum ve meyveler, sanayide ve tõbda
kullanõlan bitkiler, saman ve hayvan yemleri

Fasõl12’de kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

y. 1302

Pektinli maddeler, pektinatlar ve pektatlar

- Kullanõlan tüm girdilerin değerinin ürünün
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 50’sini aşmadõğõ
imalatlar

1501

Domuz yağõ ve tavuk yağõ; pozisyon No. 0209 ya
da 1503 altõndakiler hariç :

1502

1503

baklagillerin

–

Kemik ya da artõk maddelerden elde edilen
yağlar

Pozisyon No 0203, 0206 ya da 0207 altõndaki
girdiler ya da 0506 No’lu pozisyon atõndaki,
kemikler hariç herhangi bir pozisyon altõndaki
girdilerden yapõlan imalat

–

Diğerleri

Pozisyon No. 0203 ya da 0206 altõnda yer alan
domuz eti ya da yenilebilir sakatat ya da Pozisyon
No 0207 altõnda yer alan kümes hayvanlarõna ait et
ya da sakatat

Pozisyon No. 1503 altõnda yer alanlar hariç, büyük
baş hayvanlardan, koyun ve keçilerden elde edilen
yağ :
–

Kemik ya da artõk maddelerden elde edilen
yağlar

Pozisyon No. 0201, 0202, 0204 ya da 0206
altõndaki girdiler ya da Pozisyon No. 0306
altõndaki kemikler hariç, herhangi pozisyon
altõndaki girdilerden elde edilen imalat

–

Diğerleri

Fasõl 2’de kullanõlan girdilerin tamamõyla o ülkede
elde edilmiş olmasõ gereken imalat

Domuz yağõ stearini, sõvõ domuz yağõ, oleostearin,
oleo-yağõ
ve
donyağ,
emulsiyon
haline
getirilmemiş, karõştõrõlmamõş ya da herhangi bir
şekilde işlem görmemiş
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

1504

Balõk ya da deniz memelilerinden elde edilen rafine
edilmiş ya da edilmemiş, ancak kimyasal işlem
görmemiş katõ ve sõvõ yağlar ve fraksiyonlarõ

y.1507’den
y.1515’e kadar

–

Katõ fraksiyonlar

Pozisyon No. 1504 altõnda yer alan girdiler de
dahil, herhangi bir pozisyon altõndaki girdilerden
yapõlan imalat

–

Diğerleri

Fasõl 2 ve 3’de kullanõlan girdilerin tamamõyla o
ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

Bitkisel yağlar ve fraksiyonlarõ
–

Gõda tüketiminin dõşõnda teknik ve endüstriyel
amaçlar için üretilen soya, yer fõstõğõ, palmiye,
kopra, palmiye çekirdeği, babasu, tung ve
oitikika yağõ, mersin mumu ve Japon mumu ve
yağlarõ

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

–

Katõ fraksiyonlar

Pozisyon, No. 1507 ve 1515’in altõnda yer alan
diğer girdilerden yapõlan imalat

–

Diğerleri

Kullanõlan tüm bitkisel girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat 1

y.1516

Hayvansal ve bitkisel katõ ve sõvõ yağlar ve bunlarõn
fraksiyonlarõ , kõsmen ya da tamamen hidrojenize
edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş ya da
elaidik asitleştirilmiş, rafine edilmiş olsun olmasõn,
ancak daha ileri bir işlem görmemiş (opal-wax adõ
verilen ve poz. No.1516 2010 altõnda bulunan
hidrojene hint yağõ hariç

–

Fasõl 2’de kullanõlan girdilerin tamamõyla o
ülkede elde edilmiş olmasõ; kullanõlan tüm
bitkisel girdilerin o ülke menşeli olmasõ
gereken imalat. Bununla birlikte 1507, 1508,
1511 ve 1513 pozisyon No.’lu girdiler de
kullanõlabilir.

1517 10 90

Margarin; ‘simili-sandoux’ ve diğer katõ ve sõvõ
yağlar ve fraksiyonlarõ

–

Fasõl 2 ve 4’de kullanõlan girdilerin tamamõyla
o ülke menşeili olmasõ gereken imalat,

–

Kullanõlan tüm girdilerin tamamõyla o ülke
menşeli olmasõ gereken imalat. Bununla
birlikte, 1507, 1608, 1511, ve 1513 Poz. No’lu
girdilerde kullanõlabilir.

1517 90 91
1517 90 99

1518 00 31

Bitkisel sabit sõvõ yağlar, sanayide kullanõlan ve
yenilmeyen karõşõm

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

y.1522 00

Yağlõ maddeler ve hayvansal ya da bitkisel
mumlarõn işlenmesinden meydana gelen artõklar

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

Fasõl 16

Et, balõk, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ya da
diğer su omurgasõzlarõnõn müstahzarlarõ

–

1518 00 39

1

Fasõl 1’de yer alan hayvanlardan yapõlan
imalat. Fasõl 3’de kullanõlan girdilerin o ülke
menşeli olmasõ gerekmektedir.

Bununla birlikte, müteakip menşe kuralõ, ayçiçek yağõ (y 1512 11) için 18000 tonluk,rep, kolza ve hardal
yağõ (y 1514 10) için ise 10000 tonluk kota dahilinde uygulanõr:’Ürünün pozisyonundan farklõ bir
pozisyona sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat.’
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

1701

y. 1702

1703

1801 00 00

1802 00 00

1902 20 10
1902 20 30

Kamuş ya da pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz
(katõ halde)
–

Aromalandõrõlmõş ya da renklendirilmiş

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin ürünün
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu aşmadõğõ imalat

–

Diğerleri

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tum girdilerden yapõlan imalat

Diğer şekerler, Kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz
ve fruktoz dahil (katõ halde) : ilave aroma ya da
renk verici maddeler katõlmamõş şeker şuruplarõ;
suni bal (tabi bal ile karõştõrõlmõş olsun ya da
olmasõn); karamel; Poz. 1702 1100, 1702 3051,
1702 3059, 1702 5000 ve 1702 90 10 No.lu girdiler
hariç:
–

Katõ şekilde şeker; aromalandõrõlmõş ya da
renklendirilmiş

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin ürünün
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu aşmadõğõ imalat

–

Diğerleri

Kullanõlan tüm girdilerin o ülkede elde edilmiş
olmasõ gereken imalat

Şeker ekstraksiyonundan ya da rafinajõndan elde
edilen melaslar :
–

Aromalandõrõlmõş ya da renklendirilmiş

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin ürünü
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu aşmadõğõ imalat

–

Diğerleri

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tum girdilerden yapõlan imalat

Kakao taneleri (ham ya da kavrulmuş. Bütün ya da
kõrõk)

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tum girdilerden yapõlan imalat

Kakao kabuklarõ, iç kabuklarõ, zarlarõ ve diğer
kakao döküntüleri

Makarnalar (pişirilmiş ya da et ile veya diğer
maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde
hazõrlanmõş olsun olmasõn (spagetti, makaroni,
şehriye, lazanya, gnochi, ravioli, canelloni gibi);
Kuskus (hazõrlanmõş olsun, olmasõn ağõrlõk
itibariyle % 20’den fazla balõk, yumuşakça,
kabuklu hayvan ve diğer su omurgasõzlarõ içerenler)

–

Kullanõlan tüm hububat ve hububat
ürünlerinin (durum buğday ve ürünleri hariç)
o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

–

Fasõl 2 ve 3’de yer alan girdilerin o ülkede
elde edilmiş olmasõ gereken imalat

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve
yenilen diğer bitki parçalarõ (sirke veya asetik asit
ile hazõrlanmõş veya Konserve edilmiş)

Kullanõlan tüm meyve, yemiş ya da sebzenin o
ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

2001 10 00

–

Hõyarlar ve Kornişonlar

2001 20 00

–

Soğanlar

2001 90 10

–

Mango çetnisi
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

2001 90 20

–

Capsicum cinsi biberler (tatlõ veya dolmalõk
biberler hariç)

2001 90 50

–

Mantarlar

y. 2001 90 80

–

Zeytinler

2002

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka
usullerle hazõrlanmõş veya konserve edilmiş)

Kullanõlan tüm meyve, yemiş ya da sebzenin o
ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

2003

Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten
başka usullerle hazõrlanmõş ya da konserve edilmiş)

Kullanõlan tüm meyve, yemiş ya da sebzenin o
ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

y. 2004

Pozisyon No. 2004 1091, 2004 9010, 2005 2010 ve
20058000 hariç Pozisyon No. 2006’da yer alan
girdilerin dõşõnda sirke veya asetik asitten başka
usullerle hazõrlanmõş veya konserve edilmiş diğer
sebzeler

Kullanõlan tüm meyve, yemiş ya da sebzenin o
ülkede elde edilmiş olmasõ gereken imalat

2006

Sebze, meyve, sert kabuklu meyveler, meyve
kabuklarõ ve diğer bitki parçalarõ (şekerle konserve
edilmiş) (suyu alõnmõş, üstü şekerle kaplanmõş veya
kristalleştirilmiş)

- Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin ürünün
fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu aşmadõğõ
imalat

2007

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert
kabuklu meyve püresi ve meyve sert kabuklu
meyve ezmeleri (pişirilerek hazõrlanmõş) ilave şeker
veya diğer tatlandõrõcõ maddeleri içersin içermesin)

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu
aşmadõğõ imalat

y.2005

y.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): Pozisyon No. 20081110, 20089100,
2008 9985, 2008 9991 ve 2008 9999 hariç :
–

İlave şeker ve alkol içermeyen sert kabuklu
meyveler

Pozisyon No. 0801, 0802 ve 1202 ila 1207’de yer
alan sert kabuklu meyveler ve yağlõ tohumlarõn
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõ % 60 astõğõ imalat

–

Hububata dayalõ karõşõmlar

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

–

Ilave şeker içermeyen ya da donmuş olmayan,
su da haşlanarak ya da kaynatõlarak pişirilen
meyve ve sert kabuklu meyvelerin dõşõndakiler

–

–

Diğerleri

Kullanõlan tüm meyve, sert kabuklu meyve ya da
sebzenin o ülkede elde edilmiş olmasõ gereken
imalat
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Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu
aşmadõğõ imalat
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

2009

y.2106

2204

2206

y.2207
y. 2208

2209 00

Meyve sularõ (üzüm şõrasõ dahil) ve sebze sularõ
(fermente edilmemiş ve alkol katõlmamõş), ilave
şeker veya diğer tatlandõrõcõ maddeler katõlmõş
olsun olmasõn :

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu
aşmadõğõ imalat

Aromalandõrõlmõş ya da renklendirilmiş şekerli
şuruplar

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Fasõl 17’de kullanõlan girdilerin değerinin
ürünün fabrika çõkõş fiyatõnõn % 30’unu
aşmadõğõ imalat

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Bütün üzümler ve üzüm ürünleri o ülkede elde
edilmiş olmasõ gereken imalat

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabõ, armut
şarabõ, bal şarabõ gibi); başka bir yerde
sõnõflandõrõlmamõş olan fermente edilmiş içki
karõşõmõ) ve fermente edilmiş içki ve alkolsüz içki
karõşõmõ

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Bütün üzümler ve üzüm ürünleri o ülkede elde
edilmiş olmasõ gereken imalat

Antlaşmanõn II. Ekinde yer alan tarõm ürünlerinden
elde edilen denatüre edilmiş ve edilmemiş etil
alkol, alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü
içkiler; içki imalatõnda kullanõlan alkollü bileşik
mustahzarlarõ hariç

–

Pozisyon No. 2207 ya da 2208 altõnda
sõnõflandõrõlmamõş girdilerden yapõlan imalat,

–

Kullanõlan tüm üzüm ve üzümden elde edilen
girdilerin o ülkede elde edilmiş olmasõ
gereken imalat ya da eğer tüm kullanõlan
girdiler zaten o ülke menşeine ait ise ağõrlõğõn
% 5’i kadar arak kullanõlabilir.

Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke yerine
geçen maddeler

–

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan
imalat

–

Bütün üzümler ve üzüm ürünleri o ülkede elde
edilmiş olmasõ gereken imalat

Taze üzüm şarabõ , (kuvvetlendirilmiş şaraplar
dahil); 20.09 pozisyonunda yer alanlarõn haricinde
üzüm şõrasõ

Fasõl 23

Gõda sanayinin kalõntõ ve döküntüleri, hayvanlar
için hazõrlanmõş kaba yemler; şunlar hariç :

y.2301

Balina kaba unu; balõk, kabuklu deniz hayvanlarõ,
yumuşakcalar ve diğer su omurgasõzlarõnõn
insanlarõn yemesine elverişli olmayan unlarõ, kaba
unlarõ ve pelletleri
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Ürünün
pozisyonundan
farklõ
bir
pozisyonasõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden
yapõlan imalat
Fasõl 2 ve 3’de kullanõlan tüm girdilerin o ülke
menşeli olmasõ gereken imalat
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Pozisyon No

Ürünün Tanõmõ

Yabancõ menşeli girdilere uygulanarak menşe
statüsü veren işçilik ya da işlemler

(1)

(2)

(3)

y. 2303

Mõsõr nişastasõ imalat artõklarõ (Konsantre edilmiş
õslatma sularõ hariç), kuru madde üzerinden
hesaplandõğõnda protein organõ ağõrlõk itibariyle %
40’tan fazla olanlar

Kullanõlan mõsõrõn o ülke menşeli olmasõ gereken
imalat

y.2306

Zeytin küspesi ve zeytin üretiminden arta kalan
diğer katõ artõklarõ, ağõrlõk itibariyle zeytin yağõ
oranõ % 3’den fazla olanlar

Kullanõlan zeytinlerin tümüyle o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

2309

Hayvan gõdasõ olarak kullanõlan müstahzarlar

–

Kullanõlan tüm hububat, şeker ya da melasõn,
et ya da sütün o ülke menşeli olmasõ gereken
imalat

–

Fasõl 3’de kullanõlan girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

2401

Yaprak tütün; tütün döküntüleri

Fasõl 24’de kullanõlan tüm girdilerin o ülke menşeli
olmasõ gereken imalat

4501

Doğal mantar, işlenmemiş ya da basit bir şekilde
hazõrlanmõş, döküntü mantar; kõrõlmõş, granül ya da
toz haline getirilmiş mantar

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

5301

Keten ve Kender (cannabis satival) ham ya da
işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş; keten ve
kendir kõtõk ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve
ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

Ürünün pozisyonundan farklõ bir pozisyona
sõnõflandõrõlmõş olan tüm girdilerden yapõlan imalat

5302
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EK III
DOLAŞIM SERTİFİKASI EUR. 1 VE DOLAŞIM SERTİFİKASI EUR 1 İÇİN
BAŞVURU
Basõm Talimatõ :
1. Her bir form 210x297 mm boyutlarõnda olmalõdõr; boydan eksi 5 mm ya da artõ 8 mm’ye
kadar bir tolerans payõ tanõnõr. Kullanõlan kağõt mekanik hamur içermeyen ve ağõrlõk
itibariyle metre karesi 25 gramdan daha hafif olmayan beyaz yazõ kağõdõ olacaktõr. Fonu
ise mekanik ya da kimyasal yoldan yapõlan tahrifatlarõn görülmesini sağlayacak şekilde
menevis rengi filigranla kaplanacaktõr.
2. Bu Antlaşmaya taraf ülkeler EUR. 1 sertifikalarõnõ kendileri basma ya da uygun
gördükleri matbaalara bastõrma hakkõnõ saklõ tutarlar. Matbaalara bastõrma halinde EUR. 1
sertifikalarõnõn sözkonusu uygun görüşü içermesi gerekir. Her bir EUR. 1 sertifikasõ,
basan kuruluşun isim ve adresini ya da teşhis edilmesini sağlayacak bir işaretini
taşõmalõdõr. Ayrõca her bir EUR. 1 sertifikasõ basõlõ olsun ya da olmasõn teşhis edilebilmesi
için bir seri numarasõ taşõyacaktõr.
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EK IV
FATURA BEYANI
Aşağõda metni bulunan fatura beyanõ, dip notlara uygun bir şekilde düzenlenir. Bununla
birlikte dipnotlarõn tekrar belirtilmesi gerekmemektedir.
İngilizce
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)),
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential
origin (2).
İspanyolca
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacion aduanera no
… (¹)) declara que, salvo indicacion en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial … (²).
Danimarka dilinde
Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes
tilladels nr … (¹)), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
praeferenceoprindelse i … (²).
Almanca
Der Ausführer (Ermaechtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (¹)) der Waren, auf die sich
dieses Handelspapier bezieht, erklaert, dass diese Waren, soweit nich anders angegeben,
praeferenzbegünstigte…Ursprungswaren sind (²).
Yunanca
O εζαγωγέας, των πφϊόντων που χαλύπτονται από το παφόν έγγφαφο [άδεια τελωνείου υπ’
αφιθ... (1)] δηλώνει ότι, εχτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα πφοϊόντα αυτά είναι
πφοτµησιαχής χαταγωγής...(2).
Fransõzca
L’exportateur des produits couverts par le prèsent document (autorisation douaniere no … (1))
declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits on l’origine preferentielle … (2)).

1

Fatura beyanõ, onaylanmõş ithalatçõ tarafõndan, bu Protokolün 20. Maddesi doğrultusunda verilmişse, bu boşluğa onaylanmõş
ithalatçõnõn yetki numarasõ yazõlõr. Fatura beyana, onaylanmõş ithalatçõ tarafõndan yapõlmamõş ise, parantez içindeki sözcükler yazõlmaz ya
da boşluk boş bõrakõlõr

2

Ürünün menşei belirtilmelidir.Fatura beyanõ tammen ya da kõsmen, bu protokolün 34. Maddesi içeriği, Ceuta ve Melilla menşeili ürünler
ile ilgiliyse, ithalatçõ beyanõn dökümanda ‘CM’ ile açõkça belirtir.
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İtalyanca
L’esportatore delle merci contemplate nol presente documento (autorizzazione doganale n…
(1)) dichiare che, salvo indicatione contraria, le merci sono di origini preferenziale … (2).
Flamanca
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (dounanevergunning nr.
… (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiele ...( 2)
Portekizce
O abaixo assinade, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizacao
aduaneire no ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contratio, estes produtos
sao de origem prefencial ... (2).
Fince
Tassa asiakirijass mainittujen tuorteiden vieja (tullin lupa n:0 … (1)) ilmoittaa, erta nama
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohreluun oikeutettuja …
alkuperatuotteita (2).
İsveççe
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand no. … (1)
försakrar att dessa varor, om inte annat tydigt markerats, har förmansberattigande ursprung
I(2).
Türkçe
İşbu belge (gümrük onay No : … (1)) kapsamõndaki maddelerin ihracatçõsõ aksi açõkca
belirtilmedikçe, bu maddelerin … menseli ve tercihli (2) maddeler olduğunu beyan eder.
...................................................................................................................................................(3)
(Yer ve tarih)
...................................................................................................................................................(4)
(İthalatçõnõn imzasõ; ayrõca beyanõ imzalayan kişinin adõ da açõkca yazõlacaktõr.)

3

Eğer belgenin kendisinde bu bilgiler yer almõyorsa bu göstergeler ihmal edilebilir.

4

Protokolün Madde 19(5)’ e bkz. İhracatçõnõn imzasõna gerek duyulmadõğõ durumlarda, imzanõn muafiyeti
imzalayanõn ismi de muafiyet kapsamõna girer.
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San Marino’ya ilişkin Ortak Bildiri
1. Bu Karar doğrultusunda, San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler, Türkiye tarafõndan,
Topluluk menşeli olarak kabul edilecektir.
2. Yukarõda değinilen ürünlere menşe statüsü vermek için, gerekli değişiklikler yapõldõktan
sonra, menşe statüsü kurallarõna ilişkin Protokol uygulanõr.
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Ortak Bildiri
1. EFTA, MDAÜ, Baltõk Devletler ve Slovenya menşeli materyallerin kümülasyonuna
olanak sağlanmasõ
Akit Taraflar, bu Protokolün yürürlüğe girmesi ile birlikte, ticari anlaşmasõ bulunan
ülkeler menşeli ürünlerin kümülasyonuna imkan sağlayacak hükümleri 3’üncü Protokole
dahil etmek için gerekli tedbirleri alacaklarõna Karar vermişlerdir.
Akit Taraflar, bu süreci en kõsa zamanda sonuçlandõrmak niyetinde olduklarõnõ beyan
etmişlerdir.
2. 4/72 No.’lu Karar doğrultusunda düzenlenen ya da çõkarõlan menşe belgeleri için geçici
süre
31 Aralõk 1998 yõlõna kadar, Topluluğun ve Türkiye’nin ilgili gümrük yetkilileri 4/72
No’lu Karar kurallarõ gereği düzenlenen dökümanlarõ, Protokol 3 içeriği, geçerli menşe
belgesi olarak kabul edeceklerdir.
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