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Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret
Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı:

Kanun No
4239

22960)

Kabul Tarihi
4.4.1997

MADDE 1.— 14 Mart 1996 tarihinde Kudüs'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alam Anlaşması" ve ilgili notaların
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE
İSRAİL DEVLETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ALANI ANLAŞMASI
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DİBACE
Bir yandan TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak
adlandırılacaktır) ve öte yandan İSRAİL DEVLETİ (aşağıda bundan böyle İsrail olarak
adlandırılacaktır),
Avrupadaki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki niyetlerini
hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda
işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek;
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kuran anlaşmayı, İsrail ile
Avrupa Toplulukları arasında ortaklik kuran Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını, aynı derecede
Türkiye ve İsrail'in Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile yaptıktan Serbest Ticaret
Alanı Anlaşmalarını dikkate alarak,
Gerek Tarafların kendi aralarında gerek kendilerinin başlıca ticari ortaklan arasında
geliştirilen işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak,
Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, bu
Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında
geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve
vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve destekleyici çevre yaratmak
amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularını beyan ederek,
Türkiye'nin ve israil'in çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı
çıkarlarını ifade ederek ve hükümleri ve belgeleri kendilerinin dış ticaret politikalarına
temel teşkil ettiğini gözönünde tutarak,
Bu amaçla, anılan belgelerin, hükümlerine ve özellikle Serbest Ticaret alanları kurulmasına
ilişkin olanlara uygun olarak, Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette engellerin tedrici bir
şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak hususunda kararlı
olarak,
Bu Anlaşmanın Taraflarının (aşağıda bundan böyle Taraflar diye adlandırılacaklardır)
ticareti Uruguay Round görüşmeleriyle aldığı biçimde serbestleştirme yönündeki
yükümlülüklerini ve özellikle Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşmasından (GATT) doğan
hak ve vecibeleri gereğince kendi yükümlülüklerini gözönünde tutarak,
Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye KARAR VERMİŞLERDİR:
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MADDE 1

Amaçlar
1. Türkiye ve İsrail kademeli olarak, engeç 1 Ocak 2000 yılında sona erecek bir geçiş
dönemi boyunca, işbu Anlaşmanın hükümlerine göre ve GATT 1994 ve Dünya
Ticaret Örgütü'nü (WTO) (bundan böyle GATT diye adlandınlacakhr) kuran
Anlaşmaya ekli diğer çok taraflı mal ticareti anlaşmalarına uygun olarak bir Serbest
Ticaret Alanı tesis edeceklerdir.
2. Bü anlaşmanın amaçlan şunlardır;
a) Karşılıklı mal ve hizmet ticaretinin genişletilmesi yoluyla Türkiye ile İsrail
arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;
b) Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret için dürüst rekabet koşullarını sağlamak;
c) Bu yolla ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak;
d) Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğini arttırmak.

MADDE 2

Temel Vergiler
1. İşbu Anlaşmanın kapsamındaki ticari alış-verişler için, İsrail'e ithal edilen malların
sınıflandınlmasında İsrail Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. Türkiye'ye ithal
edilecek
malların
sınıflandırılmasında
Türkiye'nin
Gümrük
Tarifeleri
uygulanacaktır.
2. Bölüm I de sayılan her ürün için, işbu Anlaşmada tesis edilen aşamalı indirimlere
konu olan temel vergi, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte erga omnes olarak
uygulanan MFN vergileri olacaktır.
3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra erga omnes bazda uygulanan her
tarife indiriminin, özellikle bu
indirimlerin GATT Uruguay Round ile
sonuçlandırılan tarife anlaşması ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliğinden
kaynaklanması durumunda, sözkonusu indirilmiş vergiler, aksi işbu Anlaşmada,
Anlaşmanın Protokollerinde ve Eklerinde öngörülmemiş ise, indirimlerin
uygulandığı tarihten itibaren, 2 nci paragrafta bahsedilen temel vergilerin yerini
alacaktır.
4. Türkiye ve İsrail birbirlerini kendi temel vergi oranları konusunda bilgilendirecektir.

BÖLÜM I

'

SANAYİ ÜRÜNLERİ

MADDE 3

Kapsam
Bu bölüm hükümleri, Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan Türkiye ve
İsrail kaynaklı ürünlere uygulanacaktır.

MADDE 4

İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili

Resimler

1- Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resim
konmayacak, halen uygulanmakta olanlar artırılmayacaktır.
2- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İsrail'in Türkiye menşeli ürünlere
ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II, Ek III ve Ek VIII de sayılan ürünler hariç
olmak üzere ortadan kaldırılacaktır.
3- Ek II de sayılan Türkiye menşeli ürünlere İsrail'in ithalatta uyguladığı gümrük
vergileri sözkonusu Ek'te sunulan takvime göre tedricen İndirilecek ve en geç 1
Ocak 2000 yılında tamamen kaldırılmış olacaktır.
4- Ek III de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında uygulanan gümrük
vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacaktır.
-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte her vergi temel verginin 2/3'ü seviyesine;
-1 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3'üne indirilecek.
-1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır.
5- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında
uygulanan gümrük vergileri Ek IV, Ek V, Ek Via, Ek Vlb, Ek VII ve Ek VIII de
sayılan ürünler hariç olmak üzere ortadan kaldırılacaktır.

6- Ek IV ve Ek V de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin israil'e ithalatında uygulanan
gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacaktır:
-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin % 75'i seviyesine,
-1 Ocak 1998'de temel vergilerin % 50'sine,
-1 Ocak 1999'da temel vergilerin % 25'ine indirilecek,
-1 Ocak 2000 tarihinde kalan vergiler kaldılacaktir.
7- Ek Via ve VTb de sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan
gümrük vergileri sözkonusu eklerde sunulan takvimlere uygun olarak
kaldırılacaktır.
8- Ek Virde sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük
vergileri tedricen kaldırılacaktır:
-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin % 50'si seviyesine,
-1 Ocak 1997 de temel vergilerin % 25'I seviyesine indirilecek,
-1 Ocak 1999 da kalan vergiler kaldınlacakhr.
9- Ek VlII'de sayılan bir Taraf menşeli ürünlerin diğer Tarafa ithalatında
uygulanan gümrük vergileri aşamalı olarak kaldınlacakbr.
-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin 2/3'ü,
-1.1.1998 tarihinde de kalan vergiler kaldınlacakhr.

MADDE 5

Mail Nitelikteki

Gümrük

Vergileri

4 üncü Maddenin hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de
uygulanacaktır.

MADDE 6

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili

Resimler

1- Türkiye ile İsrail arasındakiticaretteyeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi
veya resimler konulmayacaktır.
2- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergi
veya resimler ortadan kaldınlacakhr.
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İhracatta ve İthalatta Miktar Kısıtlamaları

ve Eş Etkili

Tedbirler

1- Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Taraflar arasındaki ticarette
ithalata veya ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir
konmayacak, var olanlar da daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir.
2- Bu anlaşmanın amacı ile ilgili olarak "miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tedbirler"
deyimi Türkiye'den İsrail'e veya İsrail'den Türkiye'ye yapılan ihracata veya ithalata
konan kotalar, ithalat veya ihracat müsaadeleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari
tedbirler ve uyulması gerekli koşullar gibi yollarla etkili kılınan yasaklar veya
kısıtlamalar anlamına gelir.

B Ö L Ü M 11

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ

MADDE 8

Kapsam

Bu Bölüm hükümleri işbu Anlaşmanın Ek I'inde belirlenen ürünlerin yanıstra,
Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24'üncü fasılları içinde yer
alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerine de uygulanacaktır.

MADDE 9

Taviz

Değişimi

1- Taraflar, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin ahenkli
bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık Komitesinde periyodik
olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan ederler.
2- Bu amaca uygun olarak Protokol A tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde
ticareti kolaylaştırmak için Türkiye ile İsrail arasında sonuca bağlanmış tedbirleri
içerir.
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3- Türkiye ve İsrail her iki Tarafın çıkarının bulunduğu tarım ürünlerindeki
ticaretlerinde gittikçe daha büyük bir serbestlik tesis edeceklerdir. Türkiye ve İsrail
Ortak Komite çerçevesinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını
araştırmayı kabul ederler.

MADDE 10

Bitki ve Hayvan Sağlığı

Tedbirleri

1 Taraflar bitki ve hayvan sağlığı tedbirlerini GATT'ın ilgili Anlaşmasına uygun
olarak uygulayacaklardır.
2- Bu Anlaşmaya taraf devletler veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki
mevzuatlarını, keyfi olarak, taraflar arasında adil olmayan ayrımcılık şeklinde veya
aralarındaki ticarete gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır.

B Ö L Ü M III

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 11

Menşe Kuralları ve Gümrük İdaresinde

işbirliği

1- Menşe kuralları ve idari işbirliği metotları Protokol B de yeralmaktadır.
2- Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak ihtiyacını
ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe karşılıklı olarak
tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 4 ila 7, 9, 15 ve 18 inci
maddelerin ve Protokol B'nin hükümlerinin etkin ve ahenkli bir şekilde
uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak
üzere uygun önlemleri alacaklardır.

MADDE

Genel

12

istisnalar

Bu anlaşma kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği, sağlığın, insanların,
hayvanların veya bitkilerin ve çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve arkeolojik
değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin
korunması veya altın ve gümüşle ilgili kurallar gibi gerekçelere dayanan
yasaklamaları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, bu gibi
yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfî bir farklı muamele veya Türkiye ile İsrail
arasındaki ticarette gizli bir kısıtlama aracı oluşturamaz.

MADDE 13

Devlet

Tekelleri

1- Taraflar aşamalı olarak; bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren ikinci yılın
sonuna kadar, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin Türkiye ve İsrail
vatandaşları arasında, malların temin olunması ve pazarlanması koşulları ile ilgili
ayrımcılık yaratmamasını temin ederler.
2- Ortak Komite bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlerden haberdar
edilecektir.

MADDE 14

İç

Vergilendirme

ı.
1- Taraflar Türkiye menşeli ürünlerle İsrail menşeli benzer ürünler arasında, ister
doğrudan doğruya ister dolaylı olarak bir farklı muamele yaratan iç mali vergi
nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaktır.
2- Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan doğrudan
veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz.
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MADDE 15

Damping
Bu Anlaşmaya taraf bir devlet, diğer tarafla olan ticaret ilişkilerinde damping
yapılmakta olduğu bulgusuna vardığı takdirde, bu uygulamaya karşı, Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesine ve anılan Maddeyle ilgili
anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 18 inci maddede yer alan
koşullar altonda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

MADDE 16

Belirli Ürünlerin İthalatı Üzerinde Acil Eylem
İthal edilen bir malın miktanndaki artış:
a) Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli
üreticileri için ciddi bir zarara yol açması;
b) Ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi aksaklıklara yol açması;
c) Bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi bozulmalara neden olabilecek güçlüklere
yol açması;
ihtimali veya tehlikesini doğuracak düzeyde olması durumunda bununla alakalı
Taraf 18 inci Maddede yer alan koşullar alünda ve belirlenen usullere göre uygun
tedbirler alabilir.

MADDE 17

Reeksport

ve Ciddi

Kıtlık

6 ve 7 inci Maddelerin hükümlerine uyulması, bir üründe,
a) İhracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları,
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir üçüncü
ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya,
b) İhracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık
tehdidine yol açmakta ise,
ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması
veya doğuracağa benzer görünmesi halinde, bu Taraf 18 inci Maddede yer alan
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koşullarda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Tedbirler, ayrancı
olmayan nitelik gösterecek ve artık koşullar varlıklarını haklı kılmadığı anda
kaldırılacaktır.

MADDE 18

Korunma Tedbirlerini Uygulama

Usulü

1- Türkiye'nin veya İsrail'in 16 ıncı Maddede değinilen zorluklan doğuracak nitelikteki
malların ithalatında, amacı ticaret akşındaki eğilimler hakkında acil bilgi edinmek
olan bir idari işlem başlatması durumunda, bu işlemi uygulayan taraf karşı tarafa
bilgi verecektir.

2- Soruşturmaya konu olan Taraf, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde belirlenen
durumlarda, bu Maddelerde öngörülen tedbirleri almadan önce, 3(d) Paragrafında
belirlenen durumlarda ise mümkün olan en kısa sürede, Taraflarca kabul edilebilir
bir çözüme ulaşmak amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli
bütün bilgileri Ortak Komiteye sağlar.
Uygun önlemlerin seçimi sırasında, anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek
olanlara öncelik tanınır.
Korunma tedbirleri derhal Ortak Komiteye bildirilecek ve özellikle durumun izin
verdiği anda uygulamadan kaldırılmasına yönelik olarak, Komitede dönemsel
danışmalara konu olacaktır.
3) 2 inci paragrafın uygulanmasında, aşağıdaki hükümler geçerlidir.
a) 15 inci Maddeye uygun olarak, ithalat yapan ülkenin yetkilileri bir soruşturma
başlatır başlatmaz, Ortak Komite damping durumundan haberdar
edilecektir.Damping uygulaması bitmez veya bildirimin yapıldığı andan itibaren
geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir diğer çözüme ulaşılmazsa, ithalatçı
Taraf uygun tedbirleri alabilir.
b) 16. Maddeye uygun olarak, bu Maddede yeralan durum nedeniyle ortaya
çıkan güçlükler, bu güçlükleri ortadan kaldırmak için gerekli bir karar alabilecek
Ortak Komite'ye inceleme için bildirilecektir.
Ortak Komite ya da ihracatçı Taraf sorunları bitirecek bir karar almazsa veya
sorunun başlaması üzerinden geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir çözüme
ulaşılamamış ise ithalatçı Taraf gereken önlemleri uygulayabilir. Bu tedbirler,
ortaya çıkan güçlükleri gidermek için gerekli olanların dışına taşmamalıdır.
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c) 17 inci Maddeye göre, bu Maddede belirtilen konulara ilişkin olarak doğan
sorunlar Ortak Komiteye bildirilmelidir.
Ortak komite sorunların çözümlenmesi için gerekli herhangi bir karar alabilir.
Eğer otuz gün içerisinde sorunla ilgili bir karar alınamamış ise ihracatçı taraf
ilgili ürünün ihracatına gerekli tedbirleri uyguluyabilir.
d) Olağandışı koşullar, önceden haber verme ve durum değerlendirmesi yapmayı
imkansız kılan ani bir eylemi gerektiriyorsa, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde
belirlenen durumlarda ilgili taraf sorunun çözümlenmesiyle ilgili lüzumlu
ihtiyati tedbirleri alır ve karşı tarafı durumdan derhal haberdar eder.

MADDE 1 9

Standartlar
1- Tarafların standart ve teknik düzenlemelere ilişkin hak ve ödevleri Dünya
Ticaret Orgütü'nün, Ticarete Teknik Engeller Anlaşması hükümlerine tabi
olacaktır.
2- Her bir Taraf diğer Tarafın isteği üzerine özel durumlarda standarda ilişkin
tedbirler hakkında bilgi verir.
3- Taraflar ticarette teknik engelleri azaltmayı amaçlar. Bunu sağlamak için
Taraflar vergi mutabakatı alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarını
sonuçlandırırlar.

B Ö L Ü M IV

KURULUŞ HAKKI VE HİZMET ARZI
MADDE 2 0

1- Taraflar Anlaşmanın kapsamını bir Tarafın toprakları üzerinde diğer Tarafın
şirket kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletmeyi ve bir Tarafın fırmalannın
diğer taraftaki hizmet tüketicilerine sunacağı hizmeti düzenleyen hükümleri libere
edeceklerini kabul ederler.
. .
•
2- Ortak Komite 1 inci Paragrafta tarif edilen amaçların uygulanması için gerekli
tavsiyelerde bulunur.

I
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Ortak Komite bu tür tavsiyeleri yaparken karşılıklı olarak ençok gözetilen ulus
kaydı'nın geçmişte uygulanma şekillerini ve bundan sonra GATS diye
adlandırılacak olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesindeki
yükümlülüklerini, özellikle Madde V deki yüküKilüklerini dikkate alır.
3- Ortak Komite bu amaçlara ulaşma yolundaki ilk değerlendirmesini Anlaşmanın
yürürlüğe girmesinden itibaren engeç üç yıl içinde yapar.
MADDE 2 1

1- Başlangıçta, her iki Taraf GATS yükümlülüklerini, özellikle bu yükümlülük
kapsamındaki hizmet sektörlerinde ençok gözetilen ulus kaydını karşılıklı olarak
vermeyi tekraren teyit ederler.
2- GATS'a uygun olarak bu kayıt şunlara uygulanmayacaktır:
a) GATS'ın V inci Maddesinde tarif edilen şekilde bir anlaşmayla her bir
tarafın verdiği avantajlar ve böyle bir anlaşma çerçevesinde alman tedbirler.
b) En çok gözetilen ulus kaydına uygun olarak her iki Tarafın GATS'a ekledikleri
istisnalar.

BÖLÜM V

GENEL KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER

MADDE 2 2

Fikrî, Slnal ve Ticari Mülkiyet

'

1- Taraflar, bu Maddenin ve Ek IX'un hükümlerine uygun olarak, fikri, sinai, ticari
mülkiyet haklarının en yüksek uluslararası standartlar düzeyinde, bu hakların elde
edilmesi için etkili araçları da içerecek şekilde vermeyi; yeterli ve etkili bir korunma
sağlamayı kabul ederler.
2- Bu Maddenin ve EK IX un uygulanması Taraflarca düzenli olarak incelenir. Fikri
Sinai ve ticari mülkiyet alanlarında ticaret koşullarını olumsuz yönde etkileyen bir
sorunun ortaya çıkması halinde, bir Tarafın isteği üzerine, karşılıklı tatmin edici bir
çözüme ulaşılması amacıyla, Ortak Komite'de acil danışmalar yapılır.

-
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MADDE 2 3

Ödemeler
1- Taraflar arasındaki ticari ilişkilerle ilgili olarak, konvertibil dövizler ile yapılan
ödemeler ve alacaklının ikamet ettiği bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birinin
topraklarına yapılacak bu tür bir ödeme her tür kısıtlamadan uzak olacaktır.
2- Taraflar kendi topraklarında mukim bir kişinin katıldığıticariişlemleri kapsayan kısa
ve orta vadeli kredilerin tahsisine, geri ödemesine veya kabulüne herhangi bir
kambiyo veya idari kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır.
3- Mal hareketi ile ilişkili cari ödemeye getirilen her tedbir Uluslararası Para fonu
Statüsü'nün Madde Vll'nde zikredilen koşullarla uyum halinde olacaktır.

MADDE 2 4

Kamu Alımı
ı
1- Bu Anlaşmanın Tarafları kendi kamu alım piyasalarının etkin bir şekilde
liberelizasyonunu bu Anlaşmanın ayrılmaz bir hedefi olarak mütalaa ederler.
2- Ortak Komite bu alandaki gelişmeleri her yıl inceler.

MADDE 25
Rekabet

1- Aşağıdaki hususlar Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, bu
anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır:
i) Rekabetin önlenmesi, kısıtlannası veya saptırılmasını konu alan veya etki
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletmeler birlikleri
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar,
ii) Bir veya birden fazla "işletmenin Türkiye veya İsrail'in topraklarının tümünde
veya bunun önemli bir parçasında sahip oldukları hakim durumun kötüye
kullanılması,

- 379

-

üi) Bir işletmeyi veya belli bir malın üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma
tehlikesi doğuran her devlet yardımı
2- Ortak Komite Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra üç yıl içinde, bir kararla
l'inci Paragrafın uygulamasına ilişkin gerekli kurallan koyar.
Bu kurallar konuncaya kadar, GATT'ın VI, XVI ve XXIH'inci Maddelerinin yorum
ve uygulamasına ilişkin hükümleri, l'inci Paragrafın (iii) bendi uygulaması için de
geçerli olacaktır.
3- Her bir Taraf, diğer yöntemlerden başka, verilen yardımın toplam miktarını ve
dağıtımı hakkında diğer tarafa yıllık rapor sunarak ve istek üzerine yardım planları
hakkında bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Bir Tarafın
isteği üzerine diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi
sağlayacaktır.
4- Bölüm Il'de atıfta bulunulan tarım ürünlerine l'inci Paragrafın (iii) bendi
uygulanmayacaktır.
5- Türkiye veya İsrail özel bir uygulamanın l'inci Paragrafın kuralları ile bağdaşmaz
olduğunu düşünürlerse ve ,
- Bu uygulamanın, 2 inci Paragrafta atıfta bulunulan uygulama kuralları ile
yeterince ilişkilendirilememiş olması; veya,
- Böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın çıkarlarına
önemli zarar vermesi veya zarar verme tehlikesinin bulunması veya hizmet
sektörünü de içeren yerel endüstriye maddi hasar verilmesi durumlarında,
Söz konusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan
sonra veya danışma talebinin Ortak Komite'ye havalesinin üzerinden otuz
çalışma günü geçtikten sonra uygun tedbirleri alabilir.
l'inci Paragrafın (iü) bendine aykırı uygulamalar sözkonusu olduğunda,
yukanda sözü edilen tedbirler, ancak GATT hükümlerinin bu tedbirlere
uygulanabilir olduğu durumlarda ve yalnızca GATT ile veya GATT'ın
gözetimiyle oluşturulmuş veya Taraflar arasında geçerli olan başka bir
mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde uygulamaya
konabilecektir.
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6- 2'inci Paragraftaki hiçbir hükme ters düşmeyecek şekilde Taraflar, profesyonellik
ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamalan hesaba katarak bilgi değişiminde
bulunacaklardır.

MADDE 2 6

Ödemeler Dengesi

Güçlükleri

Türkiye veya İsrail önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında
bulunduğu takdirde Türkiye veya İsrail, GATT çerçevesinde konulan şartlara veya
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIH'inci Maddesine uygun olarak sınırlı bir
süre için ödemeler dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde olmamak
koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Türkiye ve İsrail, mevcut durum hakkında
diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve tebdirleri kaldırma takvimini diğer tarafa
sunacaktır.

MADDE 27

Ortak Komitelerin

Kurulması

1- Bu Anlaşma ile, bu Anlaşmaya Taraf her bir Devletin içinde temsil edileceği bir
Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite bu Anlaşmanın idaresinden sorumlu
olacak ve onun düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
2- Bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Taraflar bilgi değişiminde ve
herhangi bir tarafın talebi üzerine Ortak Komite içinde danışmalarda
bulunacaklardır. Ortak Komite Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretteki engellerin
daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını inceleme altında tutacaktır.
3- Ortak Komite 28 inci Madddenin 3 üncü Paragrafı uyarınca, bu Anlaşmada
öngörülen hallerde kararlar alacaktır.Diğer konularda Ortak Komite tavsiyelerde
bulunabilir.
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Ortak Komitenin

Usulleri

1- Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, Ortak Komite gerekli olduğu
her zaman uygun bir düzeyde, bununla birlikte yılda en az bir defa toplanacaktır
Taraflann her biri, bir toplantı yapılmasını talep edebilir.
2- Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir.
3- Bir Tarafın Ortak Komitedeki temsilcisi bir karan anayasal gereklerin
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu karar, içinde daha geç bir
tarih belirtilmemiş ise, engelin kaldınldığının bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
4- Ortak Komite, kendi çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu
kurallar, diğerlerinin arasında, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve
görev süresine dair hükümler de içerecektir.
5- Ortak Komite görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için gerekli
gördüğü ölçüde ait komiteler ve çalışma gruptan kurulmasına karar verebilir.

MADDE 2 9

Yükümlülüklerin yerine

getirilmesi

1- Taraflar, Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli genel
ya da spesifik tedbirleri alırlar. Taraflar Anlaşma da ortaya konan hedeflerin
gerçekleşmesini gözetirler.
2- Taraflardan biri diğer Tarafın, Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine
getirmediği kanısına varırsa, uygun tedbirleri alabilir.Bunu yapmadan önce, özel
aciliyeti olan durumlar dışında, Taraflarca kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak
amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli bütün bilgileri Ortak
Komiteye sağlayacaktır.
Tedbirlerin seçiminde, Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik
tanınır.
Bu tedbirler derha! Ortak Komiteye bildirilir ve karşı Tarafların isteği üzerine Ortak
Komitede tedbirlerle ilgili danışmalar yapılır.
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Anlaşmazlıkların

Halil

1- Taraflardan her biri Anlaşmanın uygulanması ve yorumundan doğan her türlü
anlaşmazlığı Ortak Komiteye götürebilir.
2- Ortak Komite anlaşmazlığı bir karar almak suretiyle çözümleyebilir.
3- Taraflardan her biri 2 inci Paragrafta atifta bulunulan kararların uygulanması ile
ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür.
4- Ortak Komiteye gönderilen bir anlaşmazlık, anlaşmazlığın intikalinden itibaren 60
gün içinde veya Ortak Komitenin kararlaştırdığı daha uzun bir süre zarfında
çözümlenmemiş ise her bir taraf diğerine 45 gün içinde bir hakem atadığı hakkında
bildirimde bulunabilir.
5- İki atanmış hakem, iki ay içerisinde, ortak kararla iki Tarafın da milliyetinden
olmayan ve başkan olarak görev yapacak olan üçüncü bir hakem seçeceklerdir.
6- Hakemler kararlarını oyçokluğu ile 90 gün içinde alırlar.
7- Taraflardan her biri, hakemlerin kararlarının uygulanması için gerekli adımları
atmakla yükümlüdür.
MADDE 31

Güvenlik

istisnaları

Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri Taraflardan birinin aşağıdaki amaçlarla
her türlü önlemi almasını engellemez.
a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için alınacak
önlemler,
b) Münhasıran askeri amaçlara yönelik olmayan mamüllerdeki rekabet koşullarına
zarar vermemek şartıyla silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin üretim veya
ticaretiyle, yada savunma amaçları için zorunlu olan araştırma, geliştirme veya
üretimle ilgili önlemler;
c) Yasaların uygulanmasını ve düzenin korunmasını etkileyen ciddi iç karışıklıklar
meydana gelmesi, savaş veya savaş tehdidi oluşturan diğer ciddi uluslararası
gerginlikler ortaya çıkması halinde kendi güvenliği için zorunlu gördüğü, ya da
barışı ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla üstlendiği yükümlülükleri yerine
getirmek için gerekli olan tedbirler.
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Geliştirici

32

Hüküm

1- Taraflardan biri bu Anlaşma tarafından kurulan ilişkileri Anlaşmanın kapsamadığı
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf Devletlerin
ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü taşıdığı takdirde diğer
tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak Komiteye, bu talebi incelemesi
ve yerinde görmesi halinde kendilerine tavsiyelerde bulunması talimatını
verebilirler.
2- 1 inci paragraftaki usulün sonucu olarak ortaya çıkacak anlaşmalar işbu
Anlaşmanın Taraflarının kendi usullerine göre onayına veya uygun bulma işlemine
tabi olacaktır.

MADDE 3 3

Tadilat
27 inci Maddenin 3 üncü Paragrafında atifta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak
Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara sunulacak ve
bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş usulüne uygun olarak yürürlüğe girecektir.

MADDE 3 4

Protokoller Ve Ekler
Bu Anlaşmanın A ve B Protokolleri, I ila IX sayılı ekleri ve bu Anlaşmanın
uygulanması ve hükümlerine ilişkin ortak deklerasyonlar işbu Anlaşmanın ayrılmaz
parçasını oluşturur. Ortak Komite Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir.
MADDE 35

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret İlişkileri
1- İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği düzenlemeleri değiştirmekdikçe gümrük
birliklerinin, serbest ticaret bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasına veya sınır
ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel teşkil etmiyecektir.
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2- Gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran anlaşmalar hakkında ve
gerektiğinde üçüncü ülkelerle Tarafların kendi ticaret politikalarıyla ilgili diğer temel
meseleler üzerinde, Ortaklık Komitesinde Taraflar arasında danışmalar yapılacaktır.

MADDE 3 6

Ülkesel Uygulanma
Bu Anlaşma Tarafların gümrük sınırları içinde ve serbest ticaret bölgelerinde
uygulanacaktır.

MADDE 37

Sona Erme
Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.
Her bir Taraf bu Anlaşmanın feshini diğer tarafa diplomatik yollardan, yazılı olarak
ihbar edebilir. Bu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar.

MADDE 3 8

Yürürlüğe Giriş
Bu Anlaşma onay veya kabul belgelerinin karşılıklı olarak değişimi tarihinden
itibaren yürürlüğe girecektir.
BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu
Anlaşmayı imzalamışlardır.
İşbu Anlaşma
'de,
5776'ya tekabül eden
tarihinde İngilizce dilinde düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına

İsrail Devleti H ü k ü m e t i

1996

Adına
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EKİ
3'üncü Maddede Atıfta Buluınulan Ürünlerin Listesi
TARIFE

K I S A O R U N T A N IMI

BAŞLıĞı
2905.43.
2905.44.
3302.10.29
35.01
35011010
35011050
35011090

35019090
35.02

35021110
35021190

35021910
35021990

35022010

35022091
35022099

35029020
35029070
35029090
3505.10.
3505.10.10
3505.10.90
3505.20.
38.09

3809.10.

38099100
38099200
38099300
3824.60.
45.01
45011000
45019000
53.01

53.02

Manrıitol
D-gtusftol (soıbitol)
Koku veren hammadde karışımları
Kazein
Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar
Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80 den fazla peyniralb suyu proteini
İçeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantre dahil), albüminatlar ve diğer albüm İn türevleri
Yumurta albümlni (ovalbümin):
Kurutulmuş:
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri
Diğerleri
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri
Süt albümini, (iki veya daha fazla peyniralb suyu proteini konsantreleri dahil).
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilen
Diğerleri
Kurutulmuş (yaprak, pul, flokun, ve toz halinde)
Diğerleri
Diğerleri
Albüminler (yumurta albümini "ovalbümin" ve süt albümini "laktzJbümin" hariç
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
Diğerleri
Albüminler ve diğer albümin türevleri
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar
Dekstrinler
Diğerleri
'
Tutkallar
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan
türde "apre veya finisaj" müstahzarları, boyayla maddelerin sabitleştiritmesini veya boyama işlemini
hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler
Esası nişastah madde olanlar
Diğerleri
Tekstil ve benzeri endüstriler (3809.91.00.90.11,19 hariç)
Kagrt ve benzeri endüstiriler (3809.92.00.90.00 hariç)
Deri ve benzeri endüstjriler (3809.93.00.90.00 hariç)
Sorbttol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç)
Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; kırılmış .granül veya toz habne
getirilmiş, mantar
Tabi mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)
Diğerleri
Keten (ham veya işlenmiş fakat rpBk hafine getirilmemiş); keten kmk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme
suretiyle elde edilen döküntü dahil):
Kendir(cannabis sativa L ) (ham veya işlenmiş fakat tpBk haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
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EK II
4 ' ü n c ü Maddenin 3'fincü Paragrafında Atıfta B u l u n u l a n Ürünler

İsrail bu Ek'in A ve B Tablolarında yeralan tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki
gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergi resimleri aşağıdaki takvime göre kaldıracaktır.
İsrail Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gümrük vergilerini liberalizasyon
programı çerçevesinde ulaşılacak nihai koruma oranlarını dikkate alarak Tablo A'da yer
alan ürünleri %12 Tablo B de yeralan ürünlerde %8 puan oranında indirime tabi
tutacaktır.
Kalan vergiler, gerek ad valorem gerek spesifik olsun, aşağıdaki gibi indirilecektir.
-1 Eylül 1997 tarihinde 2/3'e,
-1 Eylül 1998 tarihinde 1/3'e indirilecek;
-1 Ocak 2000 tarininde kalan vergiler ortadan kaldırılacaktır.
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EK II VE A İ T T A B L O A

42021200

52101990

42022290

52102190

(İsrail Gümrük Kodları)
Kodlan)
54077390
55143300
56039290
54077490
56039310
55143900

42023290

52102290

54078190

42029240

52102990

42029290

52103190

51121100

52103290

51121900
51122000

58022013

59031030

58022015

59031044

58022032

59031049
59031099

55144100

56039390

54078290

55144200

56039410

58022040

54078390

55144300

56039420

58022091

59032019

54078490

55144900

56039490

58022099

59032021

52103990

54079190

55151100

56071000

58023014

59032022

52104100

54079290

55151200

56072100

58023015

59032023

51123000

52104200

54079390

55151300

56072900

58023032

59032029

51129000

52104900

54079490

55151900

56073000

58023034

59032030

51130010

52105100

54081090

55152100

56074100

58023040

59032049

52081190

52105200

54082190

55152200

56074900

58023059

59032099

52081290

52105900

54082290

55152900

56075000

58023071

59039019

52081390

52111190

54082390

55159100

56079090

58023079

59039021

52081990

52111290

54082490

55159200

57011000

58023091

59039029

52082110

52111990

54083190

55159900

57019000

58023099

59039030

52082190

52112190

54083290

55161100

57021000

58039010

59039059

52082290

52112290

54083390

55161200

57022000

58041013

59039099

52082390

52112990

54083490

55161300

57023100

58041032

59050014

52082990

52113190

55121100

55161400

57023290

58041040

59050015

52083190

52113290

55121900

55162100

57023910

58042110

59050060

52083290

52113990

55122100

55162200

57023990

58042140

59050071

52083390

52114100

55122900

55162300

57024100

58042199

59050072

52083990

52114200

55129100

55162400

57024290

58042940

59050081

52084100

52114300

55129900

55163100

57024910

58042993

59050083

52084200

52114900

55131100

55163200

57024990

58043011

59050084

52084300

52115100

55131200

55163300

57025100

58043040

59050086

52084900

52115200

55131300

55163400

57025200

58043093

59061011

52085100

52115900

55131900

55164100

57025910

58050000

59061019

52085200

52121190

55132100

55164200

57025990

58079021

59069911

52085300

52121290

55132200

55164300

57029100

58079029

59069919

52085900

52121390

55132300

55164400

57029200

58081090

59070099

52091190

52121400

55132900

55169100

57029910

58101010

60011000

52091290

52121500

55133100

55169200

57029990

58101090

60012100

52091990

52122190

55133200

55169300

57031090

58109110

60012210

52092190

52122290

55133300

55169400

57032090

58109190

60012229

52092290

52122390

55133900

56031110

57033090

58109210

60012293

52092990

52122400

55134100

56031190

57039020

58109290

60012299

52093190

52122500

55134200

56031210

57039090

58109910

60012900

52093290

54074190

55134300

56031240

57050091

58109990

60019100

52093990

54074290

55134900

56031290

57050099

58110047

60019210

52094100

54074390

55141100

56031310

58021112

58110062

60019229

52094200

54074490

55141200

56031390

58021114

58110068

60019299

52094300

54075190

55141300

56031410

58021132

58110071

60019900

52094900

54075290

55141900

56031420

58021140

58110073

60021000

52095100

54075390

55142100

56031490

58021191

58110089

60022000

52095200

54075490

55142200

56039110

58021912

58110093

60023010

52095900

54076190

55142300

56039130

58021914

58110095

60023030

52101120

54076990

55142900

56039190

58021931

59031019

60023040

52101190

54077190

55143100

56039210

58021940

59031021

60023052

52101290

54077290

55143200

56039240

58021991

59031029

60023059

60023090

60029929

61046900

61122000

62021100

62059000

62114110

60024110

60029941

61051000

61123100

62021200

62061000

62114190

60024130

60029949

61052000

61123900

62021300

62062000

62114210

60024141

60029999

61059000

61124100

62021900

62063000

62114290

60024149

61011000

61061000

61124900

62029100

62064000

62114310

60024190

61012000

61062000

61130090

62029200

62069000

62114390

60024211

61013000

61069000

61141000

62029300

62071100

62114910

60024219

61019000

61071100

61142000

62029900

62071900

62114990

60024231

61021000

61071200

61143000

62031100

62072100

62121010

60024233

61022000

61071900

61149000

62031200

62072200

62121090

60024239

61023000

61072100

61151111

62031900

62072900

60024241

61029000

61072200

61151119

62032100

62079100

60024242

61031100

61072900

61151191

62032200

62079200

60024249

61031200

61079.100

62032300

62079900

60024291

61031900

61079200

62032900

62081100

60024299

61032100

61079900

62033100

62081900

60024310

61032200

61081100

62033200

62082100

60024331

61032300

61081900

62033300

62082200

60024339

61032900

61082100

62033900

62082900

60024352

61033100

61082200

62034100

62089100

60024359

61033200

61082900

62034200

62089200

60024390

61033300

61083100

62034300

62089900

60024910

61033900

61083200

62034900

62091010

60024932

61034100

61083900

62041100

62091020

60024939

61034200

61089100

62041200

62091040

60024941

61034300

61089200

62041300

62091060

60024949

61034900

61089900

62041900

62091090

60024990

61041100

61091010

60029110

61041200

61091090

60029120

61041300

61099010

60029141

61041900

61099090

60029149

61042100

61101000

60029190

61042200

61102000

60029211

61042300

61103000

61151199
61151211
61151219
61151291
61151299
61151911
61151919
61151991,
61151999
61152011
61152019
61152091
61152099
61159111
61159119
61159192
61159199
61159211
61159219
61159292
61159299

62042100

62092010

62042200

62092090

62042300

62093010

62042900

62093090

62043100

62099010

62043200

62099050

62043300

62099060

62122000
62123000
62129010
62129099
62131000
62132000
62139000
62141000
62142000
62144300(1
62144000
62149000
62151000
62152000
62159000
62160090
62171030
62179000
63011000
63012000
63013000
63014000
63019010
63019090
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6002921.9

61042900

61109000

61159311

62043900

62099090

60029221

61043100

6,1 J11030

61159319

62044100

62101000

63021090

60029223

61043200

61111040

61159392

62044200

62102090

63022110

60029229

61043300

61111070

61159399

62044300

62103090

63022190

60029231

61043900

61111090

61159911

62044400

62104090

63022210

60029232

61044100

61112030

61159919

62044900

62105090

63022220

60029239

61044200

61112040

61159992

62045100

62111100

63022290

60029291

61044300

61112090

61159999

62045200

62111200

63022910

63021010

60029299

61044400

61113030

61172000

62045300

62112000

63022990

60029310

61044900

61113040

62011100

62045900

62113110

63023110

60029321

61045100

61113090

62011200

62046100

62113190

63023190

60029329

61045200

61119030

62011300

62046200

62113210

63023210

60029352

61045300

61119040

62011900

62046300

62113290

63023220

60029359

61045900

61119090

62019100

62046900

62113310

63023290

60029390

61046100

61121100

62019200

62051000

62113390

63023910

60029910

61046200

61121200

62019300

62052000

62113910

63023990

60029922

61046300

61121900

62019900

62053000

62113990

63024000

63025100
63025200
63025300
63025900
63026000
63029100
63029200
63029310
63029390
63029900
63031100
63031200
63031900
63039100
63039200
63039900
63041100
63041900
63049100
63049220
63049290
63049310
63049390
63049910
63049990
63069100
63069900

-
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EK WYE AIT TABLO B
(Isra¡r¡n GCunrük Kodlan)
51061010
51062010
51071010
51072010
51081010
51082010
51091010
51099010
51100011
51100091

52041100
52041900
52051100
52051200
52051300
52051400
52052100
52052200
52052300
52052400
52053100
52053200
52053300
52053400
52054100
52054200
52054300
52054410
52054490
52061100
52061200
52061300
52061400
52061500
52062100
52062200
52062300
52062400
52062500
52063100
52063200
52063300
52063400
52063500
52064100
52064200
52064300
52064400
52064500

55081000
55082000
55091110
55091220
55092110
55092220
55093100
55093290
55094110
55094220
55095120
55095220
55095320
55095920
55096110
55096190
55096210
55096290
55096910
55096920
55099120
55099220
55099910
55099920
55101120
55101230
55102020
55103030
55109030
55111020
55111030
55112020
55112030
55113030
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E K 111
4 ü n c ü Maddenin 4 ü n c ü Paragrafında Atıfta Bulunulan
İsrail'in Gümrük Kodlan
31021090
31023090
31028000
36050000
39211230
39211320
39211980
39219084
39219085
39219091
39219092
4410
4412

hariç
hariç

44101110,44101910
44121310, 44121410, 44121920, 44122210, 44122910, 44129210,
44129910,

441820
48025290
48030050
48030090
4817
hariç
4818
481910
481920
48201010
482020
48209090
48231190
48231900
48235900
64

hariç

481850

640210, 64029121, 64029921, 640310, 64035111,64035911, 64039911,
64041110,64041191,64042110,6406

700310
7004
70051090
70052190
70052990
70193990
70199090
7113
72131000
72142000

'

hariç

71131130, 71131920, 71132010

• *

•

72171099
72172099
72179099
7303
73061011
73061090
73062011
73062090
73063090
73066099
73069099
730710
73079110
73079290
73079340
73079399
73079920
73083010
73089030
731815
73221120
73239329
732510
73259990

82075010
82076010
831110
85011049
85011099
85012019
85012099
85013120
85013159
85013199
85013250
85013290
85013390
85013490
85014099
85015199
85015290
85015390
85016199
85016290
85016390
85016490
85041000
85042191

850422
850423
85043121
850433
hariç
850434
85045020
85045090- hariç
85071010
85072010
8536
hariç

85441120
85441920
85442090
854430
854441
854449
854450
854460

hariç
hariç
hariç
hariç

85043310

85045091

85361091,85362020, 85362091, 85363030, 85363091,
85364110.85364191,
85364910, 85364991, 85365010, 85365091, 85366940, 85369030,
85369091

85444121,85444141
85444921, 85444941, 85444943
85445121, 85445141, 85445921, 85445941
85446041

EK IV
4 ' ü n c û Maddenin 6'ınct Paragrafında Atıfta B u l u n u l a n Ürünler
Türk Gümrük Tarifeleri

4202.39

Temel Vergi
Oranı
Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük
22
kılıfları, dürbün mahfazalan, fotoğraf makinası mahfazalan, müzik
aletleri mafhazalan, silah ve tabanca kılıf ve benzeri mafhazalan; tabii
veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde
yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş
liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu
maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantalan, tuvalet
çantalan, sırt çantalan, el çantalan.erzak çantalan,portföyler,para
keseleri.harita ve kimlik mafhazalan, sigara kutuları, tabaka ve tütün
kese ve kutulan, takım çantalan, spor çantalan, şişe mahfazalan,
mücevher kutulan, pudra- baharat-barut kutulan, bıçak kılıftan ve
benzeri mafhazalar: (4202.19.90.50; 4202.39; 4202.99 hariç)
Bakırdan olanlar
20.3
Diğerleri
20.3

4202.99

Diğerleri

21.1

73.12

Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar,
örme halatlar.bucurgat halatlan ve benzerleri (elektrik işlerinde
kullanılmak üzere izole edilmemiş): (7312.10.10; 7312.10.30;
7312.10.51; 7312.10.59; 7312.10.79; 7312.90.10; 7312.90.90
hariç)
Bakır-çinko alaşımlan (pirinç) ile kaplanmış olanlar

17.8

Diğerleri

15.4

42.02

4202.19.90.50.00

7312.10.51.00.00
7312.10.59.00.00
7312.10.79.00.00

Kısa Ürün Tanımı

14.2

7312.90.90.10.00

Diğerleri

15.5

8701.90.11.00.00

Motor gücü 18kWı geçmeyenler

29.5

8701.90.15.00.00

Motor gücü 18 kw'ı geçenler fakat 2.5 kw'ı geçmeyenler

29.5

8701.90.21.00.00

Motor gücü 25 kw'ı geçenler fakat 37kw'ı geçmeyenler

29.5

8701.90.25.00.00

Motor gücü 37 kw'ı geçenler fakat 59 kw'ı geçmeyenler

29.5

8701.90.31.00.00

Motor gücü 59 kvv'ı geçenler fakat 75 kw'ı geçmeyenler

29.5

8701.90.50.00.00

Kullanılmış traktörler

29.5

8702.10.11.12.00
8702.10.19.12.00
8702.90.11.12.00
8702.90.19.12.00

Midibüs

27.9

8702.10.91.12.00

Midibüs

27.2

8702.10.99.12.00
8702.90.31.12.00
8702.90.39.12.00
8702.10.11.13.00
8702.10.19.13.00
8702.90.11.13.00
8702.90.19.13.00

Minibüs

27.9
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T ü r k G ü m r ü k Tarifeleri Kısa Ürün Tanımı
8702.10.91.13.00
8702.10.99.13.00
8702.90.31.13.00
8702.90.39.13.00

Minibüs

8703.21.10.10.00
8703.21.90.10.00
8703.22.19.10.00
8703.22.90.10.00
8703.31.10.10.00
8703.31.90.10.00
8703.23.19.11.00
8703.23.90.11.00
8703.32.19.11.00
8703.32.90.11.00
8703.23.19.12.00
8703.23.90.12.00
8703.32.19.12.00
8703.32.90.12.00
8704.21.31.00.00

Silindir hacmi 1000cm3'ü geçmeyenler

T e m e l Vergi
Oranı
27.2

26.8

Silindir hacmi 10O0cm3 'ügeçen fakat 1500cm3 'ügcçmeyenler

32

Silindir hacmi 1500cm3'ü geçenler fakat 1600 cm3 'ü geçmeyenler

33

Silindir hacmi 1600cm3'ü geçenler fakat 2000cm3'ü geçmeyenler

33

Silindir hacmi 2500-2800cm3 geçen yeni taşıma araçlan

30.3

Silindir hacmi 2500-2800cm3 " ü geçen yeni taşıma araçlan

30.3

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen yeni araçlar

27.2

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen kullanılmış araçlar

27.2

8704.22.91.00.00
8704.23.91.00.00
8704.31.31.00.00
8704.32.91.00.00
8704.21.39.00.00
8704.22.99.00.00
8704.23.99.00.00
8704.31.39.00.00
8704.32.99.00.00
8704.21.91.00.00
8704.31.91.00.00
8704.21.99.00.00
8704.31.99.00.00
8711.10

Silindir hacmi 50 cm3'ü geçmeyen içten yanmak doğrusal pistonlu
olanlar:

21

8711.20

Silindir hacmi 50 cm3'ü geçen fakat 250 cm3'ü geçmeyen içten
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar

21

87.12

24.8
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EK V
4 ' ü n c ü M a d d e n i n 6'ıncı Paragrafında Atıfta B u l u n u l a n Ürünler

Türk G ü m r ü k
Tarifeleri

Kısa Ürün Tanımı

61.02

Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanîar.kolsuz
ceketier„pelerinler
Erkekler ve erkek çocuklar için takım
elbiseler,takımlar,ceketler,blazerler,şortlar
Kadınlar ve kız çocuklar için takım
elbiseler,takımlar,ceketler,blazerler .şortlar
Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme)
Kadınlar ve kız çocuklar çin bluzlar.gömleklar, gömlek-bluzlar
(örme)
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar.slipler, gece gömlekleri,
pijamalar
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler.bornozlar
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer içgiyim (örme)
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler v.b. eşya (ötme)
Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (örme)
Spor, kayak, ve yüzme kıyafetleri (örme)
Külotlu çoraplar, kısa ve uzun konçlu çoraplar,soketler (örme)
Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, ceketler,
yağmurluklar anoraklar
Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar,
ceketler, blazerler.pantolonlar
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
pantolon etekler
Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, ve gömlek bluzlar
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, klorlar, slipler,
pijamalar
Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı
Diğer giyim eşyası:Spor, kayak, yüzme kıyafetleri
Sutyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, jartiyerler

61.03
61.04
61.05
61.06
61.07
61.08
61.09
61.10
61.11
61.12
61.15
62.01
62.03
62.04
62.06
62.07
62.09
62.11
62.12

-
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EK VI a
4 ' ü n c ü M a d d e n i n 7'inci P a r a g r a f ı n d a A t ı f t a B u l u n u l a n Ü r ü n l e r

Aşağıda sayılan İsrail merçeliürünlere Türkiye'de uygulanar^ümrük vergileri,
aşağıdaki takvime göre aşamalı olarak
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3'ü düzeyine;
- 1 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin 1/3'ü düzeyine indirilecek,
- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler ortadan kaldırılacaktır.

Türk G ü m r ü k K o d u

Kısa Ürün Tanımı

44.10

Y o n g a levha ve benzeri levhalar v e ağaçtan v e y a diğer odunsu
maddelerden benzeri levhalar

44.11

Ağaçtan v e y a diğer o d u n s u maddelerden lif levhalar

44.12

Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar v e benzeri lamine edilmiş
ağaçlar
m 2 ağırlığı 4 0 gr. v e y a daha fazla olanlar fakat 1 5 0 gr.ı geçmeyenler

4802.52
4803.00

Tuvalet v e yüz temizliği.sağiık, e v işllerinde kullanılan ince kağıt,
havlu.selüloz vatka

4817

Mektup zarfları, kartları, resimsiz kartpostallar v e haberleşme kartları
bunların kağıt ve karrtondan kutuları,poşetler

4818

Tuvalet kağıtları .selüloz vatka v e y a selüloz liflerden tabakalar

4819.10

Oluklu kağıt v e y a kartondan kutu ve mahfazalar

481920

Oluklu olmayan kağıt v e y a kartondan katlanabilir kutular ve mahfazalar

4819.40.00.11.00

Çimento v e gübre torbaları

4820.10

Kayıt defterleri, hesap, not, sipariş.hatıra defterleri

4820.20

Müsvette defterleri

4820.90

Diğer kayıt, hesap.not.sipariş v.b. defterleri

4823.11

Kendinden yapışkan olan diğer kağıt karton.selüloz lif tabakaları ve
bunlardan mamul eşyalar

4823.19

Diğer kağıt karton, selüloz, lif tabakaları ve bunlardan mamul eşyalar

4823.59

Diğer, yazı işlerinde kullanılan kağıtlar

64.02

Dış tabanı ve yüzü kauçuk v e y a plastik m a d d e d e n olan diğer
ayakkabılar.
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden.tabii v e y a terkip yoluyla elde
edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

64.03
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Türk G ü m r ü k K o d u

Kısa Ürün Tanımı

64.04

Dış tabanı kauçukran.plasuk maddeden.tabii veya terkip yoluyla elde
edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan
ayakkabılar

64.05
64.06
7019.39
7019.90
73.05
73.06
8544.70

Diğer ayakkabılar
Ayakkabı akşamlan
Diğerleri (cam lifleri)
Diğerleri (cam lifleri)
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular
Demir veya çeliktendiğer ince veya kalın borular ve içi boş profiller
Fiber optik kablolar
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E K VI b
4 ' ü n s ü M a d d e n i n 7'inci P a r a g r a f ı n d a A t ı f t a B u l u n u l a n Ü r ü n l e r

Türkiye aşağıda sıralanan İsrail menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini
aşağıdaki takvime uygun olarak aşamalı bir şekilde kaldıracaktır.
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 1/3'ü seviyesine indirecek;
- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır.

Türk G ü m r ü k
Tarifeleri

Kısa Ürün Tanımı

70.03

Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (levha, yaprak
veya profil halinde; emici veya yansıtacı ya da yansıtıcı
olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde
"işlenmemiş
Çekme veya üfleme cam (yaprak halinde) (emici veya
yansıtacı ya da yansıtacı olmayan bir tabakası olsun olmasın,
fakat başka bir şekilde işlenmemiş)
Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam (yaprak
halinde) (emici veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş)
Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller
Boru bağlantı parçaları
Diğer vida ve civatalar
Hektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler
Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare
veya dikdötgen seklinde olsun olmasın)
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin
anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine
veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik
teçhizatı
İzole edilmiş kablolar, teller ve diğer izole edilmiş elektrik
iletkenler (8544.70 hariç)

70.04

70.05

73.03
73.07
7318.15
85.04 '
85.07
85.36

ex 85.44

-
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EKV11
4 ' ü n c ü Maddenin 8'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler

Türkiye'nin bu Ek'te, İsrail'den yapılacak ithalat üzerindeki gümrük vergilerinin
kaldırmasına ilişkin temel yaklaşımı Avrupa Birliği'ne yönelik taahhütleri ile bir paralellik
kurmaktır.
Türkiye'nin AB'ne dönük taahhütleri doğrultusunda gümrük vergilerinin kaldırılmasında
İsrail kaynaklı ithalatta, bu Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 8'inci Paragrafında belirtilen takvim
uygulanacak ve AB'ne bu konuda yapılacak herhangi bir iyileştirme otomatik olarak İsrail'den
yapılacak ithalatta geçerli gümrük vergilerinin kaldırılmasına yansıtılacaktır.
T U R K G U M R U K TARİFELERİ
(1996)

İNDİRİMLERE E S A S
K O N S O L İ D E VERGİLER

7207.11.11.00.11
7207.11.11.00.12
7207.11.11.00.13
7207.11.11.00.14
7207.11.14.00.11
7207.11.14.00.12
7207.11.14.00.13
7207.11.14.00.14
7207.11.16.00.11.
7207.11.16.00.12
7207.11.16.00.13
7207.11.16.00.14
7207.19.11.00.00
7207.19.14.00.00
7207.19.16.00.00
7207.19.31.00.00
7207.20.11.00.11
7207.20.11.00.12
7207.20.11.00.13
7207.20.11.00.14
7207.20.15.00.11
7207.20.15.00.12
7207.20.15.00.13
7207.20.15.00.14
7207.20.17.00.11
7207.20.17.00.12
7207.20.17.00.13
7207.20.17.00.14
7207.20.51.00.00
7207.20.55.00.00
7207.20.57.00.00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7
20,6
20,6
7
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
7
7
7

^

. ••.•

-401

-

T Ü R K G Ü M R Ü K TARİFELERİ
(1996)

İNDİRİMLERE E S A S
K O N S O L İ D E VERGİLER

7207.20.71.00.00
7213.10.00.00.00
7213.91.10.00.00
7213.91.20.00.00
7213.91.41.00.11
7213.91.41.00.12
7213.91.41.00.13
7213.91.41.00.19
7213.91.49.00.11
7213.91.49.00.12
7213.91.49.00.13
7213.91.49.00.19
7213.91.70.10.11
7213.91.70.10.12
7213.91.70.10.13
7213.91.70.10.19
7213.91.70.90.00
7213.91.90.00.00
7213.99.90.90.00
7214.20.00.00.11
7214.20.00.00.12
7214.20.00.00.13
7214.20.00.00.14
7214.20.00.00.15
7214.20.00.00.16
7214.20.00.00.19
7214.30.00.00.11
7214.30.00.00.12
7214.30.00.00.13
7214.30.00.00.14
7214.30.00.00.15
7214.30.00.00.16
7214.30.00.00.19
7214.91.10.00.00
7214.91.90.00.00
7214.99.10.00.00
7214.99.31.00.00
7214.99.39.00.11
7214.99.39.00.12
7214.99.39.00.13
7214.99.39.00.14
7214.99.50.00.11
7214.99.50.00.12
7214.99.50.00.19
7214.99.61.00.00

7
16
16
9
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
9
9
9
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
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T Ü R K G Ü M R Ü K TARİFELERİ
(1996)

İNDİRİMLERE E S A S
K O N S O L İ D E VERGİLER

7214.99.69.00.11
7214.99.69.00.12
7214.99.69.00.13
7214.99.69.00.14
7214.99.80.00.11
7214.99.80.00.12
7214.99.80.00.19
7214.99.90.00.00
7215.90.10.00.00
7216.10.00.10.11
7216.10.00.10.12
7216.10.00.10.13
7216.10.00.90.11
7216.10.00.90.12
7216.10.00.90.13
7216.21.00.10.00
7216.21.00.90.00
7216.22.00.10.00
7216.22.00.90.00
7216.31.11.10.00
7216.31.11.90.00
7216.31.19.10.00
7216.31.19.90.00
7216.31.91.10.00
7216.31.91.90.00
7216.31.99.10.00
7216.31.99.90.00
7216.32.11.10.00
7216.32.11.90.00
7216.32.19.10.00
7216.32.19.90.00
7216.32.91.10.00
7216.32.91.90.00
7216.32.99.10.00
7216.32.99.90,00
7216.33.10.10.00
7216.33.10.90.00
7216.33.90.10.00
7216.33.90.90.00
7216.40.10.10.00
7216.40.10.90.00
7216.40.90.10.00
7216.40.90.90.00
7216.50.10.10.00
7216.50.10.90.00

21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
10
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

-

.

-

4113

-

TÜRK GÜMRÜK TARİFELERİ
(1996)
7216.50.99.10.11
7216.50.99.10.19
7216.50.99.91.00
7224.90.05.10.00
7224.90.05.20.00
7224.90.08.10.00
7224.90.08.20.00

İNDİRİMLERE ESAS
KONSOLİDE VERGİLER
13,5
13,5
13,5
12
12
12
12...

7224.90.15.10.00
7224.90.15.20.00
7227.20.00.00.00
7228.20.11.00.00
7228.20.19.00.00
7228.20.30.00.00
7228.30.20.00.00
7228.30.41.00.00
7228.30.49.00.00
7228.30.61.00.00
7228.30.69.00.00
7228.30.70.00.00
7228.30.89.00.00
7228.60.10.00.00

12
12
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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E K VIII
4 ' û n c ü M a d d e n i n 9 ' u n c u Paragrafında atıfta b u l u n u l a n ürünler

Türkiye ve İsrail aşağıda yeralan ürünlerdeki gümrük vergilerini ve eş etkili
diğer vergi ve resimleri Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 9'uncu Paragrafında
belirtilen takvime uygun olarak kaldıracaklardır.

A.S. Kodu

Kısa ürün Tanımı

69.10

Seramikten musluk taşlan, lavabolar, küvetler ve sıhhi tesisatta
kullanılan benzeri diğer eşya
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EK IX

22'lnci Maddeda Atıfta Bulunulan Fikri Sinai Ticari Mülkiyet Haklan
1.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncû yılın bitimine kadar İsrail
Türkiye'nin katılacağı veya taraf olduğu .aşağıdaki çok taraflı fikri, sınai ve ticari
mülkiyet haklarını düzenleyen sözleşmelere katılacaktır.
- Edebi ve Sanatsal Çalışmaların Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi
(Paris Metni, 1971)
-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Ek Protokol
(Madrid, 1989)
2.
Aynı şekilde Türkiye'de İsrail'in katılacağı veya taraf olduğu aşağıda adı geçen
sözleşmelere, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncü yılın bitimine kadar
katılacaktır.
- Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaş ması'na Ek Protokol
(Madrid, 1989)
- Patent işlemleri Amacıyla Mikro- organizmaların Saklanmasının Uluslararası
Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977
tarihli)
- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi
(1991 Cenevre Metni)
3.
Ortak Komite Taraflara, bu alanda diğer çok taraflı sözleşmelere katümalannı
tavsiye edebilir.
4.
İsrail, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen ikinci
yılın sonuna
kadar Fonogram Üreticileri, Kullanıcılarının ve Yayım Örgütlerinin Korunmasına ilişkin
Uluslararası Roma Sözleşmesini (1961) onaylayacaktır.
5.
Taraflar aşağıdaki uluslararası
üstlenmenin önemini teyit ederler:

Sözleşmelerden

doğan

yükümlülükleri

- Sinai Mülkiyetin Uluslararası Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ( 1979'da
değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Metni)
- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi
(1991 Cenevre Metni)
- Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da değiştirilip 1984'te onaylanan 1970 tarihli
Vaşmgton Anlaşması)
- Patent İşlemleri Amacıyla Mikro- organizmaların Saklanmasının Uluslararası
Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977
tarihli)

PROTOKOL A

MADDE I

Bu Protokol Anlaşmanın II nci bölümünde belirtilen ürünlere uygulanacaktır.

M A D D E II

1. Aksi bu Protokolde belirtilmedikçe, bu Protokol uyannca yapılacak gümrük
vergisi indirimleri ithalatın gerçekleştiği zamanda uygulanan MFN oranları
üzerinden yapılacaktır.
2. Taraflarca verilen tavizler, GATT/WTO yükümlülüklerinden doğan ticaret
politikalan önlemleri ve tarım politikalarının uygulanmalarına engel teşkil
etmez.

M A D D E III

Türkiye ve İsrail birbirlerine bu Protokol'ün Ek I ve Ek H'de yer. alan tanm ve
balıkçılık ürünlerinde, Anlaşmanın B Protokolünün menşe kurallarına ilişkin
hükümlerine uygun olarak tercihli muamelede bulunacaklardır.

M A D D E IV

1. israil ek I de yer aian Türkiye menşeli ürünlerde, ithalat vergilerini, Kolon
B'de gösterilen tarife kotalan sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon C'de
gösterilen özel hükümlere uygun olarak , Kolon A'da gösterilen düzeye
indirecek veya sıfırlayacakhr
2. Tarife kotalannı aşan miktarlardaki ithalata MFN vergileri uygulanacaktır.
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MADDE V

1. Türkiye Ek Il'de yer alan İsrail menşeli ürünlerde ithalat vergilerini, Kolon
C'de gösterilen tarife kotalan sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon D'de
gösterilen özel hükümlere uygun olarak, kolon A da gösterilen düzeye
indirecek veya sıfırlayacakür.
Türk Gümrük Tarifesinin ad valorem ve spesifik vergilerin uygulanmasını
öngördüğü ve Ek Il'de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye, ad
valorem gümrük vergilerini Kolon A'da belitilen oranlara indirecek veya
sıfırlayacak ve Kolon B'de gösterilen tam veya indirilmiş spesifik vergileri
Kolon C'de gösterilen tarife kotalan sınırlamaları içinde ve bu Ek'in D
Kolonunda gösterilen spesifik hükümler çerçevesinde uygulayacaktır.
İndirilmiş spesifik oranlar Avrupa Birliği menşeli ürünlere uygulanan oranlar
olacaktır.
2. Tarife kotalannı aşan miktarlardaki ithalata MFN vergileri uygulanacaktır.
3. Türkiye tarafından İsrail'e işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payı ile ilgili
verilecek tavizler, sanayi payı Gümrük Birliğinin kapsamında
bulunduğundan, hiçbir şekilde, İsrail'e AB tarafından verilenlerden daha
elverişli bir şekilde olmayacaktır.

M A D D E VI

Ortak Komite;
-HS in 01-24 üncü fasıllarında yer alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık
ürünleri listesini genişletmeye,
-Ek I ve Ek II' de belirtilen oranlan değiştirmeye,
- tercihli tarifeye tabi olacak miktarları değiştirmeye
karar verebilir.

M A D D E VII

Taraflar tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde birbirlerine tanıdıkları
tercihli düzenlemeleri, karşılıklı yarar ve mütekabiliyet temelinde düzenli
olarak incelerler. Ortak Komite veya Ortak Komite tarafından görevlendirilen
özel bir tarım komitesi, bu protokolün kapsadığı ürünlerin ticaretinden doğan
her türlü problem ve düzenlemeler ile ilgilenir.

P R O T O K O L A, KK I
TUrkh/e «ırijinli tarım ve içlenmiş tarım ürünlerinin israil'e ithalatında uygul anacak vergi ilüzeyi ve tarife kolası
miktarlan

tıratl

Vır(i (V.) v t ) * MKN 1%) 4iu>la4»

CkOn TANİMİ

Gümrük
kodu

-

0t02.2l.22
0IO2.S0.0O
0804.20 90
0113.10.00
ISI2.II.I9
1515.21.29
1516 20
1604.14
16 05
1(06.32
1106.90.90
1905.3010
1905.3090
2005.70
2005 90
2007.99
2008.40

Tarife Kulası

VMfiİMaa ladlrİM

Fındık
Anlep fıslıtı
İncir (kuru)
Kıyın (kuru)
Ayciçek yaftı
Mısır yaiı
Ayçicek ve mısır yaiı kanfimlan
Tuna balığı konscrveıi
Huırlınmıı vcyı konserve edilmiş kabuklu hayvan,
yumuşakça ve dig. su omurgasızları
Doldurulmamış kalıp dilim veya çubuk halinde çikolata
müstahzarları
Düet çikolatalı mamuller

(İ1HI)
U
loo

A
0
0
9.6
0
9
9
9
0

50
500
500
200
15

15 % indirim

•

0

-

0

•

ö u l lıükOıtılcr

c:

100

.

10 ı 0 82 NlS/Vg
Ootreller
Konserve zeylin

Dİ4 k!» v* w t u lm^

50

101 0.32NIS/Vg.
20*/a indirim
(J00S 90 M

havuç

500

Imtf)

tsjenmif fındık
Armut (konserve)

.0

Kayısı (konserve)

IU veya 12

•

%I3.S v e % I 5 , 2 vergi
uygulananlar için azami % l 2
vergi. Diğerleri için azami ?WI0
vergi

12 veya 14

-

%lfc vergi uygulanaıılaı için
azami %12 vergi. ".¿215 vergi
uygulananlar için azaıııı %14
vergi.

50 % indirim
50 % indirim
50 ?» indirim
0

-

2008.50
2001.60
2001.70

Kiraz konserve
ŞeAali (konserve)

2008.19

Harılanmış vc iılcnmis liralık

2102.10.31
22.01
22.01
2402.20

Ekmekçi mayaaı (kuru)
su (mineral)
Bira
TUtUn içeren sigaralar

|

24.01
2905.43
2905.44
3302.10.29
31.09
J8O9.10

Vfrgi (%) v ı . Mr'N (V.) diı.yUJ» Turife Kutanı
ynptİMitk in4lriM
(İIHI)

ÜKOn TANIMI

lırmU
Cumrilk
kodu

(

Diğer işlenmiş MMünler
Munilol
D»glusitoI (forbilul)
Diğer (koku veren maddelerin karışımları)
Kağıt, ileri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre
veya finisaj" malzemeleri
Esası nişaılalı madde olanlar

A

1)

20 f • ÛHİiıinı

-

0
0
0

0

Diğer

3809.91 00
380992 00
3809.93.00
3824.60

45.01
4501.10 00
4501.90.00
51.01

53 02

Mensucat sanayiinde veya diğer sanayilerde kullanılan
Iflrde ulanlar
Katıl sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan lilrdc
ulanlar
Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan turdu
olanlar
SurbikJİ (2905.44 ali pozisyonunda belirtilen nuctnUıl
«art»)
Tabii mantar (islenmemiş veya basit bir şekilde
hazuUnmif), dokunu) manlar.kuılmıf.gruull veya luz
haline getirilmiş manlar
Tabii manlar (işlenmemiş veya basil bir şekilde
hazırlanmış)
Diterleri

0

-

0

•

0

-

0

0

•

0

-

Kelen (ham veya işlenmiş faksı iplik haline getirilmemiş);
kelen kılık ve döküntüleri (iplik dokonlilleri ve dilme
sureliyle elde edilen dokumu dahil)

0

-

Kendir (cannabis saliva L.) (hanı veya islenmiş fakat iplik
haline getirilmemiş), kendir kılık ve döküntüleri (iplik
döküntüleri ve dilme suretiyle ekle edilen dokUnluler
dahil)

0

-

I

özel lıttkOmler

c:

PROTOKOL A, EK 2
İsrail orijinli tarım ve İşlenmiş tarım Ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında uygulanacak vergi oranları ve tarife kotaları
Vergl(%)veyaMFN

Türk gümrük
kodu

Ürün tanımı

yapılacak indirim

A
0804.40
y.08O4.S0
y 0810.90.85.00.19
120991
1606.31
y1806 32
yi806 90
1904.10.10
1904.1030
1904.1090
1905.90.10
y 1905.40.90
2005.40.90
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Mısırdan elde edilen
Pirinçten elde edilen
Difter
Mayasız ekmek
y. diğerleri (pretzettüru ürünler)
Bezelye (konaerve)
Diğer (konserve fasulye)
Havuç (konserve)
y.Fasulye ve havuç karışımı (konserve)
Tatlı mısır
Turunçgiller
y. Portakal suyu
Greyfurt suyu, yoğunluğu 20 °Cde 1.33 g/cm 0 geçenler
Diger(greyturt)
y. neskafe
y. Protein konsantreleri

vergl(ecu/100kg)

-M

Tarife
( )

.

A
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t o n

hükümler

B

C

muaf
muaf
muaf
% 50 indirim

-

100
100
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0
0
0
0
0
0
0
0

EA
EA
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44,21
62,62
62.17
EA

15
15

50% indirim

-

600

0

22,19
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.

25% indirim

l
1

-

O

bakınız dipnot 1
bakınız dipnot 1
bakınız dipnot 1
bakınız dipnot 3

-

.

bakınız dipnot 4
bakınız dipnot 5
bakınız dipnot 1
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-
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0
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0
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-

-

50% İndirim

5000 U

Türk gümrük
kodu
2208.60
23 09
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2905.44
3302.10.29
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3505.20 »0

3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
3809.10

3J09 (0 10
3(09.10 30
3J09 10 50
3»09 (0 90
3824 60
U24.S0.11
3(24.60.79

ı Ürün

tanımı

Vergipi) veya MFN
(%)düıaylndan
yapılacak inilirim
0
50% indirim
0
. 0
0

Votka
Hayvan gıdası olarak kullanılan müslahsarlar
Mannrtol
D-gluıitol (lorbaol)
Koku veren maddelerin karışımları, diğer
Tutkallar
Ağalık komiyi» JttSten a nlfstu, oskaMn veya (aoV edilmi} diğer
nfssetafarı IçemıkM
Atalık «HMrfyfe «25 veya da/u feıla «akar *55den ez nişasta dekstrin veya
tad» edHrnlf raflar nftaslalsn feerenter
Afltfl* Krbanyto «55 ve/a dana «uta «aksi K«0'dsn al n/fasla daftslrt» veya
lac* edtimli dkier nlsailalMn tçerenler
AgııUı Wbany*> MO-0HI «um n/sasla dMrtMn veya ladU adlimi} ağar
nrfsaaiaian Icerantor
Esau nişastan rnadrja olanlar
Aavtk mbmriyh İçindeki n/saata» madde nVMan X55den az oranlar
A0»ttr mberiyle IçtodaM nlaaataa madde m/Man «55 veya danafozla.Mat
X701en az olanlar
Atukkktbartyla İçindeki nlaaalek madde mftlan «70 veya danafazla,rakal
«IJlen az cVanlar
<*4rMkWrıarrvN> IçaıdeM n/jasla» madde mftlan «93 varaferlaolanlar
Sorbitot (2905.44 alt pozisyonunda beHrtilen sorbitol hariç)
rygkuHolıriktmn atarından Aeur*nd0nda aflırfık MbariyfeK 2 veya daha
ar D-mann/toricemıter
OUertarf
D-gknltat ntktan OzerindonftesaplanotOındaaOuMt MbarfyMt 2 veya daha
aı t>mamlM içerenler
DJflerteri

spesifik
vergi(ecu/100kg)
50% indirim
9.04
1.56
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0

1 39

0

2.76

0

4.39

0

5.49

0

2.7»

0

J.«4

0

<88

0

J.«7

0

2 35
4.4«

0

Tarife
(

t o n

kotası

)

J

ö

**'

hükümler
2500 Lt
100

3»24»0 9f
33
0
0
52«
3*24 60 99
1 : bu ürünler için matrbcte yeralan AB'ne tekabül edecek olan değerler uygulanacak olup nihai tarım' payına 1.1.1999 itibariyle ulaşılacaktır.
2: bu ürünler için matrbtte yeralan AB'ne tekabül edecek olan değerler uygulanacak olup nihai tarım payına 1.1.1997 itibariyle ulaşılacaktır.
3: Tarım payı 1 1 1997de 35 86 e, 1.1.1998'de 21.03 ve 1.1.1999'da 6,19 ECU/100 KG'a inecektir.
4: Tarım payı 1 1.1997'de 45.55 'e, 1.1.1998'de 32,75 ve 1 1.1999'da 19,94 ECU/100 KG'a inecektir.
5: Tarım payı 1.1.1997'de 42.3'e, 1.1.1998'de27.4 ve 1.1.1999da 12,49 ECU/100 KCa inecektir
6: Tarım payı 1.1.1997'de 14,91 'e, 1.1.1998'de 8,91'e ve 1.1.1999'da 2,91 ECU/100 KG'a inecektir.

PROTOKOL B
"MENŞE ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ METODLARI'NA İLİŞKİN
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BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Tanımlar

Bu Protokolün uygulanmasında:
(a)

"imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere herhangi bir türdeki işçilik veya işleme
tabi tutma anlamına gelecektir.

(b)

"madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, ham madde, parça veya aksamlar v.b.
anlamına gelecektir.

(c)

"ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş ürün anlamına
gelecektir.

(d)

"eşya", hem madde ve hem de ürün anlamına gelecektir.

(e)

"gümrük kıymeti", 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin
uygulanmasına ilişkin (gümrük kıymetine ilişkin DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet
anlamına gelecektir.

(f)

"fabrika çıkış fiyatı", nihai işlemin gerçekleştirildiği imalatçıya veya Taraf ülkeler toprakları dışında
gerçekleştirilecek son işçilik veya işlemi düzenleyen şahsa, fabrika çıkışı itibariyle ödenen,
kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, ürünün ihracında ödenmiş veya ödenmesi
muhtemel yurtiçi vergilerinin tenziliyle bulunan fiyat anlamına gelecektir.

(g)

"maddenin kıymeti", kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin ithalatı esnasındaki
gümrük kıymeti, bunun bilinmemesi veya tesbit edilememesi halinde ise ilgili ülkeler içindeki
maddeler için ödenen tesbiti mümkün ilk fiyat anlamına gelecektir.

(h)

"menşe madde kıymeti", (g) alt paragrafındaki tanıma uygun olarak, bu tip maddenin gümrük
kıymeti anlamına gelecektir.

(i)

• "fasıllar" ve "pozisyonlar", bu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan adlandırmada kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört
haneli kodlar) anlamına gelecektir.

Q)

"sınıflandırılmış" tabiri, belirli bir pozisyon altındaki ürün veya maddelerin sınıflandınlması olarak
anlaşılacaktır.

(k)

"sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya ihracatçıdan, alıcıya sevk
olunan ve tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, ya da böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünler anlamına gelecektir.

BAŞLIK II
"MENŞE ÜRÜN" KAVRAMININ TANIMLANMASI
Madde 2
Menşe kuralı
Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla ve bu Protokolün 3. Maddesi hükümlerine halel gelmemek üzere;
(a)

Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye içinde elde edilen
ürünler

(b)

Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli işçilik ve
işlemden geçirilmiş olmalan kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler
ihtiva ederek Türkiye'de üretilen ürünler,

Türkiye menşeli olarak;
2
(a)

Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen İsrail içinde elde edilen ürünler;

(b)

Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde israil dahilinde yeterli işçilik veya
işlemden geçirilmiş olmalan kaydıyla, tamamen İsrail'de elde edilmemiş maddeler ihtiva
ederek israil'de üretilen ürünler,

israil menşeli olarak;
kabul edilirler.

Madde 3
İki taraflı kümülasyon
1.

2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında israil menşeli maddeler. Türkiye
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş
olmalan şartı aranmayacaktır.

2.

2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında Türkiye menşeli maddeler, israil
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş
olmalan şartı aranmayacaktır.

Madde 4
Tümüyle elde edilmiş ürünler
1.

Aşağıdakilerin, tümüyle İsrail veya Türkiye'de elde edilmiş olduklan kabul edilecektir
(a)

İsrail veya Türkiye topraklanndan veya deniz yataklanndan çıkarılan mineral ürünler;

(b)

israil veya Türkiye'de hasat edilen bitkisel ürünler;

(c)

israil veya Türkiye'de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar;

(d)

İsrail veya Türkiye'de yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler;

(e)

İsrail veya Türkiye'de avcılık veya balıkçılıkla elde edilen üriinler;

(f)

israil veya Türk gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer
ürünler;

(g)

Münhasıran (O şıkkında atıfta bulunulan ürünlerden, İsrail veya Türk fabrika gemilerinin
bordasında üretilen ürünler;

(h)

İsrail veya Türkiye'de toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait,
sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil
olmak üzere, kullanılmış maddeler,

(i)

İsrail veya Türkiye'de yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar;

©

israil veya Türkiye'nin, karasuları dışındaki deniz ve denizaltı ile ilgili münhasır işletme
haklarına sahip olmalan kaydıyla deniz ve denizaltından çıkanlan ürünler,

(k)

Münhasıran (a)'dan (j)'ye kadar olan alt paragraflarda ürünlerden üretilmiş eşya.

Paragraf 1 (f) ve (g)'de geçen 'İsrail veya Türk gemileri' ve israil veya Türk fabrika gemileri'
tabirleri sadece:
,
israil veya Türkiye'de kayıtlı veya tescilli,
israil veya Türk bayrağı altında seyreden,
• en az % SO'si seviyesinde israil veya Türk vatandaştan tarafından, veya idare merkezinin
İsrail veya Türkiye'de bulunduğu, müdür veya müdürlerin, yönetim veya danışma kurulu
. başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun israil veya Türk vatandaşı olduğu ve
ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayenin en az yansının İsrail, Türkiye,
onların kamu kuruluştan veya vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından malik olunan,
yönetici ve yetkilileri İsrail veya Türkiye vatandaşı olan,
mürettebatının en az yüzde 75'i İsrail veya Türkiye vatandaşı olan,
tekne ve fabrika gemileri için kullanılacaktır.

"İsrail" ve Türkiye" tabirleri, İsrail ve Türkiye'yi çevreleyen kara sulannı da kapsayacaktır.
Yakalanan balığın üzerinde işlem veya işçilik gördüğü fabrika gemileri dahil olmak üzere, denizde
seyreden gemiler, 2. paragrafta öngörülen koşullan yerine getirmeleri koşuluyla israil veya Türkiye
topraklarının parçası olarak mütalaa edilecektir.

Madde 5
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
Tamamı israil veya Türkiye'de elde edilmemiş ürünler, bu Protokolün 2. Maddesi doğrultusunda.
EK-H'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya
işlem görmüş olarak kabul edilirler.
Yukanda belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamında olsun olmasın tüm ürünler için, bu ürünlerin
imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddeler üzerinde yapılması gerekli işlemleri
göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak geçerlidir. Aynı şekilde, eğer sözkonusu
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1

listede o ürün için belirtilen şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir
ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine
uygulanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşe statüsü kazanmamış
maddeler dikkate alınmaz.

2.

1. fıkraya rağmen ve 12 (4) maddesiyle belirlenenlerin dışında, listedeki şartlar uyannca bir ürünün
imalatında kullanılmaması gereken menşe statüsü kazanmamış maddeler, ancak;
(a)

toplam değerlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,

(b)

menşe satatüsü kazanmamış maddelerin azami değeri olarak listede bir veya muhtelif
yüzdeler verilmiş olması halinde bu yüzdelerden herhangi birisinin, bu fıkranın
uygulanması suretiyle aşılmaması,

koşullarıyla kullanılabilirler.
Bu paragraf, Armonize Sistemin 50 ila 63. Fasıllanndaki ürünlere uygulanmıyacaktır.

3.

Bu Protokolün 6. Maddesinde öngörülenlerin dışında, 1. ve 2. fıkralar uygulanacaktır.

Madde 6
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları

1.

5. Maddede belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler, menşe
statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilecektir
(a)

nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik
işlemler (havalandırma, yayma, Kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka
sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma veya benzeri işlem);

(b)

toz temizleme, eleme, ayırma, tasnif, biraraya getirme (setler oluşturma dahil), yıkama,
boyama, kesme gibi basit işlemler;

(c)

(i)

paketleme değişikliği, paketlerin ayrılması ve birleştirilmesi;

(¡0

basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya
tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri;

(d)

eşya veya paketler üzerine marka, etiket veya tüm diğer ayıncı işaretleri koyma işlemleri;

(e)

ürünlerin bir veya daha fazla parçasının bu Protokolde kendilerini İsrail veya Türkiye
menşeli saydıran koşullan yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına
bakılmaksızın
ürünlerin
basit
kanştınlma
işlemleri;
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(f)

tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı;

(g)

(a)'dan (f)'ye kadar olan alt paragraflarda belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının
birleşimi;

(h)

hayvan kesimi.

Madde 7
Nitelendirme birimi
1.

*

Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize sistem
nomenklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli
bir ürün olacaktır.
Aynı şekilde,

2.

(a)

muhtelif maddelerin montajı veya gruplandınlmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistem'de tek bir pozisyon altında yer aldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini
oluşturacaktır.

(b)

bir sipariş içinde, Armonize Sistemdeki aynı pozisyon içinde yer alan, belli bir sayıda
benzer nitelikli ürünler var ise, her ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında ayn
ayn değerlendirilmelidir.

Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne
dahil ediliyorsa, meşeinin tesbiti açısından da dahil edilecektir.

Madde 8
Aksesuvarlar, yedek parçalar ve aksam
Bir cihaz, makine, alet veya araç ünitesi beraberinde teslim edilen, normal bir cihazın bölümü durumundaki
ve bu nedenle de fiyata dahil edilmiş bulunan veya aynca fatura edilmemiş olan aksesuvarlar, yedek
parçalar ve aksam; sözkonusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilecektir.
Article 9
Setler
Setler, Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında belirtildiği üzere, kendisini meydana getiren tüm ürünler
menşe statüsü kazanmış ise, o ülkeler menşeili olarak addedilecektir. Ancak, bir set menşe statüsü
kazamış ve menşe statüsü kazanmamış ürünlerden müteşekkil ise, menşe statüsü kazanmamış ürünlerin
değerinin setin fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 15'ini geçmemesi koşuluyla, menşe statüsü kazanmış olarak
addedilirler.

Madde 10
Nötr elemanlar

Bir ürünün israil veya Türkiye menseli olup olmadığının tesbrt edilmesinde, sözkonusu ürünün imalatında
kullanılabilecek, elektrik enerjisi, yakıt, tesis ve ekipman ile sözkonusu ürünün elde edilmesinde kullanılan
makine ve aksamın veya ürünün nihai bileşimi içine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyalann
menşeinin tesbitine gerek olmayacaktır

BAŞLIK III
ÜLKESEL İHTİYAÇLAR
Madde 11
Ülkesellik ilkesi

Başlık M'de yer alan menşe statüsü kazandınlmasına ilişkin koşullar, israil veya Türkiye'de kesintisiz olarak
yerine getirilmelidir. Bu amaçla, ilgili Tarafta işçilik veya işleme tabi tutulmuş eşyanın bu Taraf ülkesinden
ihraç edilmesi halinde, 12. ve 13. Maddelerde belirtilen durumlar dışında, menşe statüleri kesintiye
uğramış kabul edilecektir.

Madde 12
Taraf ülkelerden biri dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlem
1.

Başlık M'de belirtilen koşullarda Taraflardan birisinde menşe statüsünün kazanılması, bu Taraf
ülke dışında gerçekleştirilen bir işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşullarda, etkilenmeyecektir
(a)

sözkonusu maddeler tamamiyle ilgili Taraf ülkesinde elde edilmiş veya ihracatından önce
6. Maddede listelenen yetersiz operasyonların ötesinde işçilik veya işleme tabi tutulmuş
ise; ve

(b)

gümrük idareleri:
(i)

yeniden ithal edilen eşyanın, ihraç edHen maddelerin İşçilik veya işleme tabi
tutulmasının sonucu olduğu;

(ii)

ilgili Taraf ülkesi dışında bu Maddenin tatbikiyle sağlanan toplam katma değerin,
menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 10'unu
geçmediği,

hususlannda tatmin edildiğinde.
2.

1. paragraf amaçlan açısından, menşe statüsünün elde edilmesine ilişkin olarak Başlık H'de
belirtilen şartlar, ilgili Taraf ülkesi dışında gerçekleştirilen işçilik veya işleme açısından kabili tatbik
olmayacaktır. Bununla beraber, mütekabil Ek-2 listesinde, sözkonusu nihai ürünün menşe
statüsünün tespitinde kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin tümünün azami değerini
veren bir kural uygulanıyorsa, ilgili Taraf ülkede kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin
toplam değeri ve bu Maddenin tatbiki suretiyle bu Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma
değer, verilmiş yüzdeyi geçmeyecektir.

3.

Paragraf 1 ve 2 açısından "toplam katma değer", ilgili Taraf ülkesi dışında toplanmış, o Taraf
ülkesi içinde ilave edilmiş maddelerin değerlerinin tamamını da dahil eden, tüm giderler anlamına
gelecektir.

4.

1. ve 2. paragraflar ilgili liste kuralında belirtilen koşullan yerine getirmeyen ve sadece 5(2)
maddesindeki hükmün uygulanması sonucu olarak yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak
addedilebilen ürünleri kapsamayacaktır.

5.

1. ve 2. paragraflar, Armonize Sistem'in 50. ve 63. Fasıllanndaki ürünlere uygulanmayacaktır.

Madde 13
Eşyanın yeniden ithalatı
İsrail veya Türkiye'den üçüncü bir ülkeye ihraç edilen ve bilahare geri gelen eşya,
(a)

geri gelen eşyanın ihraç edilenlerin aynısı olduğu ve;

(b)

sözkonusu ülkede bulunduğu veya ihraç edildiği sürede iyi koşullarda muhafaza edilmesinin
ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,

hususlarında gümrük idareleri ikna edildiği takdirde. Taraf ülkeyi terketmemiş addedilecektir.

Madde 14
Doğrudan nakliyat

1

Anlaşma hükümlerince sağlanan tercihli muamele, sadece başka bir ülkeye girmeksizin İsrail ve
Türkiye ülkeleri arasında nakliyesi yapılan madde veya ürünler için uygulanacaktır. Bununla
beraber İsrail veya Türkiye menşeli tek bir sevkiyat kapsamında bölünemeyen eşya, ihtiyaç hasıl
olduğu takdirde diğer ülkeler üzerinden, transit sevkiyat veya geçici depolama yoluyla, ancak
transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalan ve
boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir
işlemden geçmemiş olmalan koşullarıyla, nakil olunabilirler.
İsrail veya Türkiye menşeli ürünler, İsrail veya Türkiye dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile
nakil olunabilirler.

2.

1. fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı,
aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılacaktır
(a)

ihracatçı ülkede düzenlenen transit ülkesi düzenlenen geçişi kapsayan bir konşimento
veya;

(b)

transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen,
(i)

ürünlerin tam bir tanımını veren,

(¡0

ürünlerin boşaltma ve tekrar yüklenme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda
kullanılan gemi adlannı belirten,

(iii)

ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen,

bir sertifika; veya

(c)

bunlann temin olunamaması halinde, herhangi kanıtlayıcı belgeler.

Madde 15
Sergiler

Taraflardan birisi tarafından üçüncü bir ülkede sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında
diğer Tarafa ithal edilmek üzere satılan ürünler, bu Protokole göre İsrail veya Türkiye menşeli
addedilmelerini sağlayan hükümlerini yerine getirmeleri ve gümrük idarelerine:
(a)

İhracatçının bu ürünleri Taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye gönderdiği ve
burada sergilediği;

(b)

Aynı ihracatçı tarafından diğer Taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği;

(c)

Sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği halde
diğer Tarafa sevk edildiği ve

(d)

Sergilenmek üzere
kullanılmadığı;

gönderildiği

için

teşhir

edilmek

dışında

başka

bir

amaçla

kanıtlanmak kaydıyla ithallerinde bu Anlaşma hükümlerinden yararlanacaktır.

Başlık V hükümlerine uygun olarak bir menşe şahadetnamesi düzenlenmeli ve normal usullere
uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu şahadetname üzerinde sergi
yerinin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde eşyanın durumu ve sergilenmelerine ilişkin
koşullar hakkında ek belgeler istenebilir.

1. paragraf yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla
düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü
ticaret, sanayi, tanm ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine
uygulanacaktır.

3. Madde hükümleri uygulanırken, israil veya Türk gümrük idareleri, ihraç edilecek eşyanın bu
Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul edilebilir ise ve EUR.1
dolaşım belgeleri kapsamındaki eşyanın İsrail veya Türkiye'de bulunması koşuluyla, bu Protokolde
belirlenmiş şartlar altında EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyebilecektir.
Böyle durumlarda EUR.1 dolaşım belgeleri, önceden düzenlenmiş veya verilmiş menşe
şahadetnamesinin teslimi koşuluna bağlı olarak düzenlenecektir.

Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Protokolün diğer
hükümlerinin yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her tedbiri alacaklardır. Bu amaçla,
herhangi bir delil talebinde bulunmaya, ihracatçının hesaplarında denetleme yapmaya ve uygun
görülecek herhangi bir başka kontrole yetkili olacaklardır.
Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, 2. fıkrada atıfta bulunulan formların doğru olarak
doldurulduğunu da kontrol edeceklerdir. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun,
her türlü sahte ilaveler yapılması imkanı ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol
edeceklerdir.

EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki gümrük idarelerine tahsis edilen
bölümde gösterilecektir.

EUR.1 dolaşım belgesi, ait olduğu eşyanın ihraç edilmesi esnasında ihracatçı ülkenin gümrük
idarelerince düzenlenecektir. Fiili ihracatın gerçekleşmesi veya teminat altına alınmasını takiben
derhal ihracatçının kullanımına verilecektir.

Madde 19

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgeleri

18(8) Maddesine rağmen aşağıdaki durumlarda, EUR.1 dolaşım belgesi istisnai olarak, ait olduğu
ürünün ihracatından sonra düzenlenebilir
(a)

hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihracat anında düzenlenmemiş ise; veya

(b)

Bir EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul
edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise. .

1. fıkranın uygulanmasını teminen, EUR.1 dolaşım belgelerinin ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve
tarihi, ihracatçının yapacağı müracaatta belirtilmiş olmalı, bu talebin gerekçeleri de izah
edilmelidir.

Gümrük idareleri geçmişe dönük EUR.1 dolaşım belgesi düzenleme işlemini, ancak ihracatçının
müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile uyumlu olması halinde yerine getirebilir.

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgesine, aşağıdaki ibarelerden birisi yazılmalıdır
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"SONRADAN VERİLMİŞTİR",

4. fıkrada belirtilen ibare, EUR.1 dolaşım belgesinin "Remarks" (notlar) kutusuna yazılacaktır.

Madde 20
İkinci nüsha EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi

EUR.1 dolaşım belgesinin çalınması, kaybolması veya tahrip olması halinde ihracatçı, belgeyi
düzenleyen gümrük idarelerine, ellerindeki ihracat belgelerine istinaden ikinci bir nüsha tanzim
etmeleri için müracaat edebilir.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüshaya, aşağıdaki ibarelerden birisi konmalıdır
"DUPLICATE",
"İKİNCİ NÜSHADIR."

2. fıkrada belirtilen onay işareti, düzenleniş tarihi ve orijinal şahadetnamenin seri numarası, EUR.1
dolaşım belgesinin "remarks"(notlar) kutusuna yazılacaktır..

İkinci nüsha, üzerinde bulunması gereken, orijinal EUR.1 dolaşım belgesinin düzenleme tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.

Madde 21
Belgelerin değiştirilmesi

Bir veya daha fazla EUR.1 dolaşım belgesinin, herhangi bir zamanda bir veya daha fazla belge ile
değiştirilmesi, eşyanın kontrolünden sorumlu gümrük idaresi tarafından yapılması kaydıyla,
mümkün olacaktır.
Değiştirilen belge, bu Madde hükümleri de dahil olmak üzere bu Protokolün uygulanması
amacıyla, kesin EUR.1 dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir.
Değiştirilen belge, yeniden ihracat yapan kişinin yazılı talebi üzerine, müracaatçının talebinde
sağlanan bilgilerin doğruluğunun ilgili mercilerce kontrolünden sonra, düzenlenecektir. Orijinal
EUR.1 dolaşım belgesinin tarih ve seri numarası, kutu 7'de yer alacaktır.

Madde 22
Fatura beyanının şartlan

17.(1)(b)'de atıfta bulunulduğu şekilde bir fatura beyanı,
(a)

23. Madde çerçevesinde bir onaylanmış ihracatçı tarafından,

(b)

toplam değeri 6000 ECU'yu geçmeyen menşe ürünlerini ihtiva eden bir veya daha fazla
paketten müteşekkil bir sevkıyat sözkonusu ise, herhangi bir ihracatçı tarafından,

yapılabilir.
Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraflardan birisi menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün
diğer hükümlerinin sağlanması halinde tanzim olunabilecektir.
Fatura beyanında bulunan ihracatçı, sözkonusu ürünün menşe statüsü ile bu Protokolün diğer
hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm vesaiki, ihracatçı memleketin gümrük
idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olacaktır.
Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IVte verilen, aynı ekteki lisanlardan birinde ve
ihracatçı memleketin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat belgesi veya başka
bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile mühürlenmesi veya basılması suretiyle
hazırlanacaktır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle
yazılacaktır.
Fatura beyanı, ihracatçının kendi elyazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva edecektir.
Ancak, 23. Madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir
fatura beyanının kendi elyazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına
dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı memleketin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla,
böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında (veya istisnai olarak
ihracattan sonra) hazırlanabilir. Eğer fatura beyanı, ait olduğu ürünlerin ithalatçı ülke gümrük
makamlarına beyanını takiben yapılmış ise, bu fatura beyanı anılan makamlara evvelce sunulmuş
belgelerle ilgiyi içermelidir.

Madde 23
Onaylanmış ihracatçı
İhracatçı ülkenin gümrük idareleri, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin ihracatını sık aralıklarla
yapmakta olan ve ürünlerin menşe durumu ile bu Protokolün diğer hükümlerinin gereklerinin
yerine getirildiği hususlarında her türlü garantiyi gümrük idarelerinin tatminine arzeden bir
ihracatçıyı, ki bundan sonra 'onaylanmış ihracatçı' olarak anılacaktır, ilgili ürünlerin değerine bağlı
olmaksızın fatura beyanı hazırlamaya yetkili kılabilir.

Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendilerinin uygun görecekleri herhangi bir şarta
bağlı olarak verebilirler.

Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük yetki
numarası verecektir.

Gümrük idareleri, yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımını kontrol edeceklerdir.
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5.

Gümrük idareleri, vermiş oldukları yetkiyi herhangi bir anda geri alabilirler. Onaylanmış ihracatçı
paragraf 1 'de belirtilen garantileri vermez, 2. paragrafta belirtilen şartlan artık yerine getirmez ise
veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, Gümrük İdareleri bu tedbire başvuracaklardır.

Madde 24
Menşe Şehadetnamesinin geçerliliği

1.

Bir EUR.1 dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak
ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir.
Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak ve bu
süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir.

2.

1. fıkrada belirtilen son teslim tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen
EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanlan, sözkonusu belgelerin mücbir sebepler ve istisnaî
durumlar nedeniyle belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesi durumunda uygulanan tercihli
muamele çerçevesinde kabul edilebilecektir.

3.

Diğer geç teslim hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, ürünlerin belirtilen son tarihten önce
teslim edilmiş olması kaydıyla EUR.1 dolaşım belgeleri veya fatura beyanlarını kabul edebilir.

Madde 25
Menşe Şahadetnamesinin ibrazı

EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanlan, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak o ülke gümrük
idarelerine ibraz edilecektir. Anılan gümrük idareleri, bir EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanının
tercümesini talep edebilir. Ayrıca, ürünlerin Anlaşmanın uygulanmasının gerektirdiği koşullara uygun
olduğuna ilişkin ithalatçının beyanını da ekinde bulunduran bir ithalat beyannamesini de talep edebilir.

Madde 26
Parçalar halinde yapılcak ithalat
İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülke gümrük idareleri tarafından belirlenen şartlara binaen, Armonize
Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki ayrıştırılmış veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize
Sistem'in XVI. ve XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.lu Başlıklar altında yer alan ürünlerin, parçalar
halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe şahadetnamesinin, ilk parçanın ithalatını
takiben gümrük idarelerine verilecektir.

Madde 27
Resmi menşe şahadetnamesinden muhafiyet

Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere veya yolculann şahsi bagajının bir
bölümünü oluşturan ürünler, ticarete konu olmamaları, bu Protokolün gereklerini yerine
getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde
resmi menşe şahadetnamesi istenmeksizin menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul
edilecektir.. Posta ile gönderilen ürünler söz konusu olduğunda, işbu beyan C2/CP3 gümrük
beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılacaktır.
Anzi olarak yapılan ve sadece alıcıların ikamet veya seyahat etmekte olan kimselerin ve
ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari
bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticaret yoluyla yapılan ithalat olarak kabul edilmeyecektir.
ilaveten, sözkonusu ürünlerin toplam değeri, küçük paketler halinde ise 500 ECU'yu, yolculann
şahsi bagajlarının bir bölümünü teşkil ediyor ise 1 200 ECU'yu geçmemelidir.

Madde 28
Menşe şahadetnamesi ve destekleyici belgelerin muhafazası
EUR.1 dolaşım belgesi tanzimi için müracaatta bulunan ihracatçı, 18(3) Maddesinde belirtilen
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 22(3) Maddesinde belirtilen
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

ihracatçı ülkenin EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyen gümrük idareleri, 18(2) Maddesinde belirtilen
müracaat formunu en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikalan ve fatura
beyanlannı en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

Madde 29
Farklılıklar ve şekli hatalar
EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı içine konan beyanlar ile ürünlerin ithalat formalitesini
yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen vesaikteki ifadeler arasında
bulunabilecek küçük farklılıklar, bu belgenin teslimatı yapılan ürünlere ilişkin olduğunun kesinlikle
ortaya konması kaydıyla, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanının geçerliliğini otomatik
olarak ortadan kaldırmayacaktır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe
yaratması sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatâlar, bu belgenin reddedilmesini
gerektirmeyecektir.

Madde 30
ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar

ECU cinsinden ifade edilen tutarlann ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden eşdeğer tutan,
ihracatçı ülke tarafından tesbit olunacak ve diğer Taraflara duyurulacaktır.
Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tesbit olunmuş olan mütekabil tutarları geçiyorsa, ithalatçı
ülke bu tutan, ancak ürünlerin ihracatçı ülkenin parası cinsinden fatura edilmiş olması halinde
kabul edecektir.

30 Nisan 2000 dahil bu tarihe kadar, herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar,
ECU cinsinden ifade olunan tutarlann Anlaşmanın imza tarihi itibariyle o ulusal para cinsinden
eşdeğeri olacaktır.

Müteakip her beş yıllık dönem için, ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Tarafların
ulusal paralan cinsinden eşdeğerleri, bahse konu beş-yıllık dönemden hemen önceki yılın Mart
ayının ilk çalışma gönündeki ECU döviz kuru esas alınarak Ortak Komite tarafından gözden
geçirilecektir.
Bu gözden geçirme esnasında Ortaklık Konseyi, herhangi bir ulusal para için kullanılacak
tutarlarda azalma olmadığından emin olması ve fiili anlamda ilgili limitlerin etkilerinin muhafaza
edilmesinin arzu edilip edilmediğini de değerlendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla Ortaklık
Konseyi, ECU cinsinden ifade edilen tutarlann değiştirilmesine karar verebilir.

BAŞLIK VI
İDARİ İŞBİRLİĞİ
Madde 32
Mühür ve adreslerin iletilmesi

İsrail ve Türkiye gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde BURA Dolaşım Belgesi tanzim
ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılannı, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ve fatura
beyanlannın düzenlenmesinden ve anılan belge ye fatura beyaniannın kontrolünden sorumlu
gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir.

Madde 32
Menşe Şahadetnamesinin doğruluğunun kontrolü

EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanlannın sonradan kontrolü, yoklama suretiyle veya,
ithalatçı ülke gümrük idarelerinin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve fatura beyanlarının gerçekliği,
sözkonusu ürünlerin menşe durumuna ilişkin bilgilerin doğruluğu, veya bu Protokolün diğer
hükümlerinin yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olması halinde yapılacaktır.

1. paragraf hükümlerini uygulamak ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve
eğer ibraz edilmiş ise faturayı, veya fatura beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiği
hallerde talebin gerekçelerini de vermek suretiyle, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri
göndereceklerdir.
Sonradan kontrol talebini desteklemek üzere, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanında
verilen bilginin doğru olmadığı kanaatini uyandıran vesaik veya bilgiyi, kontrol talebinin
desteklenmesi amacıyla sevk edeceklerdir.

Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla, ihracatçı ülke
gümrük idareleri, ihracatçının hesaplarında herhangi bir delil arama, herhangi bir denetimde .
bulunma veya uygun gördükleri diğer kontrolleri yapabilme yetkisine haiz olacaklardır.

Eğer ithalatçı ülke gümrük idareleri, kontrol sonucunun beklenmesi süresince sözkonusu ürünlere
tercihli muamele hakkı tanınmasını askıya almaya karar verirlerse, ürünlerin gerekli görülecek bir
ihtiyatî tedbir karşılığında serbest bırakılmasını ithalatçıya önereceklerdir.

Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, kontrol sonuçlarından azami on ay içinde haberdar
edilecektir. Bu sonuçlar, dökümanlann gerçek olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin menşe ürünler
olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve bu Protokolün diğer hükümlerine uygunluğunu, açıkça
belirtmelidir.
3.2 ve 18.4 maddesindeki kümülasyon hükümlerinin uygulandığı hallerde cevap, doğruluğuna
inanılan Dolaşım Sertifikası(lan) veya fatura beyanı(lan)nın bir kopyası(lan)nı ihtiva edecektir.

Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaz veya cevapta sözkonusu vesaikin
doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tesbitine imkân verecek ölçüde yeterli bilgi
bulunmaz ise, talepte bulunmuş olan gümrük idareleri, istisnaî durumlar dışında, tercihin
kullanılmasına izin vermeyi reddedecektir.
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Madde 33
Anlaşmazlıkların çözümü

Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolün icrasından sorumlu gümrük idarelerinin, 3 1 .
Maddedeki kontrol usulleriyle ilişkili olarak aralarında doğabilecek bir anlaşmazlığı kendi aralannda
çözümleyememeleri sonucunda anlaşmazlıklann ortaya çıkması veya bu Protokolün yorumlanmasına
ilişkin bir soru tevcih etmeleri halinde, buniann Gümrük İşbirliği Komitesi'ne İletilmesi gerekmektedir.
ithalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, adı geçen Tarafın
mevzuatı çerçevesinde halledilecektir.

Madde 34
Cezalar

Sözkonusu ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir dokümanı
hazırlayan veya hazırlanmasına sebep olan şahıslar cezalandırılacaktır.

Madde 35
Serbest Bölgeler

1.

israil ve Türkiye, kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir EUR.1 Dolaşım
Belgesi kapsamı altında ticarete konu olan eşyanın nakliyeleri esnasında, buniann başka eşyayla
değiştirilmemelerinin, veya bozulmalannı önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme
tabi tutulmamalannın temini konusundaki her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.

2.

1. paragraf hükümlerine istisna olarak, israil veya Türkiye menşeli herhangi bir ürün, bir EUR.1
belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işlem veya muameleden geçirilirse, ilgili
idareler, tatbik edilmiş olan işlem veya muamelenin bu Protokol hükümlerine uygun olması
koşuluyla, ihracatçının talebine binaen yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenleyeceklerdir.
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BAŞLIK VII
NİHAİ HÜKÜMLER

Madde 36
Protokolde yapılacak değişiklikler

Ortak Komite, bu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

Madde 37
Gümrük İşbirliği Komitesi
1.

Bu protokolün doğru ve yeknesak uygulanması ve gümrük sahasında kendisine tevdi edilecek
herhangi bir diğer görevin ifası amacıyla idari işbirliğini yürütmekle yükümlü bir Gümrük işbirliği
Komitesi teşekkül ettirilecektir.

2.

Komite, Tarafların uzmanlanndan müteşekkil olacaktır.

Madde 38
Ekler
Bu Protokol'ün Ekleri, onun ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.

Madde 39
Protokolün uygulanması
İsrail ve Türkiye'den her biri, bu Protokol'ün uygulanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Madde 40
Transit veya bekleme yerindeki eşya
Bu Anlaşmanın hükümleri, bu Protokol hükümlerine uygun olan ve transit ya da İsrail veya Türkiye'de
sundurma, gümrük antreposu veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya , ithalatçı ülke gümrük idarelerine
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu tevsik eden belgelerle
beraber ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca geriye dönük olarak onaylanmış bir EUR.1 Dolaşım
Belgesinin verilmesi kaydıyla, tatbik edilebilir.

Ortak bildiri
israil ve Türkiye, Taraflar dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, hariçte işleme veya benzeri bir
sistem vasıtasıyla yapılacağı hususunda anlaşmışlardır.
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EK-I

AÇIKLAYICI NOTLAR
Giriş notlan
Halihazır listede tesis edilmiş kurallar, sadece Anlaşma kapsamındaki ürünlere kabil-i tatbiktir.

Not1
1.1

Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. Vinci sütun Armonize Sistem'de
kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2'nö sütun ise bu sistemde yer alan
tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyalann tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her
bir giriş için 3 veya 4'üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde Vinci sütundaki girişin
önüne 'y' ibaresi konulması, 3 veya 4'üncü sütundaki kuralın 2'nci sütunda belirtilen ürünlerin bir
bölümüne uygulanacağı anlamına gelmektedir.

1.2

Vinci sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandınlmış olması veya bir fasıl
numarasının verilmesi ve ikinci sütundaki ürün tanımlarının genel olarak verilmiş olması halinde, 3
veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir taşılın tarife pozisyonlan altında, veya Vnci
sütunda biraraya getirilmiş pozisyonlardan herhangi birisi altında sınıflandırılan ürünlerin hepsine
uygulanır.

1.3

üstede bir tarife pozisyonu altındaki farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent,
3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

1.4

ilk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütünlann her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise,
ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif
olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın
uygulanması gerekir.

Not 2
2.1

3'üncü sütundaki bir kuralın gerekli gördüğü işçilik veya işlem yalnızca kullanılan yabancı menşeli
girdiler için yerine getirilmelidir. 3'üncü sütundaki bir kuralın içerdiği kısıtlamalar da aynı şekilde
kullanılan yabancı menşeli girdilere uygulanır.
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2.2

Bir kuralın "herhangi bir pozisyondaki girdilerin" kullanılabileceğini belirtmesi halinde, yine bu
kuralın ihtiva edebileceği özel sınırlamalara bağlı olmak şartıyla, ürün ile kaynı pozisyona dahil
girdiler de kullanılabilir. Ancak "
pozisyonunun diğer girdileri dahil herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat" ifadesi, yalnızca 2*nci sütunda verilen ürününkinden farklı bir tanımı olan bir
ürünle aynı pozisyonda sınıflandınlan girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

2.3

Pozisyon değişikliği kuralı veya listedeki kural yoluyla imalat sırasında menşe statüsü kazanan
yabana menşeli girdilerden imal edilmiş bir ürün diğer bir ürünün imalatında girdi olarak
kullanılırsa, bünyesine girdiği ürüne uygulanan kural bu ürüne uygulanmaz.
Örneğin:
8407 Pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak yabancı menşeli girdilerin değerinin fabrika
fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, 7224 pozisyonundaki diğer çelik alaşımlannın döküm
suretiyle kabaca şekillendirilmesi ile yapılır. Eğer bu döküm işlemi ilgili ülkede yabancı menşeli
külçelerden yapılmış ise, listede 7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu döküm işlemi
menşe statüsünü kazanmış olur. Bu takdirde aynı fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın,
kıymet itibariyle motorun kıymet hesaplamasında o ülke menşeli olarak dikkate alınır. Yani,
kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, yabana menşeli külçenin kıymeti
hesaba katılmaz.

2.4

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktannı gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de
menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural
imalatın belirli bir aşamasında yabancı menşeli girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin
imalatın daha erken bir aşamada kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün
değildir.

2.5

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi
bir veya daha fazla girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılması gerekmez.

Örneğin;
y Fasıl 50 ila Fasıl 55teki dokumalar için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler
arasında kimyevi girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması
gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.
Listedeki bir kural bir ürünün özel bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, bu şart
kendi özellikleri gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez, (aşağıdaki
mensucata ilişkin Not 5.7ye da bakınız).
Örneğin;
1904 Pozisyonundaki hazır gıda için tahıl taneleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanılmasını
hariç tutan kural, tahıl tanelerinden üretilmiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer
katkılann kullanılmasını engellemez.
Ancak bu kural, listede belirtilen belirti maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve
önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünler için geçerli değildir.
Örneğin:
y Fasıl 62'deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu
madde grubu için sadece menşe-dışı ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış
kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması
mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir
şamada - yani elfaf safhasında- olması gerekir.

Listedeki kuralda kullanılabilecek yabancı menşeli girdilerin maksimum değeri için ik veya daha
fazla yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan
yabancı menşeli girdilerin toplam değeri verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz.
Dahası,
her
bir yüzde
oranı
ilgili
olduğu
girdiye
uygulanırken
aşılmamalıdır.
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Not 3
3.1

Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere
kullanılmıştır ve eğirme işleminin başlamasından önceki -artıklar dahil- aşamalarla sınırlıdır ve
aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak
eğrilrnemiş lifleri ifade eder.

3.2

Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve İnce veya kaba hayvan kılları
(5101'den 5105'e kadar), pamuk lifleri (5201'den 5203'e kadar) ve diğer bitki lifleri (5301'den
5305'e kadar) ihtiva eder.

3.3

Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapma maddeleri" kavramları listede 50'den 63'e
kadar olan fasıllarda sınıflandırılmayan ve sun'i, sentetik ve kağıt lifleri ve iplikleri imalinde
kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

3.4

"İnsan yapısı devamsız lifler" tabiri listede 5501'den 5507'ye kadar olan pozisyonlardaki sentetik
veya sun'i filament demetler, devamsız lifler veya atıklara atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır.

Not 4
4.1.

Listedeki belli bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3'üncü sütunda belirtilen şartlar
üretimlerinde kullanılan tüm ana tekstil girdilerinin toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha
azını oluşturan ana tekstil girdilerine uygulanmayacaktır (ancak aşağıdaki Not 4.3 ve 4.4'e de
bakınız).

4.2.

Bununla birlikte, bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla ana tekstil girdisinden yapılmış kanşık
ürünlere uygulanabilir.
Aşağıdakiler ana tekstil girdileridir.
- ipek,
-yün,
- kaba hayvan kılı,
- ince hayvan kılı,
-atkılı,
- pamuk,
- kağıt yapım maddeleri ve kağıt,
- keten,
-kenevir,
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-

jüt ve diğer tekstil ağaç lifleri,
sisal ve agave türlerinin tekstil lifleri,
hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel tekstil lifleri,
insan yapımı sentetik filamentler,
insan yapımı sun'i filamentler,
insan yapımı devamsız lifler,
insan yapımı sun'i devamsız lifler,

Örneğin;
5203 Pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 Pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal
edilmiş 5205 Pozisyonundaki bir iplik kanşık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallannı karşılamayan
yabancı menşeli sentetik devamsız lifler (bunlann kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir.
Örneğin;
5107 Pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 Pozisyonundaki devamsız liflerden sentetik iplikten imal
edilmiş 5112 Pozisyonundaki bir yünlü kumaş kanşık bir kumaştır. Bu yüzden menşe kurallannı
karşılamayan yabancı menşeli sentetik iplik (kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan
imalatını gerektirmektedir) veya yün iplik (taraklanmamış, taranmamış veya başka bir şekilde
eğirmeye hazırlanmamış tabii elyaftan imalatını gerektirmektedir) veya bunlann bir karışımı
kumaşın ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir.
Örneğin;
5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 Pozisyonundaki pamuklu kumaştan imal edilmiş,
5802 Pozisyonundaki bir tufte edilmiş kumaş, eğer pamuklu kumaş iki farklı Pozisyonda yer alan
ipliklerden imal edilmiş bir kanşık kumaş ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir
karışık üründür.
Örneğin;
Eğer belirtilen tufte edilmiş kumaş, 5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407
Pozisyonundaki sentetik kumaştan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayn
ana tekstil girdisidir ve aynı şekilde tufte edilmiş kumaş bir kanşık üründür.
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Örneğin;
Tufteleri hem suni ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt sırtlı bir halı,
üç ana tekstil girdisi kullanıldığı için bir karışık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha
sonraki bir imalat aşamasında kullanılan yabancı menşeli girdiler, hep birlikte toplam ağırlıkları
halı içindeki tekstil girdilerinin ağırlığının % 10'unu aşmadığı takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt
sırt ve/veya sun'i iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal
edilebilirler.
4.3.

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan içeren poliüretan parçalarından imal
edilmiş iplik" ihtiva eden kumaşlarda bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir.

4.4.

"Alüminyum yaprak" veya "alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film" esaslı
şerit ihtiva eden, S mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştıncı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış
kumaşlarda bu tolerans sözkonusu şerit için % 30'dur.

Not 5
5.1

Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dip not ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, sözkonusu
mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan tekstil kenarları ve
aksesuarları haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir Pozisyonda yer almaları ve
toplam değerlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler

5.2.

Fasıl 50 - 63 arasında yer almayan maddeler, tekstil ürünü ihtiva etsinler veya etmesinler,
serbestçe kullanılabilirler. Örneğin;

'

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini
belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyalann -sırf düğmeler, 50 - 63. Fasıllar arasında
yer almıyor diye- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fenmuarlann, normal olarak tekstil
ürünü ihtiva etmelerine rağmen , kullanılmasına mani teşkil etmez.
5.3.

Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymeti hesaplanırken 50. 63. Fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de dahil edilmesi gerekir.
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6.1.

6.2.

y 2707, 2713 - 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel
işlemler, aşağıdakilerdir
(a)

vakumlu destilleme;

'

(b)

çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme'

(c)

parçalama (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (reforming);

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(0

aşağıdaki operasyonlann hepsini içeren işlem: derişik sülfürik asit, oleum veya susuz
sülfürikle işlem; bazik maddelerle nötralleştimrıe; tabii aktif toprak, aktive edilmiş toprak,
aktive edilmiş mangal kömürü veya boksitle renk giderme ve saflaştırma;

(g)

polimerizasyon;

(h)

alkilleme;

(i)

izomerleştirme;

2710, 2711 ve 2712 no.lu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel işlemler, aşağıdakilerdir
(a)

vakumlu destilleme;

(b)

çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme;

(c)

parçalama (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (reforming):

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon,

' Kombine nx)menklattiriin 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız.

(t)

aşağıdaki openuyonuujri nepsfcıl İçeren İşlem: derişik sülfürik asit, oleum veya susuz
sülfürikle İştim; bazik rrraddeierle ryJtrdleştirmo; tabii aktif toprak, akth/e edilmiş toprak,
aktJve edilmiş mingatlrJrrıurü veya boksitle renk giderme ve saflaştırma;

fjB)

polfcnerizaayon;

(h)

aMdjeme:

<0

iz^mertestrrme;

(k)

{sadece y 2710 Faslına dahi) ağır yağlar açısından) hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan
CMinlerin kükürt rtu^ivasıron asgari % 85 «alması »e sonuçlanan kükurt-giderms
(ASTM 0126fl-$8 T (netodu);

(I)

(sadece 2720 flâslına^dahil ürünler açısından) fUtrelemeden gayr) bir işlemle parafın
giderme;

(m)

(sadece y 2710 iFaslina, dan" ağır yağlar açısından) hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda
aktif bir eleman olarak yer atóigi, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen,
20 battan daha yflksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör
kullanılarak hidrojen Bfcmuarrıele. Bununla beraber, y 2 7 1 0 Fasıl no.da yor alan yağlama
yağlarının, dana vZftl' olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri
muamelesi (yani hidısflfiisa) ve rerık-giderme), Özel işlem olarak kabul edilmeyecektir.

(n)

(sadece y 2710 Faslını» dahil fuel-oflrer acısından) bu ürünlerin, kayıplar dahil hacimce %
5
30'undan daha azmin 3D0 C'de ASTM O 88 metoduyla destiUenmesi şartıyla, atmosferde
destllleme;

(o)

(sadece y 2710,Faslın* dahi', gaz-yaglan ve füeloillerden gayri ağır yağlar açıtından)
yokstk fmkiMn^rttoklrik fırça-deşarjı vasıtasıyla muamele.

y 2707.2713 ıia27i5. y.2Bfıl,y 590? V A y 3403 Fasılları acısından, temizleme, dekantasyon, tuz
giderme, su ila ayırma, fMrdeme. renklendirme, farklı kükürt muhtevalı ürünler ürünlerin
karıştırılması sonucunda bir.0m muhtevası ekle etmek üzere pazartama. bu operasyonlanh
veya benzeri operasyonların namana! bir kombinasyonu, rrrcnşc kazandırmazlar

EK II

Yabancı menşeli girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler

- 445 AS başlık
numarası

(1)

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Urun tanımı

(2)

(3)

Fasıl 01

Canlı hayvanlar

(D

Y Fasıl 02

Etler ve yenilebilen sakatat;
0201; 0202; 0206; 0210
numaralı başlıklar hariç
olup, bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir.
Sığır cinsi hayvanların etleri,
taze veya soğutulmuş

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

0201

0202

Sığır cinsi hayvanların etleri,
dondurulmuş

0206

Sığır cinsi hayvanların,
domuz, koyun, keçi, at, eşek
ve bardoların yenilebilen
sakatatları, taze,
soğutulmuş veya
dondurulmuş

0210

Etler ve yenilebilen sakatat,
tuzlanmış, salamura edilmiş,
kurutulmuş veya
tütsülenmiş; et veya
sakatatın yenilebilen un veya
ezmeleri

veya

(4)

0202 numaralı pozisyon
dışında yer alan, sığır cinsi
hayvanların dondurulmuş
etleri dışındaki etlerden
yapılan imalat
0201 numaralı pozisyon
dışında yer alan, sığır cinsi
hayvanların soğutulmuş
eteri dışındaki etlerden
yapılan imalat
0201-0205 numaralı
başlıklarda yer alan.
karkaslar dışındaki
ürünlerden yapılan imalat

0201-0206 numaralı ve
0208 numaralı
pozisyonlarda yer alan et
veya sakatat ve 0207
başlığında yer alan kümes
hayvanlarının karaciğerleri
dışındaki ürünlerden yapılan
imalat
(D

Y Fasıl 03

Canlı balıklar, kabuklu
hayvanlar, yumuşakçalar ve
suda yaşayan diğer
omurgasızlar

0302 - 0305

Balıklar, canlı balık hariç

Fasıl 3'ün kullanılan tüm
girdilerinin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

Y0306

Kabuklu hayvanlar, canlı
kabuklu hayvanlar hariç

Fasıl 3'ün kullanılan tüm
girdilerinin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

Y0307

Yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasızlar,
(kabuklu hayvanlar ve canlı
yumuşakçalar hariç)

Fasıl 3'ün kullanılan tüm
girdilerinin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

0) Bu ürünler için daima, madde 41a tanımlanan 'Tamamen ekte edilmiştik" kriteri uygulanır.

•

- 446 -

0402; 0403; 0404-0406
numaralı baslıklarda yer
alanlar dışındaki '
mandıracılık ürünleri; başka
yerde sınıflandırılmamış
yenilebilen hayvansal ürünler

Kullanılan tüm girdilerin
ürürtünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

- 447

AS baslık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(1)

-

(3)

0402
0404 - 0406

Mandıracılık ürünleri

0401ve 0402 numaralı
pozisyonlarda yer alan, süt
ve krema dışındaki
ürünlerden yapılan imalat

0403

Yayıkaftı süt, pıhtılaşmış
süt, krema, yoğurt, kefir ve
diğer fermente edilmiş veya
asitJiği artırılmış süt ve
krema, konsantre ediliş
olsun'olmasın, şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış olsun olmasın veya
aromalandırılmış veya ilave
meyva veya kakao içersin
içermesin

- Fasıl 4'0n kullanılan
girdilerinin tümünün o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat,

veya

(4).

- 2009 pozisyonunda yer
alan meyve sularının
(ananas, küçük limon ve
üzüm hariç) imalinde
kullanılan tüm girdilerin o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat, ve
- Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

0407

Kuş yumurtaları, kabuklu,
taze, konserve edilmiş veya
pişirilmiş

(D

0408

Kuş yumurtaları, kabuksuz,
yumurta sarıları (taze,
kurutulmuş.buharla veya
kaynar suda
pişirilmiş,kalıplanmış,
dondurulmuş veya diğer bir
şekilde dayanıklılığı
artırılmış) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeleri
içersin içermesin)

0407 pozisyonundaki kuş
yumurtaları dışındaki
girdilerden yapılan imalat

0409

Tabii bal

(D

Y Fasıl 05

Başka yerde
sınıflandırılmamış
hayvansal ürünler (0502 ve
0506 posisyonları hariç olup
bunlara Pişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
OrOnünkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat

Y0502

Evcil domuz, yaban domuzu
ve porsukların ince ve kalın
kıtları, hazırlanmış

Y0506

Kemikler ve boynuz içi
kemikleri, işlenmemiş

Fasıl 06

Bitkisel ürünler

İnce ve kalın kılların
temizlenmesi, dezenfekte
edilmesi, ebatlarına göre
ayrılması ve düzeltilmesi
Fasıl 2'nin kullanılan tüm
girdilerinin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat
(D

•

0) Bu ürünler için daima, madde 4 l e tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır.

- 448 I AS başlık
i numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(1)

(3)

Y Fasıl 07

Yenilebilen bitkiler, kökler ve
yum mlar (0710-0713
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

d)

Y 0710-0713

Yenilebilen bitkiler,
dondurulmuş, kurutulmuş
veya geçici olarak konserve
edilmiş (0710 ve 0711
pozisyonundaki ürünlerin bir
kısmı hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir.)
Tatlı mısır (pişirilmemiş veya
buharda veya kaynar suda
pişirilmiş), dondurulmuş

Kullanılan tüm bitkisel
girdilerin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

Y0710

Taze veya soğutulmuş tatlı
mısırdan yapılan imalat

Y0711

Tatlı mısır, geçici olarak
konserve edilmiş

Taze veya soğutulmuş tatlı
mısırdan yapılan imalat

Y Fasıl 08

Yenilebilen meyveler ve
Irahıılrlıı meyveler tıınınçgil
meyvelerin, kavun ve
karpuzların kabukları (
0811,0812,0813, 0814
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

0)

0811

Meyveler ve kabuklu
meyveler, pişirilmemiş veya
buharda veya kaynar suda
pişirilmiş, (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeleri
içersin içermesin)

0812

'

- ilave şeker içerenler

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

- diğerleri

Kullanılan tüm meyve ve
kabuklu meyvelerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

Geçici olarak konserve
edilmiş (örneğin kükürt
dioksit gazı kullanılarak
salamurada,kükürtlü su
içinde veya diğer koruyucu
eriyikler içinde) fakat bu
halleri ile derhal yenilmeye
elverişli olmayan sebze ve
kabuklu meyveler

Kullanılan U m meyve ve
kabuklu meyvelerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

O Bu Ortlnkv için dama. madde 41e tanımlanan -Tamamarskte eaomlsllk-kıttan uygulanır.

veya

(4)

- 449 -

AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

(3)

(2)

(D
0813

Meyveler, kurutulmuş (0801¬
0806 pozisyonları hariç);bu
fasılda yer alan meyve ve
kabuklu meyve karışımları

Kullanılan tüm meyve ve
kabuklu meyvelerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

0814

Turunçgil meyveler, kavun
ve karpuz kabukları, taze,
soğutulmuş, kurutulmuş
veya geçici olarak konserve
edilmiş (salamurada,
sülfürlü suda veya diğer
koruyucu eriyikler içinde)

Kullanılan tOm meyve ve
kabuklu meyvelerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

Fasıl 09

Kahve, çay, paraguay çayı
ve baharat (0910
pozisyonundaki baharat
karışımları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

(D

Y0910

Bu faslın 1(b) notunda
belirtilen karışımlar

Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Fasıl 10

Hububat

d)

Y Fasıl 11

Değirmencilik sanayi
ürünleri, malt, nişastalar,
inülin, buğday glüteni (1106
pozisyonundaki ürünlerden
bir kısmı hariç olup bulara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

Kullanılan tüm hububat,
yenilebilen bitkisel ürünler ve
0714 pozisyonunda yer alan
kök ve yumrularının o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

Y1106

0713 Pozisyonundaki
kabuğu çıkarılmış,
kurutulmuş baklagil
sebzelerin un ve ezmeler

0708 Pozisyonundaki
'baklagil sebzeleri
kurutulması veya
değirmenden geçirilmesi

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler; sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler; saman ve
kaba yem (yağlı tohum ve
meyvelerin un ve ezmeleri
(hardal un ve ezmesi
dışında) hariç hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

(D

1

0 ) Bu ürünler için daima, madde 4te tanımlanan "Tamamen ekte edilmişlik" kriteri uygulanır.

veya

(4)

- 450 -

AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

(3)

1208

Yağlı tohum ve meyvelerin
un ve ezmeleri (hardal un
ve ezmesi hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

YFasıM3

Laklar, sakızlar, reçineler ve
diğer bitkisel özsu ve
hülasalar (1301
pozisyonundaki ürünler hâriç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)
Laklar, doğal sakızlar,
reçineler, sakız reçineleri ve
balzamlar

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
İmalat

•

1301

1301 pozisyonunun
kutlanılan tüm girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %50'sini
aşmadığı imalat

Örülmeye elverişli bitkisel
ürünler, tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan bitkisel ürünler

(D

Y Fasıl 15

Hayvansal ve bitkisel katı ve
sıvı yağlar ve bunların
parçalanma ürünleri;
yenilebilen müstahzar
yağlar; hayvansal ve bitkisel
mumlar (1501; 1502; 1504;
pozisyonları, 1505
pozisyonunun bir kısmı;
1506; pozisyonu, 1507den
1515'e kadardan
pozisyonların bir kısmı,
1516'nın bir kısmı, 1517'nih
bir kısmı ,1519
pozisyonunun bir kısmı hariç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir).

Kutlanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

1501

Lard, diğer domuz yağları
ye kümes hayvanlarının
yağları (eritilmiş), presle
veya çözücü ile elde edilmiş
olsun olmasın

Fasıl 14

- Kemik veya artıklardan
elde edilen yağlar

-diğerleri

0203,0206,0207
pozisyonundaki ürünler veya
0506 pozisyonundaki
kemikler dışındaki
girdilerden yapılan imalat
0203 ve 0206
pozisyonlanndaki yenilebilir
domuz sakatatından veya
' 0207 pozisyonlarındaki
kümes hayvanlarının
yenilebilir sakatatından
yapılan imalat

0) Bu ürünler için daima, madde 4te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır.

veya

(4)

- 451 -

AS başlık
numarası
(D
1502

1504

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)
Sığır cinsi hayvanların,
koyun ve keçilerin yağları (
ham veya eritilmiş), presle
veya çözücü ile elde edilmiş
olsun olmasın
- Kemik veya artıklardan
elde edilen yağlar

0201,0202, 0204
pozisyonlarındaki ürünler
veya 0506 pozisyonundaki
kemikler dışındaki
ürünlerden yapılan imalat

- diğerleri

02 Fasılda yer alan
kullanılan tüm ürünlerin o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

Balıklar ve deniz
memelilerinin katı ve sıvı
yağları ve bunların
fraksiyonları, rafine edilmiş
olsun olmasın fakat
kimyasal olarak
değiştirilmemiş
- Balıklar ve deniz
memelilerinin katı ve sıvı
yağlarının katı
fraksiyonları
- diğerleri

Y1505

Rafine edilmiş lanolin

1506

Diğer hayvansal katı ve sıvı
yağlar ve bunların
fraksiyonları, rafine edilmiş
olsun olmasın fakat
kimyasal olarak
değiştirilmemiş

Y 1507-1515

(3)

1504 Pozisyonundaki diğer
maddelerde dahil olmak
üzere herhangi bir üründen
yapılan imalat
02 ve 03 numaralı fasıllarda
yer alan, kullanılan tüm
hayvansal girdilerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat
1505 Pozisyonundaki ham
yapağı yağından yapılan
imalat

- Katı fraksiyonlar

1506 Pozisyonundaki diğer
maddelerde dahil olmak
üzere herhangi bir üründen
yapılan imalat

- diğerleri

02 numaralı fasılda yer alan,
kullanılan tOm hayvansal
girdilerin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

Sabit bitkisel yağlar ve
bunların fraksiyonları, rafine
edilmiş olsun olmasın fakat
kimyasal olarak
değiştirilmemiş

veya

(4)

-

1 AS başlık
1 numarası

Ürün tanımı

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işettik veya işlemler
(2)

d)

452

(3)

- Katı fraksiyonlar (Jojoba
yağı fraksiyonları hariç)

1507-1515 Pozisyonlarında
yer alan diğer maddelerden
yapılan imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm bitkisel
girdilerin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

- Çin ağacı yağı (Tung yağı)
Mersin ağacı mumu,
Japon mumu ve,

veya

(4)

- Teknik ve sınai amaçlarla
kullanılanlar (insan gıdası
olarak kullanılan ürünlerin
imalinde kullanılanlar
hariç) dışında
Y 1516

Hayvansal ve bitkisel yağlar,
ve bunların fraksiyonları
(tekrar esterlenmiş, rafine
edilmiş olsun olmasın fakat
daha ileri bir işlem
görmemiş)

Kullanılan tüm bitkisel ve
hayvansal girdilerin o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

Y 1517

1507-1515 numaralı
başlıklarda yer alan bitkisel
yağların yenilebilen sıvı
karışımları

Kullanılan tüm bitkisel
girdilerin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

Y 1519

Suni mum karakterini haiz
sınai yağ alkolleri

1519 Pozisyonundaki yağ
asitleri içeren tüm
maddelerden yapılan imalat

1601

Et, et sakatatı veya kandan
imal edilen sosis ve benzeri
ürünler, esası bu ürünler
olan gıda müstahzarları

Fasıl 1'de yer alan
hayvanlardan yapılan imalat

1602

Hazırlanmış veya konserve
edilmiş diğer et veya sakatat

Fasıl 1 'de yer alan
hayvanlardan yapılan imalat

1603

Et, balık, kabuklu hayvanlar,
yumuşakçalar ve diğer su
omurgasızlarının hülasa ve
suları

Fasıl 1'de yer alan
hayvanlardan yapılan imalat
Ancak kullanılan tüm balık,
kabuklu hayvanlar,
yumuşakça ve diğer su
omurgasızlarının o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

1604

Hazırlanmış veya konserve
edilmiş balıklar, balık
yumurtalarından elde edilen
havyar ve benzeri ürünler

Kullanılan tüm balık ve balık
yumurtalarının o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

1605

Hazırlanmış veya konserve
edilmiş kabuklu hayvanlar,
yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasızlar.

Kullanılan tüm kabuklu,
hayvanlar, yumuşakça ve
diğer su omurgasızlarının o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

•
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1 AS başlık
1 numarası

Ürün tanımı

(1)

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

Y1701

Kamış veya pancar şekeri
ve kimyaca saf sakkaroz (
katı halde), ilave arama
veya renk verici madde
içermeyen

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y1701

Kamış veya pancar şekeri
ve kimyaca saf sakkaroz (
katı halde), ilave aroma
veya renk verici madde
içeren

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

1702

Diğer şekerler ( kimyaca saf
sakkaroz,mattoz, glukoz ve
fruktoz dahil) (katı halde):
ilave şeker veya renk verici
maddeler katılmamış şeker
şurupları, suni bal (tabu bal
ile karıştırılmış olsun
olmasın); karamel

veya

'

- Kimyaca saf martoz ve
fruktoz

1702 Pozisyonundaki diğer
maddeleri de içeren tüm
girdilerden yapılan imalat

- İlave aroma veya renk
verici maddeler içeren katı
haldeki diğer şekerler

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin o
ülke menşeli olması gereken
imalat

Y1703

Şeker ekstraksiyonundan
veya rafinajından elde edilen
melaslar, aromalandırılmış
veya renklendirilmiş

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

Y1703

Şeker ekstraksiyonundan
veya rafinajından elde edilen
melaslar ,ilave aroma veya
renk verici maddeler
içermeyen

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

1704

Kakao içermeyen şeker
mamulleri (beyaz çikolata
dahil)

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

(4)

'

'

-

AS başlık
numarası

.

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(3)

(2)

(1)

454

Kakao ve kakao
müstahzarları (1801 ve
1806 pozisyonları hariç olup
bunlara İlişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürOnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

1801

Kakao dane ve kırıkları
(ham veya kavrulmuş)

(i)

1806

Çikolata ve kakao ihtiva
eden diğer gıda
müstahzarları

Fasıl 17'niri kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin OrünOnkinden farklı
bir pozisyonda
sınırlandırıldığı İmalat

1901

Malt hülasası; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan esasını
un, ezme, nişasta veya malt
hülasası teşkH eden gıda
müstahzarları (içinde kakao
tozu bulunmayanlar veya
ağırlık itibarıyla % 50'den az
kakao tozu içerenler)
(tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan);esasını 0401 ila
0404 pozisyonlarında yer
alan maddeler teşkil eden
gıda müstahzarları (içinde
kakao tozu bulunmayan
veya ağırlık ra'banyta
%10'dan az kakao tozu
içerenler) (tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan)

• Y Fasıl 18

- Malt hülasası

Fasıl 10'dayer alan
hububattan yapılan imalat

• Diğerleri

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin OrünOnkinden farklı
bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

( O Bu ürünler için daima, madde 4te tanımlanan Tamamen elde edilmişine" kriteri uygulanır.

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(3)

1902

Makarnalar (pişirilmiş veya
et veya diğer maddelerle
doldurulmuş veya başka
şekilde hazırlanmış otsun
olmasın) (spagetti,
makaroni, şehriye, lazanya,
gnocchi, ravioli, caneifoni
gibi); kuskus (hazırlanmış
olsun olmasın)

Durum buğdayı hariç olmak
üzere kullanılan tüm
hububat, et, sakatat, balık,
kabuldü hayvan,
yumuşakçanın o ülkede
elde edilmiş olması gereken
imalat

1903

Tapyoka ve nişastadan
hazırlanan tapyoka
benzerleri (flokon, dane,
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı
veya benzeri şekillerde)

1108 Pozisyonundaki
patates nişastası dışındaki
girdilerden yapılan imalat

1904

Hububat ve hububat
ürünlerinin kabartılması veya
kavrulması suretiyle elde
edilen gıda müstahzarları
(corn flakes gibi); dane
halindeki hububat (mısır
hariç) (ön pişirme yapılmış
veya başka şekilde
hazırlanmış)
- Kakao içermeyenler

- Kutlanılan tüm hububat ve
unları {Zea indurata cinsi
mısır, durum buğdayı ve
türevleri hariç) nın o
ülkede elde edilmiş
olması gereken imalat, ve
- Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

1905

- Kakao içerenler

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, 1806 pozisyonu
hariç olmak üzere kullanılan
tüm girdilerin ürününkinden
farklı bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Ekmek, pasta, bisküvi ve
diğer ekmekçi mamulleri
(kakao içersin içermesin);
hosti, eczacılıkta kullanılan
boş ilaç kapsülleri, mühür
güllacı, pirinç kağıdı ve
benzeri ürünler

Fasıl 11 dışındaki
girdilerden yapılan imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

2001

Sebzeler, meyveler, sert
kabuklu meyveler ve
yenilen diğer bitki parçaları
(sirke veya asetik asitle
hazırlanmış veya konserve
edilmiş)

Kullanılan tüm bitkisel
ürünlerin o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

2002

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

Kullanılan tüm domateslerin
o ülkede elde edilmiş
olması gereken imalat

2003

Mantar ve domalanlar
(sirke veya asetik asitten
başka usullerle hazırlanmış
veya konserve edilmiş)

Kullanılan tüm mantar ve
domalanların o ülkede elde
edilmiş olması gereken
imalat

2004 ve 2005

Diğer sebzeler (sirke veya
asetik asitten başka usullerle
hazırlanmış veya konserve
edilmiş) ( dondurulmuş veya
dondurulmamış)

Kullanılan tüm sebzelerin o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

2006

Meyvalar, sert kabuklu
meyvalar, meyva kabukları
ve diğer bitki parçaları
(şekerle konserve edilmiş)
(suyu alınmış, üstü şekerle
kaplanmış veya
kristalleşmiş)

-F-asıtT7'nin kutlanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

Reçeller, jöleler,
marmelatlar, meyva veya
meyva püresi ve meyva
veya sert kabuklu meyva
pastan (pişirilerek
hazırlanmış) (şeker veya
diğer tatlandırıcıları içersin
içermesin)

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

2007

2008

(4)

•

I

Tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan meyvalar, sert
kabuklu meyvalar ve yenilen
diğer bitki parçaları (başka
surette hazırlanmış veya
konserve edilmi.ş) (ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeler veya alkol katılmış
olsun olmasın)
- Meyvalar ve sert kabuklu
meyvalar( buharda veya
suda kaynatma dışında
herhangi bir yöntemle
pişirilmiş) (ilave şeker
içermeyen, dondurulmuş)

veya

Kullanılan tüm meyva ve
sert kabuklu meyvaların o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

- 457 -

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

(3)
• Sert kabuklu meyvalar,
ilave şeker veya alkol
içermeyen

0801,0802 ve 1202-1207
pozisyonlarında yer alan o
ülke menşeli kabuklu
meyve ve yağlı tohumların
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %60'ını aştığı
imalat

- Diğerleri

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Sebze suları (fermente
edilmemiş veya alkol
katılmamış, ilave şeker veya
tatlandırıcı maddeler
katılmış olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Meyva suları (üzüm şırası
dahil) (fermente edilmemiş
ve alkol-katılmamış), ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeler katılmış olsun
olmasın

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat

Yenilen çeşitli gıda
müstahzarları (2101
pozisyonunun bir kısmı
,2103 pozisyonunun bir
kısmı, 2104 pozisyonu, ve
2106 pozisyonunun bir kısmı
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Kavrulmuş hindiba ve
hülasa, esans ve
konsantreleri

Kullanılan hindibanın o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

- Soslar ve müstahzarları,
çeşni ve lezzet verici
karışımlar

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat, Ancak hardal unu
veya ezmesi veya hazır
hardal kullanılmış olabilir.

• Hazır hardal

Hardal unu veya
ezmesinden yapılan imalat

veya

(4)

AS baslık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

Y2104

- Çorbalar, et suları ve
bunların müstahzarları

2002-2005 Pozisyonlarında
yer alan hazırlanmış ve
konserve edilmiş sebzeler
dışındaki girdilerden yapılan
imalat

Y2104

- Karışım halindeki
homojenize gıda
müstahzarları

Ürünün toplu halde
sınırlandırıldığı pozisyona
uygulanan kural geçerlidir.

Y2106

Şeker şurupları ,
aromalandırılmış veya renk
verici maddeler katılmış

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmadığı imalat

Y Fasıl 22

Meşrubat, alkollü içkiler ve
sirke (2201; 2202
pozisyonları, 2204
pozisyonunun bir kısmı,
220S pozisyonu, 2207, 2208
ve 2209 pozisyonlarının bir
kısmı hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

2201

Sular (tabii ve suni mineral
sular ve gazlı sular dahil)
(ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler
katılmamış veya
lezzetlendirilmemiş), buz ve
kar

Kullanılan tüm suların o
ülkede elde edilmiş olması
gereken imalat

2202

Sular (mineral sular ve gazlı
sular dahil) (ilave şeker
veya tatlandırıcı maddeler
katılmış veya
lezzetlendirilmiş) ve
alkolsüz diğer içkiler (2009
pozisyonundaki meyva ve
sebze suları)

Fasıl 17'nin kullanılan tüm
girdilerinindeğerinin ürünün
ve kullanılan herhangi bir
meyve suyunun (ananas,
limon ve üzüm suyu hariç)
fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmaması ve
koşuluyla, kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Y2204

Taze Özüm şarapları,
(kuvvetlendirilmiş şaraplar
dahil), alkol ilave edilmiş
üzüm şırası

Diğer üzüm şırasından
yapılan imalat

Üzüm ürünleri ihtiva eden
aşağıdaki ürünler:

veya

(4)

-
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AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçik veya işlemler

Ürün tanımı

(3)

(2)

2205
Y2207
Y 2 2 0 8 ve
Y2209

Vermut ve bitkiler veya
kokulu maddelerle
lezzetlendirilmiş diğer taze
üzüm şarapları; etil alkol ve
diğer alkoller (denature
edilmiş olsun olmasın);
alkollü içkiler, likörler ve
diğer alkollü içecekler, içki
imalinde kullanılan bileşik
alkoll karışımları, sirke

Üzüm veya üzümden elde
edilen diğer maddeler
dışındaki girdilerden yapılan
imalat

Y2208

Alkol derecesi hacim
itibarıyla % 50'den az olan
viskiler

Kullanılan herhangi bir
hububat esaslı alkolün
değerinin fabrika çıkış
fiyatının %15'ini geçmediği
imalat

Y Fasıl 23

Gıda sanayinin döküntü ve
kalıntıları; hayvanlar İçin
hazırlanmış kaba yemler
(2303 ve 2306
pozisyonlarının bir kısmı ve
2309 pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y2303

Mısır nişastası kalıntıları
(konsantre edilmiş ıslatma
suları hariç) (kuru madde
üzerinden hesaplandığında
protein muhtevası % 40'tan
fazla olanlar)

Kullanılan mısırın
tamamının o ülkede elde
edilmiş olduğu imalat

Y2306

Zeytinyağı üretiminden arta
kalan küspe ve diğer katı
artıklar (ağırlık itibarıyla
zeytinyağı oranı % 3' ten
fazla olanlar)

Kullanılan zeytinin
tamamının o ülkede elde
edilmiş olduğu imalat

2309

Hayvan gıdası olarak
kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm hububat
şeker, melas ve sütün
o ülkede elde edilmiş olduğu
imalat

2401

İşlenmemiş tütün, tütün
artıkları

(D

f ) Bu ürünler için daima, madde 41e tanımlanan Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır.

veya

(4)
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AS başlık
numarası

Orun tanımı

| 2402

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(1)

-

(3)

Tütün veya tütün yerine
geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık
purolar, sigarillolar ve
sigaralar

Kullanılan işlenmemiş tütün
artıklarının (2401
pozisyonunda yer alan)
ağırlık itibarıyla en az %
70'inin o ülkede elde edilmiş
olduğu imalat

Y2403

İçilen tütün

Kullanılan işlenmemiş tütün
artıklarının (2401
pozisyonunda yer alan)
ağırlık itibarıyla en az %
70'inin o ülkede elde edilmiş
olduğu imalat

Y2403

Diğer mamul tütün ve
mamul tütün yerine geçen
maddeler, homojenize veya
yeniden tertiplenmiş tütün;
tütün hülasa ve salçaları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 25

Tuz, kükürt, topraklar ve
taşlar, alçılar, kireç ve
çimento (2504,2515, 2516,
2518,2519,2520,
2524, 2525 ve 2530
pozisyonlarının bazı
kısımları hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y2504

Doğal kristalize grafit
(karbon muhtevası
bakımından
zenginleştirilmiş,
sataştırılmış ve ezilmiş)

Ham kristalize grafitin
karbon muhtevası
bakımından
zenginleştirilmesi,
saflaştırılması ve ezilmesi

Y2515

Mermer, kabaca yontulmuş,
testere ile veya başka
surette dikdörtgen şeklinde
(kare dahil) bloklar veya
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen
kalın dilimler halinde
kesilmiş

Mermerin testere ile veya
başka surette kalınlığı 25
cm'yi geçmeyen dilimler
halinde (daha önceden
kesilmiş olsa bile ) kesilmesi

Y2516

Granit, porfir, bazalt, gre, ve
yontulmaya veya inşaata
elverişli diğer taşlar (testere
ile veya diğer şekilde
kabaca bloklar veya
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen
dikdörtgen şeklinde (kare
dahil) dilimler halinde
kesilmiş)

Taşların testere ile veya
başka surette kalınlığı 25
cm'yi geçmeyen dilimler
halinde (daha önceden
kesilmiş olsa bile) kesilmesi

Y2518

Kalsine edilmiş dolomit

Kalsine edilmemiş dolomitin
kalsine edilmesi

veya

(4)
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jj AS başlık
numarası

Ürün tanımı

(3)

(2)

(D
I Y2519

Ezilmiş doğal magnezyum
karbonat (manyezit), (hava
geçirmeyen mühürlenmiş
kaplarda) ve magnezyum
oksit, saf olsun olmasın,
(eritilmiş manyezit veya
sinterienmiş manyezit hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat. Ancak doğal
manyezit kullanılmış olabilir.

I Y 2520

•işçilikte kulanılmak üzere
özel olarak hazırlanmış
alçılar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Y2524

Doğal asbest lifleri

Asbest konsantrelerinden
yapılan imalat

Y2525

Mika tozu

Mika ve mika döküntülerinin
öğütülmesi

Y2530

Kalsine edilmiş veya toz
haline getirilmiş toprak
boyalar

Toprak boyaların kalsine
edilmesi veya öğütülmesi

Metal cevherleri, cüruf ve kül

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Mineral yakıtlar, yağlar, ve
bunların disb'lasyon ürünleri;
bitümenli maddeler; mineral
mumlar (2707
pozisyonunun bir kısmı ve
2709-2715 pozisyonları
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat.

Güç temininde veya yakıt
olarak kullanılmaya mahsus,
250 dereceye kadar olan
sıcaklıkta taşkömürü
katranının hacim itibarıyla
% 65'ten fazla
damıtılmasından elde edilen
(petrol esansı ve benzol
karışımları dahil),
bileşimindeki aromati'k
unsurları aromati'k
olmayanlardan daha fazla
olan yağlar

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
işlem(ler)< >

Fasıl 26

Y Fas.ıl 27

Y2707

Y2709

1

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Bitümenli mineralllerden
elde edilen ham yağlar

( > Ek I, Açıklayıcı Not 6'ya takınız.

1

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıidığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50' sini aşmadığı imâlat

Bitümenli malzemenin
tahripti ayrıştırılması

veya

(4)

AS başlık
numarası

(3)

(2)

(D
2710-2712

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

Petrol yağları ve bitümeni
minerallerden ekte edilen
yağlar (ham olanlar hariç);
başka yerde
sınıflandırılmayan veya yer
almayan ağırlık itibarıyla %
70 veya daha fazla temel
bileşen olarak petrol yağlan
veya bitümenü minerallerden
elde edilen yağlar ihtiva
eden müstahzarlar

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
rşiemfler) ( >
1

Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50' sini aşmadığı imalat

Petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar
Vazelin, parafin mumu,
mikrokristal'ıze petrol mumu,
yağlı mum, ozokerit, linyit
mumu, turb mumu, diğer
mineral mumlar, sentez
veya diğer işlemlerle elde
edilmiş benzeri ürünler
(renklendirilmiş olsun
olmasın)
2713-2715

Petrol koku, petrol bitümeni,
ve petrol yağlarından ve
bitümenfi maddelerden elde
edilen diğer artıklar
Tabii brtümen ve
asfaltbitûmenli veya yağlı
şist ve katranlı kumlar;
asfattit ve asfaltlı kayalar
Tabu asfalt, tabii bitümen,
petrol bitümeni, mineral
katran ve mineral katran zifti
esaslı bitümenü karışımlar

1

<> Ek I. Açıklayıcı Not 6ya bakınız.

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
işlem(ler)(1)
Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50' sini aşmadığı imalat

veya

(4)

AS baştık
numarası
(D

ÜrOn tanımı

» (2)

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(3)

veya

(4)

Y Fasıl 28

Anorganik kimyasallar;
kıymetli metallerin,
radyoaktif elementlerin,
nadir toprak metalllerinin ve
izotoplarının organik veya
anorganik bileşikleri (2805,
2811, 2833 ve 2840
pozisyonlarının bazı
kısımları hariç olup bunlara
Riskin kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20' sini aşmadığı imalat

Y 2805

"Mischmetair

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'
sini aşmadığı, elektrolitik
veya termal ısıtma yoluyla
yapılan imalat

Y2811

Sülfür trioksit

Sülfür dioksitten yapılan
imalat

Y2833

Alüminyum sülfat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
50'sini aşmadığı imalat

Y2840

Sodyum perborat

Disodyum tetraborat
pentahidrattan yapılan
imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

Y Fasıl 29

Organik kimyasallar (2901,
2902,2905 pozisyonlarının
bazı kısımları ve 2915,
2932,2933 ve 2934
pozisyonları hariç olup
bunlara Pişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20' sini aşmadığı imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

(2)

(D
Y2901

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

Güç temininde veya yakıt
olarak kullanılmaya mahsus
asiklik hidrokarbonlar

(3)

veya

(4)

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
işlemfler) 0>
Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50' sini aşmadığı imalat

Y2902

Güç temininde veya yakıt
olarak kullanılmaya mahsus
siklanikler, siklenikler
(azulenler hariç), benzen,
toluen, ksilen

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
işlem(ler)(1)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50' sini aşmadığı imalat
Y2905

1

Bu pozisyonda yer alan
alkollerin ve etanol ve
gliserolün metal alkolatları

<> Ek I - Açıklayıcı Not 6ya bakınız.

2905 Pozisyonunda yer alan
diğer maddelerde dahil
olmak üzere herhangi bir
pozisyondan yapılan imalat.
Ancak ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini
geçmemek koşuluyla metal
alkolaöar kullanılabilir.

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü
veren işçik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(D

veya

(4)

Herhangi bir pozisyondaki
maddelerden yapılan imalat
Ancak 2915 ve 2916
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin kullanıldığı
durumda girdilerin değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmediği imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

- Halkalı eterler ve bunların
halojenlenmiş,
suıfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış
türevleri

Herhangi bir pozisyondaki
maddelerden yapılan imalat
Ancak 2909 pozisyonunda
yer alan ürünlerin kullanıldığı
durumda girdilerin değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmediği imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

- Siklik asetaller ve halkalı
yarı asetaller ve bunların
halojenlenmiş,
sulfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış
türevleri

Herhangi bir pozisyondaki
maddelerden yapılan imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20' sini aşmadığı imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

Sadece azotlu heterosiklik
bileşikler; nûkleik asitler ve
tuzlan

Herhangi bir pozisyondaki
maddelerden yapılan imalat
Ancak 2932 ve 2933
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin kullanıldığı
durumda girdilerin değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmediği imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 4C'ını aşmadığı imalat

2915

Doymuş asi klik
monokarboksik asitler ve
bunların anhidrrrjeri,
halojenOrleri, peroksitleri,
perokşiasitleri; bunların
halojenlenmiş, sulfolanmış,
nitrolanmış, nitrozolanmış
türevleri

2932

Sadece oksijenli heterosiklik
bileşikler

2933

(3)
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

(3)

2934

Diğer heterosiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyondaki
maddelerden yapılan imalat
Ancak 2932,2933 ve 2934
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin kullanıldığı
durumda girdilerin değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmediği imalat

Y Fasıl 30

Eczacılık OrCnleri
(3002,3003 ve 3004
pozisyonları hariç olup
bunlara ait kurallar aşağıda
belirtilmiştir).

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
diğer işlemler. Ancak , aynı
başlıkta yer alan girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20' sini aşmadığı imalat

3002

veya

(4)

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

İnsan kanı; tedavide,
korunmada veya teşhiste
kullanılmak üzere
hazırlanmış hayvan kanı;
' serum ve diğer kan
fraksiyonları; aşılar,
toksinler, mikroorganizma
kültürleri (mayalar hariç) ve
benzeri'ürünler
-

Dozlandırılmış veya
perakende satışa hazır
durumda, tedavide veya
korunmada kullanılan iki
veya daha fazla ürün
karışımları ve
karıştırılmamış ürünler

3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
Ürünlerden yapılan imalat
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

- Diğerleri
insan kanı

3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
ürünlerden yapılan imalat
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

•
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Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

AS başlık
numarası

(3)

(1)
- - Tedavide veya
korunmada kullanılmak
Özere hazırlanmış
hayvan kanı

Serum .hemoglobin ve
serum globulini
dışındaki kan
fraksiyonları

hemoglobin, kan
globulini ve serum
globulini

- -diğerleri

3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde daha olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
ürünlerden yapılan imalat
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.
3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
ürünlerden yapılan imalat
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.
3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
ürünlerden yapılan imalat
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.
3002 Pozisyonunda yer alan
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
ürünlerden yapılan imalat.
Bu tanıma uyan girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

veya

(4)

AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(3)

veya

(4)

3003 ve 3004

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006
pozisyonundakiler hariç)

Y Fasıl 31

Gübreler (3105
pozisyonunda yer alan
maddeler hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
ancak aynı pozisyonda
yer
alan girdilerin
fabrika çıkış fiyatının %20'
sini geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

T 3105

Azot, fosfor ve potasyum
gibi bitki besin
maddelerinden ikisini veya
üçünü içeren mineral veya
kimyasal gübreler; bu
fasıldaki ürünlerin tablet
veya benzeri şekillerde veya
10 kg.ı geçmeyen
ambalajlarda olanları:
( - sodyum nitrat
- calsiyum siyanamid
- potasyum sülfat
- magnezyum potasyum
sülfat sulphate hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ancak aynı pozisyonda yer
alan girdilerin fabrika çıkış
fiyatının %20' sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı, ve

Kullanılan girdilerin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını aşmadığı imalat

- Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
ancak 3003 ve 3004
pozisyonundaki girdilerin
fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmemek
koşuluyla bir arada
kullanılabildiği ve,
- kullanılan tüm girdilerin
fabrika çıkış fiyatının
%50'sini aşmadığı imalat

- kullanılan tüm girdilerin
fabrika çıkış fiyatının
%50'sini aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(1)

1

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(3)

veya

(4)

Y Fasıl 32

Debagatte veya boyacılıkta
kullanılan hülasalar, tanenler
ve türevleri, diğer boyayıcı
maddeler, pigmentler, boya
ve vernikler, macunlar,
mürekkepler
( 3201 pozisyonu hariç okıp
buna ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
ancak aynı pozisyonda yer
alan girdilerin fabrika çıkış
fiyatının %20' sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 40'inı aşmadığı imalat

Y3201

Tanenler ve bunların tuzları,
esterleri, eterleri ve diğer
türevleri

Bitkisel tanen hülasalarından
yapılan imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

3205

Boyayıcı laklar ve bu faslın
3 numaralı notunda belirtilen
müstahzarlardan esası
boyayıcı lak olanlar O

3203, 3204 ve 3205
Pozisyonları hariç olmak
üzere herhangi bir
pozisyondaki maddelerden
yapılan imalat Ancak 3205
pozisyonundaki girdiler
fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 33

Uçucu yağlar ve rezinoitler;
parfümeri, kozmetik ve
tuvalet müstahzarları (3301
pozisyonu hariç olup buna
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir).

Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı ,
ancak aynı pozisyonda yer
alan girdilerin fabrika çıkış
fiyatının %20' sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

( ) Başlık 32'dekl Not 3 e göre bu müstahzarlar. Başlık 32 içinde başka bir başlık altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir
maddenin boyanmasında kullanılan veya boyoma müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler.
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren rşçrük veya işlemler

Ürün tanımı

P)

d)

veya

(3)

(4)

3301

Uçucu yağlar (terpeni
alınmış otsun olmasın)
(konkretter ve sıvı olanlar
dahil); rezinortler; uçucu
yağların katı yağlarda, sabit
yağlarda, mumlarda veya
benzerlerinde 'enflurage'
veya 'maceratjon' suretiyle
elde edilen konsantreleri;
uçucu yağların terpeninin
alınmasından arta kalan
terpenli yan ürünler; uçucu
yağların damıtılmış
aromatjk suları ve sulu
çözeltileri

Bu pozisyondaki 'farktı' ( >
bir grup dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden yapılan
imalat Ancak bu grupta yer
alan girdilerin fabrika çıkış
fiyatının %20'sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 34

Sabunlar, yüzeyakrJf
organik maddeler, yıkama
müstahzarları, yağlama
müstahzarları, suni mumlar,
müstahzar mumlar,
temizleme veya bakım
müstahzarları, ışık temini
için kullanılan her türlü
mumlar ve benzerleri, model
yapmaya mahsus her türlü
patlar, dişçi mumları ve alçı
esaslı dişçilik müstahzarları.
(3403 Pozisyonunun bir
kısmı ve 3404 pozisyonu
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ancak aynı pozisyonda yer
alan girdilerin fabrika çıkış
fiyatının %20' sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'tnı
aşmadığı imalat

Y3403

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az
petrol yağları veya bitümenH
mineral maddeler içeren
yağlama müstahzarları

Rafinaj işlemi veya bir veya
daha fazla daha özel
işlem(ler) O

1

Kullanılan tüm girdPerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

1

< ) 'Grup', başlığın, diğer kısımlarından noktalı virgül ile ayrılmış olan herhangi bir kısmı olarak kabul edilir.
2

<> Eki-Açıklayıcı Not6yabakınız.

'
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AS baslık
numarası

3404

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(D

-

(3)

3505

(4)

Suni mumlar ve müstahzar
mumlar
- Suni mumlar ve parafin
esaslı müstahzar mumlar
, petrol mumları, brtümenü
minerallerden elde edilen
mumlar, yağlı mum veya
pullu mum

Kutlanılan tüm girdilerin
OrOnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat.Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

- Diğerleri

-1516 Pozisyonundaki mum
karakterini haiz hidrojenize
yağlar,
- 1519 pozisyonundaki
mum karakterini haiz,
kimyasal olarak
belirlenmemiş yağ asitleri
veya sınai yağ alkolleri,
- 3404 pozisyonundaki
maddeler dışındaki
girdilerden yapılan imalat
Ancak bu ürünler fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemek koşuluyla
kullanılabilir

Y Fasıl 35

veya

Albüminoid maddeler;
değişikliğe uğramış nişasta
esaslı ürünler; tutkallar;
enzimler (3505 pozisyonu ve
3507 pozisyonunun bir kısmı
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda
belirtilmiştir):
Dekstinler ve tadil edilmiş
diğer nişastalar (önceden
jelatinlenmiş veya esterifiye
edilmiş nişastalar gibi);
nişasta, dekstrin veya diğer
tadil edilmiş nişasta esaslı
zamklar

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

Nişasta eterleri ve
esterleri

(3)

veya

(4)

3505 Pozisyonu dahil olmak
üzere herhangi bir
pozisyondaki girdilerden
yapılan imalat

- Diğerleri

1108 pozisyonu dışında
herhangi bir pozisyondaki
girdilerden yapılan imalat

Y3507

Başka yerde
sınıflandırılmayan veya yer
almayan müstahar enzimler

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Fasıl 36

Patlayıcılar, pirotekni
mamulleri, kibritler, piroforik
alaşımlar; ateş alıcı
maddeler

Y Fasıl 37

Fotoğrafçılıkta veya
sinamacılıkta kullanılan
eşya. 3701, 3702 ve 3704
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat
Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat

3701

Fotoğrafçılıkta kullanılan
hassas hale getrilimiş boş
fotoğraf levhaları ve boş düz
filmler ( kağıt, karton veya
mensucat hariç olmak üzere
herhangi bir maddeden);
anında develope edilerek
fotğraf veren boş, düz,
hassa hale getirilmiş filmler (
seri halinde olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat
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1 AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(D

(3)

veya

(4)

- Anında develope edilerek
fotoğraf veren filmler

3701 veya 3702 pozisyonu
dışında herhangi bir
pozisyonundaki maddeler
dışındaki girdilerden yapılan
imalat An^ak 3702
pozisyonundaki girdiler
değerlerinin fabrika çıkış
fitatının % 30'unu
geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

- Diğerleri

3701 veya 3702 pozisyonu
dışında kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat.
Ancak 3701 ve 3702
pozisyonundaki girdiler
toplam değerlerinin fabrika
çıkış fitatının % 20'sini
geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika ,
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

3702

Fotoğrafçılıkta kullanılan
rulo haline getirilmiş boş
fotoğraf filmleri (kağıt,
karton veya mensucat
dışındaki herhangi bir
maddeden); rulo halinde
anında develope edilerek
fotoğraf veren filmler (
hassas, boş)

3701 veya 3702 pozisyonu
dışında kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat.

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

3704

Photographic plates, film
paper, paperboard and
textiles, exposed but not
developed

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 38

Çeşitli kimyasal ürünler (
3801 pozisyonu, 3803,
3805, 3806, 3807
pcTisyonlarının bazı
kısımları, 3808-3814

3701-3705 pozisyonları
dışında kullanılan tüm
girdilerin ürününkinden farklı
bir pozisyonda
sınıflandırıldığı imalat
Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

I
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AS baslık
numarası

Ürün tanımı

(2)

(D
3801

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(3)

veya

(4)

Suni grafit, kolloidal veya
yarı kolloidal grafit; esası
hamur, blok, levha veya
diğer yarı mamul grafit veya
diğer karbon olan
müstahzarlar
- Sıvı yağ içinde çözelti
halinde olan kolloidal
grafit, yarı kolloidal grafit,
elektrotlar için karbonlu
hamurlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % SO'sini
aşmadığı imalat

- Hamur halinde grafit,
Ağırlık itibarıyla %30'dan
fazla grafitin mineral
yağlarla olan karışımları

3403 pozisyonunda yer alan
girdilerin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%20'sini aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

- Other

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat
Tali oil (sıvı reçine )' nin
rafine edilmesi

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y3803

Rafine edilmiş tali oil (sıvı
reçine)

Y3805

Sülfat terebanfjn esansı,
saflaştırılmış

Sülfat terebantinin ham
esanslarının damıtma veya
rafinaj yoluyla saflaştırılması

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y3806

Ester sakızları

Reçine asitlerinden yapılan
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y3807

Odun katranı yağları

Odun katranının
damıtılması

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

1
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AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

3808

Haşarat öldürücü, kemirici
hayvanlara karşı koruyucu,
zararlı mantarları yokedid,
sürgünleri önleyici ürünler ve
bitkilerin büyümesini
düzenleyici, dezenfekte edici
ve benzeri ürünler
(perakende satılacak
şekillerde veya ambalajlarda
veya müstahzar haline
getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil
ve mumlar ile sinek kağıtları
gibi)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3809

Tarifenin başka yerinde yer
almayan veya belirtilmeyen
mensucat, kağıt, deri ve
benzeri sanayilerde
kullanılan türde "apre veya
finisaj" müstahzarları,
boyayıcı maddelerin
sabMeştirilmesini veya
boyama işlemini
hızlandırmayı sağlayıcılar
ve diğer ürünler ve
müstahzarlar (örneğin;
müstahzar haşıl ve apreler,
müstahzar mordanlar gibi):

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3810

Metal satıhların
temizlenmesinde kullanılan
müstahzarlar; metallere
lehim ve kaynak
yapılmasında kullanılan sıvı
müstahzarlar ve diğer
yardımcı müstahzarlar;
metal ve diğer maddelerden
meydana gelen lehim ve
kaynak pastaları ve tozları;
lehim ve kaynak
çubuklarının ve
elektrodlarının
sıvanmasında veya
kaplanmasında kullanılan
müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3811

Ateşlemeyi önleyici
müstahzarlar; oksidasyonu
durdurucu maddeler,
pepüzan katkılar,
akışkanlığı düzenleyici
maddeler, aşınmayı önleyici
katkılar ve mineral yağlar
(benzin dahil) veya mineral
yağlar gibi aynı amaçla
kullanılan diğer sıvı yağlar
için diğer müstahzar
katkılar.

veya

(4)

-
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1 AS başlık
numarası

Ürün tanımı

(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

- Yağlama yağları için
müstahzar katkılar (petrol
yağları veya bitümenlı
mineral maddelerden
elde edilen yağlar ihtiva
edenler)

3811 Pozisyonunda yer alan
girdilerin ürünün değerinin
% 50 'sini geçmediği imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3812

Vulk.nizasyon çabuklaştırıcı
müstahzarlar; kauçuk ve
plastikler için tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan plastifiyan
bileşikler; oksidasyonu
önleyici müstahzarlar ve
kauçuk veya plastikleri
dayanıklı hale getirmede
kullanılan diğer stabilizatör
bileşikler

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3813

Yangın söndürme aletleri
için dolgu maddeleri ve
bileşimler; her çeşit yangın
söndürme bombaları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3814

Tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan organik karma
çözücüler ve incelticiler;boya
ve vernik çıkarmada
kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3818

Elektronikte kullanılmak
üzere dope edilmiş kimyasal
elementler (disk, pul veya
benzeri şekillerde);
elektronikte kullanılmak
üzere dope edilmiş kimyasal
bileşikler:

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3819

Hidrolik fren sıvıları ve
hidrolik transmisyonlar için
petrol yağları veya bitûmenii
minerallerden elde edilen
yağları içermeyen veya
ağırlık itibarıyla % 70'ten az
oranda içeren müstahzar
sıvılar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

veya

(4)
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I AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

3820

Donmayı önleyici
müstahzarlar ve donmayı
çözücü müstahzar sıvılar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3822

Laboratuvarlarda veya
teşhiste kullanılan karma
reaktifler ( 3002 ve 3006
pozisyonunda yer alanlar
hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

3823

Dökümhane maçalarına
veya kalıplarına mahsus
müstahzar bağlayıcılar;
tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan kimya sanayii veya
kimya sanayiine bağlı
sanayiilerde kullanılan
kimyasal ürünler ve
müstahzarlar (tabii ürünlerin
karışımlarından oluşanlar
dahil); tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan kimya sanayii
ve kimya sanayiine bağlı
sanayiilere mahsus artık
ürünler:
- Bu pozisyonun aşağıdaki
bölümleri
— Dökümhane maçaları
veya kalıplarına
mahsus doğal reçine
ürünleri esaslı
müstahzar bağlayıcılar
— Naftenik asitler,
bunların suda
çözünmeyen tuzları ve
esterleri
— Sorbitol (2905
pozisyonundakiler
dışında)
— Petrol sülfonatJarı
({alkali metallerin,
amonyumun ve
etanolaminlerin petrol
sülfonatlan hariç);
bitümenli
minerallerden elde
edilen yağların tiofenli
sülfonik asitleri ve
bunların tuzları
— İyon değiştiriciler

veya

(4)

ı»

Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmediği imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

|
D

- 478 -

1 AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdfiere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(D

(3)

— Vakum tüpleri için
emici bileşikler
— Gaz temizleyici
alkalinize demir
oksitler
— Amonyaktı gaz sıvıları
ve kömür gazının
saflaştırmasında
kullanılmış ve tesiri
kalmamış oksit
— Sülfonaftenik asitler,
bunların suda
çözünmeyan tuzları ve
esterleri
— Füzel yağları ve dippel
yağları
— Farklı anyonlar içeren
tuzların karışımları
— Yazı teksirinde,
matbaa
merdanelerinde ve
benzeri işlerde
kullanılan jelatin esaslı
patlar (Kağıttan veya
dokumaya elverişli
maddelerden bir
mesnet üzerinde
bulunsun bulunmasın)
- Diğerleri

Y 3901 3915

İlk şekillerde plastikler,
bunların döküntü, kalıntı ve
hurdaları (3907 pozisyonu
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
veya

(2)

(D

- Katılma
homopolimerizasyonu
ürünleri

(4)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % SO'sini
aşmadığı imalat
- 39 uncu fasıl girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldiğı imalat* )

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

- Diğerleri

39 uncu fasıl girdilerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmemek
koşuluyla kullanıldığı imalat
(D

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Y 3907

Polikarbonat ve
akrilonitril-butadienstiren
kopolimerlerinden(ABS)
yapılan kopoHmerter

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat. Ancak aynı
pozisyonda yer alan
ürünlerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat (1)

Y39163921

Plastik eşya ve yarı
mamuller (3916, 3917,
3920 ve 3921
pozisyonlarının bazı
kısımları hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

1

- YOzey işleminden daha
Heri işlem görmüş,
dikdörtgen veya kareden
başka şekillerde kesilmiş
yassı mamuller; yüzey
işleminden daha ileri işlem
görmüş diğer ürünler
- Diğerleri

Fasıl 39 'da yer alan
girdilerin değerinin fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

-

•

•'

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin fabrika çıkış
fiyatının % 25'ini geçmediği
imalat

I

O Bir taraftan 3901-3906 pozisyonları arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sozkonusu olduğu durumlarda, diğer
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için, sozkonusu kısıtlama, sadece, üründe ağırlıkça hakim madde grubu için
geçerlidir

- 480 AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

( D

— Katılma
homopolimerizasyonu
ürünleri

— Diğerleri

Y 3916 ve

124-

(3)

veya

(4)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı ve
- 39 uncu fasıl girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemek koşuluyla
kullanıldığı imalat C>

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Kullanılan 39 uncu fasıl
girdilerinin değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
% 20'sini geçmemek
koşuluyla kullanıldığı
imalat (1)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Y 3917

Profiller ve ince ve kalın
borular

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı ve
- aynı pozisyonda yer alan
girdilerin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
% 20'sini geçmediği
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Y 3920

lonomer yapraklar ve filmler

Başlıca çinko ve sodyum
olmak üzere metal iyonları
ile kısmen nötralize edilmiş
etilen ve metakrilik asit
kopolimeri olan kısmi
termoplastik tuzlardan
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Y 3921

Metalize plastik folyolar
23 mikrondan daha az .
kalınlıkta çok saydam
polyester folyolardan imalat
(2)

3922 - 3926

Plastik eşya

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

-

1

( ) Bir taraftan 3901-3906 pozisyonları arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sozkonusu olduğu durumlarda, diğer
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için, sozkonusu kısıtlama, sadece, üründe ağırlıkça hakim madde grubu için
geçerlidir.
W Aşağıdaki folyolar çok saydam olarak kabul edilecektir: optik bulanıklığı, -ASTM - D 1003-16 'ya göre Gardner Hazemetresi ile
ölçüldüğünde (yani Haïe faktörü) - % 2'den az olan folyolar.
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Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

veya

(3)

Kauçuk ve kauçuktan eşya
(4001 Pozisyonunun bir
kısmı, 4005,4012
pozisyonları ve 4017
pozisyonunun bir kısmı hariç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat.

Ayakkabılar için lamine
edilmiş tabakalar veya krep
kauçuk

Tabii kauçuk tabakalarının
lamine edilmesi

Karıştırılmış kauçuk,
vulkanize edilmemiş, ilk
şekillerde veya levha,
tabaka veya şerit halinde

Kullanılan tüm girdilerin (tabii
kauçuk hariç) değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
%50'sini aşmadığı imalat

Kauçuktan sırt geçirilmiş'
veya kullanılmış dış lastikler,
kauçuktan dolgu lastikleri
veya tekerlek bandajları, dış
lastikler için değişebilir sırtlar
ve kolanlar
- Kauçuktan, sırt geçirilmiş
dış lastikler, dolgu lastikleri
veya tekerlek bandajları

Kullanılmış lastiklere sırt
geçirilmesi

- Diğerleri

4011 veya 4012
pozisyonları dışındaki
herhangi bir girdiden yapılan
İmalat

Sertleştirilmiş kauçuktan
eşya

Sertleştirilmiş kauçuktan
imalat

Ham deriler, köseleler,
postlar (kürkler hariç) (4102
pozisyonunun bir kısmı,
4104-4107 pozisyonları ve
4109 pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir).

Kullanılan girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Koyun veya kuzuların ham
derileri, yünü alınmış

Yünlü koyun ve kuzu
derilerinin yünlerinin
alınması
On dabaklama yapılmış
derilerin yeniden
dabaklanması
veya
Kullanılan girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Deriler, kılları veya yünleri
alınmış (4108 ve 4109
pozisyonlarındaki deriler
hariç hariç)

V
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

-

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak mense statüsü
veren işçfflk veya işlemler
(2)

(3)

4109

Rugan ve ruganla kaplanmış
dert ve köseleler; metalize
deri ve köseleler

4104 - 4107 pozisyonundaki
girdilerin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%50'sini aşmadığı imalat

Fasıl 42

Deri eşya; saracrye eşyası
ve eğer ve koşum takımları;
seyahat eşyası, el çantaları
ve benzeri mahfazalar;
hayvan bağırsağından
mamul eşya (ipek böceği
guddesi hariç)

Kutlanılan girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 43

Postlar, kürkler ve takfit
kürkler; bunların mamuleri
(4302 pozisyonunun bir
kısmı ve 4303 pozisyonu
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir)

Kuşanılan girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y4302

Dabaklanmış veya
aprelenmiş kürkler,
birleştirilmiş:
- Tabaka, çapraz veya
benzerî şekillerde

Dabaklanmış veya
aprelenmiş ancak
birteştjrilmemiş kürklerin
kesim ve birleştirilmesine
ilaveten ağartma veya
boyama

• Diğerleri

Birteştirümemiş,
dabaklanmış ve aprelenmiş
kürklerden imalat

4303

Kürkten giyim eşyası ve
aksesuarları ve kürkten
diğer eşya

4302 Pozisyonundaki
birleştjrilmemiş,
dabaklanmış ve aprelenmiş
kürklerden imalat

Y Fasıl 44

Ağaç ve ahşap eşya; odun
kömürü (4403, 4407,4408
pozisyonlarının bazı
kısımları, 4409 pozisyonu,
4410-4413 pozisyonlarının
bazı kısımları,
4415, 4416 pozjsyonlannın
bazı kısımlan, 4418
pozisyonu ve 4421
pozisyonlarının bazı
kısımlan hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

Kullanılan girdilerin tümünün
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Y4403

Kare şeklinde kabaca
yontulmuş ağaçlar

Kabukları veya kısırları
alınmış veya alınmamış
yuvarlak ağaçlardan yapılan
imalat

veya

(4)
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1 AS baslık
numarası

Ürün tanımı

(D
Y4407

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçiSk veya işlemler
(3)

(2)
Uzunlamasına testere ile
biçümrş veya yontulmuş,
dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış, kalınlığı
6mm.yi geçmeyen ağaçlar
(rendelenmiş,
zımparalanmış veya (V)
şeklinde bağlantı teşkil etmiş
olsun olmasın)

Y4408
Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen,
uzunlamasına testere ile
biçilmiş, dilimlenmiş veya
yaprak halinde açılmış veya
(V) şeklinde birleştirilmiş
kaplamalık yapraklar ve
kontraplak için yapraklar
Y4409

Rendeleme, zımparalama
veya (V) şeklinde birleştirme

Dilimlere'ayırma,
rendeleme, veya (V)
şeklinde birleştirme

Herhangi bir kenarında veya
yüzünde sürekli olarak şekil
verilmiş^ lambalanmış, yiv
açılmış, set açılmış,
şevtenmiş, ortaları (V)
şeklinde okıklanmış, kornişti,
kalıplanmış, yuvarlatılmış ve
benzeri şekillerde) ağaçlar,
(birleştirilmemiş parke
tahtaları dahil) (rendelenmiş,
zımparalanmış veya (V)
şeklinde bağlantı teşkil etmiş
olsun olmasın)
- Rendelenmiş veya
zımparalanmış

Zımparalama veya (V)
şeklinde bağlantı teşkil etme

- Köşebentler ve pervazlar

Kornişleme veya kalıplama

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürünOnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y 4410-4413

Köşebentler ve pervazlar,
kalıplanmış süpürgelik ve
diğer kalıplanmış yonga
levhalar dahil

Kornişleme veya kalıplama

Y4415

Ahşaptan büyük ve küçük
sandıklar, kafes sandıklar,
silindir sandıklar ve benzeri
ambalajlar

Ebatlarına göre kesilmemiş
yonga levhalardan imalat

Y4416

Ahşap variller, kovalar,
gerdeller, ve diğer fıçıcı
eşyası ve bunların aksam
ve parçaları

İki esas yüzü testere »e
biçBmiş fakat daha ileri Ur
işlem görmemiş, yarık
| açılmış tahtalardan imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

(2)

( D

4418

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
veya

(3)

Bina ve inşaat için
marangozluk mamulleri ve
doğrama parçaları (hücreli
u.,şap levhalar, birleştirilmiş
parke tahtalarından panolar,
padavralar ve 'shakes')
- Bina ve inşaat için
marangozluk mamulleri ve
doğrama parçaları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
Ancak hücreli ahşap
levha! , birleştirilmiş parke
tahtalarından panolar,
padavralar ve 'Shakes'
kullanılabilir

- Köşebentler ve pervazlar

Komişleme ve zımparalama

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y4421

Kibrit imali için kesilmiş
çöpler, kundura çivileri

4409 Pozisyonu dışındaki
ahşap malzemeden imalat

Y Fasıl 45

Mantar ve mantardan eşya
4503 pozisyonu hariç olup
buna ilşkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

4503

Tabii mantardan mamul
eşya

4501 Pozisyonundaki
mantardan imalat

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan ve
örülmeye elverişli diğer
maddelerden mamul ler;
sepetçi ve hasırcı eşyası

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Fasıl 47

Odun veya diğer lifli
selülozik maddelerin
hamurları; kağıt veya karton
döküntü, kırpıntı ve hurdalar

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt
hamurundan, kağıttan veya
kartondan eşya (4811
pozisyonunun bir kısmı,
4816 ve 4817 pozisyonları,
4818, 4819, 4820 ve 4823
pozisyonlarının bazı
kısımları hariç olup, bunlara
ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

.

(4)
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(1)

(3)

Y4811

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış
veya sadece kare biçimine
getirilmiş kağıt ve karton

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya
mahsus girdilerinden imalat

4816

Karbon kağıdı, kendinden
kopya eden kağıt ve diğer
kopya ve transfer kağıtları
(4809 pozisyonu hariç),
mumlu teksir kağıdı ve ofset
levhalar (kutulara konularak
perakende satılacak hale
getirilmiş otsun, olmasın)

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya
mahsus girdilerinden imalat

4817

Mektup zarfları, mektup
karttan, resimsiz
kartpostallar ve haberleşme
kartları; bunların kağıt ve
kartondan kutuları (poşetler
ve benzeri diğer zarflar içine
takım halinde yerleştirilmiş
olanlar)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

Y4818

Tuvalet kağıdı

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya
mahsus girdilerinden imalat

Y4819

Kağıttan, kartondan, selüloz
vatkadan veya selüloz lif
tabakalarından kutular,
mahfazalar, torbalar ve
diğer ambalaj kutuları

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin, ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

Y4820

Ajandalar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin, ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

Y4823

Diğer kağıt karton, selüloz,
vatka ve selüloz fif
tabakaları (ölçüsüne veya
şekline göre kesilmiş)

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya
mahsus girdilerinden imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulanânarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(D

(2)

(3)

Y Fasıl 49

Basılı kitaplar, gazeteler,
resimler ve baskı sanayiinin
diğer mamulleri; el ve
makina yazısı metinler ve
planlar (4909 ve 4910
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat

4909

Matbu veya resimli
kartpostallar; tebrik kartları,
davetiyeler veya teşekkür
kartları (resimli, zarflı veya
süslemeU olsun, olmasın)

4909 ve 4911 pozisyonu
dışındaki girdilerden yapılan
imalat

4910

Matbu her türlü takvim (blok
halinde takvimler dahil):
- "Devamlı* türden olan
takvimler veya kağıt veya
karton dışındaki
maddelerden mamul
mesnetler üzerine takılı olan
blok ha Ündeki takvimler

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin. Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

- Diğerleri

4909 ve 4911 pozisyonu
dışındaki girdilerden yapılan
imalat

Y Fasıl 50

İpek; 5003 pozisyonunun bir
bölümü, 5004 pozisyonu,
5006 pozisyonunun bir
bölümü ve 5007 pozisyonu
hariç olup, bunlara ilişkin
kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat

Y5003

İpek döküntüleri (çekilmeye
elverişli olmayan kozalar,
iplik döküntüleri ve ditme
suretiyle elde edilen
döküntüler dahil), karde
edilmiş veya taranmış

İpek döküntülerinin karde
edilmesi veya taranması

veya

(4)
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AS başlık
numarası

İpek ipliği ve ipek
döküntülerinden ekte edSen
iplikler

I
•

5007

(3)

(2)

(D
5004Y5006

Yabancı menşeli girdilere uygutananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

veya

- ham ipek veya ipek
döküntüsü (karde edilmiş,
taranmış veya başka bir
şekilde eğrilmeye
hazırianmış)'nden,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka bir
şekilde eğrilmeye
hazırlanmamış diğer tabi
elyaftan.
- kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan.
veya
- kağıt yapımında kullanılan
maddelerden yapılan imalat
(D

İpek veya ipek
döküntülerinden dokunmuş
mensucat:
- kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan
imalat (1)

-

- Hindistan cevizi liflerinden
yapılan ipliklerden,
- tabii elyaftan,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmamış suni
devamsız liflerden,
- kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıttan imalat

Diğerleri

veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezlik
apresi, kalıcı finisaj.
dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği imalat)

1

( ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

(4)
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

veya

(3)

Y Fasıl 51

Yapağı ve yün, ince veya
kaba hayvan kılı, at kılından
iplik ve dokunmuş mensucat
(5106-5110 ve 5111-5113
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

5106-5110

Yün, ince veya kaba hayvan
kıllarından veya at kılından
iplikler

- Kaide edilmiş, taranmış
veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış
ham ipek veya ipek
döküntülerinden,
- Karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmış doğal
elyaflardan,
- Kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan,
veya

(4)

»

1

- kağıttan yapılan imalat < )

511-5113

Yünden, ince ve kaba
hayvan kılından veya at
kılından mensucat
-

kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar

Tek katlı iplikten imalat

-

diğerleri

-hindistan cevizi lifli,
- doğal lifli,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız lifli,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamuru esaslı,
veya
- kağıt ipliklerden imalat
veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderleme, çekmeziik
apresi, kalıcı finisaj,

1

t ! Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere İKsltin Özel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

:

AS başlık
numarası.

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçâik veya işlemler

Ürün tanımı

veya

(3)

(2)

(D

(4)

dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği imalat)
Y Fasıl 52

Pamuk, 5204-5207
pozisyonları ve 5208-5212
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

5204-5207

Pamuktan iplikler

- Karde edilmiş, taranmış
veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış ham
ipek veya ipek
döküntülerinden,
- Karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmış doğal
elyaflardan,
- Kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan, ve
- kağıt yapmaya mahsus
maddelerden imalat* )
1

5208-5212

Pamuktan dokunmuş
mensucat
-

kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan
imalat (1)

-

diğerleri

- hindistan cevizi lifli,
- doğal lifli,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız lifli,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamuru esaslı,
veya
- kağıttan imalat,
veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezük
apresi, kalıcı finisaj,
dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve

t ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkinflzelkoşullar için. Açıklayıcı Not 4e bakınız.
1

•
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1 ASlMtl*
numara»)
d)

Yabana meneae'gif «filere uysutanenarak menşe statüsü
venmişdOıveyarŞcemrer

Orun tanımı

veya

«a
tıraşlama gibi) fyjreber
yapılan baskı (Mhnıfan
baskmıe menaudatın
deflerinin, OrOnCrı fei>rika
çıkış «yatının %47,5'lnl
g^m«jdWlm«hrÖ(1)

Y F a « l 53

dokumaya elvffişli Ö|öer
bitkisel lifler. KağttipHAl,
ve kağıt İpliğinden
dokunmuş mensucat
(5306-5308 pdzJsyoHü ve
5300- 5311p<^lsy#fci
hariç olup
kurallar aşağıda
belirlenmiştir)'

Kutsnıtan tûm akdkıirı
frgrtinldmten farklı t *
poilayemrja sınrflandırıldığı
imalat

buntera;Wskln
!

5308-5308

Diğer bitkisel (tilerden
İplikten kağıt ipliği

- Karde adaVniş, taranmış
veya başka şekilde
eğrümaye hazırlanmış
ham İpe* veya ipek
ıcökümütertnden.
• Karde edBm»rru>.
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmış doğal
«h/Rftordan,
- Kimyasal maddelmdmt
veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıt yapmaya mahsua
maddelerden yapılan
imalat ^
:

5308-5311

Diğer bitkisel lincrdör.
dokunmuş mensucat;
kağıt İpliğinden dokunmjş
mensucat
-kauçuk İpliklerle
birleştirilmiş olan.ar

Tak kat İplikten yapılan
imallat o>

I

Takatli maddelerinin karıaımından yılları u/talere diskinoıaltoauHar|çk>. Açıklayıcı Nol 4'e bakınız.

(4)
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

-diğerleri

-Hindistan cevizi lifli iplikten,
- doğal liflerden
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız
liflilerden
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat,
veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezlik
apresi, kalıcı finisaj,
dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği
imalat)(1)

Sentetik ve suni liflerden
monofiller ve iplikler

- Karde edilmiş, taranmış
veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış
ham ipek veya ipek
döküntülerinden,
- Karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmış doğal
elyaflardan,
- Kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıt yapmaya mahsus
maddelerden yapılan
imalat* )

•

5401-5406

(3)

(2)

(D

veya

(4)

1

5407-5408

Suni ve sentetik
ipliklerden dokunmuş
mensucat
- kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan
imalat (1)

d) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin Özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

I
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdtere uygulananarak menşe statüsü
veren işçSk veya işlemler

Ürün tanımı

(3)

(2)

(1)
- diğerleri

veya

- hindtstan cevizi lifli
ipfklerden,
- doğal liflerden,,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız
lifBerden,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat,
veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezlik
apresi, kalıcı finisaj,
^dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kutlanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği imalat)
0)

5501-5507

Sentetik ve suni devamsız
lifler

Kimyasal girdilerden veya
dokumaya elverişli madde
hamurlarından yapılan
imalat

5508-5511

İplik ve dikiş ipliği

- Karde edilmiş, taranmış
veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış
ham ipek veya ipek
döküntülerinden,
- Karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
sekide eğrilmeye
hazırlanmış doğal
elyaflardan,
- Kimyasal maddelerden
veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıt yapımına mahsus
maddelerden yapılan
imalat (1)

W Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere diskin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

(4)
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AS baslık
numarası

(3)

(2)

(D
5512 -5516

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

veya

Sentetik ve suni liflerden
dokunmuş mensucat
-

-

kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar
diğerleri

Tek kat iplikten yapılan
imalat (1)
-hindistan cevizi lifli iplikten,
- doğal liflerden,,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız
liflerden
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıttan imalat, veya
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezük
apresi, kalıcı finisaj,
dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin.
Orunun fabrika çıkış fiyatının
%47,5'ini< > geçmediği
imalat)
1

Y Fasıl 56

1

Vatka, keçe ve dokunmamış
mensucat; özel iplikler,
sicim, kordon, ip halat ve
bunlardan mamul eşya (
5602,5604.5605 ve 5606
pozisyonları hariç olup
bunlara ait kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

- hindistan cevizi lifli silikten,
- doğal liflerden
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan
maddelerden imalat (1)

( ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan Orûnlens ilişkin Özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

(4)
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AS baslık
numarası

(3)

(2)

(1)
5602

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

Keçeler (emdirilmiş,
sıvanmış, kaplanmış veya
ramine edilmiş otsun
olmasın)
- İğne işi keçe

veya

- doğal liflerden,
- kimyasal girdilerden veya
dokumaya elverişli madde
hamurlarından yapılan
imalat* )
Ancak
- 5402 pozisyonundaki
polipropilen
filamenfJerirün,
- 5503 ve 5506
pozisyonundaki
polipropilen
filamenrJerinin
veya,
- 5501 pozisyonundaki
polipropilen filament
demetlerinin,
9 desiteksten daha az olan
tek katlı filament veya
liflerinin tüm durumlardaki
denominasyonlarının
bunların kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının
%40'ını aşmamak koşuluyla
kullanılabildiği imalat
1

•

5604

- Diğerleri

- tabii liflerden,
- kazeinden yapılmış suni ve
sentetik liflerden
- kimyasal girdiler ve tekstil
hamurundan yapılan
imalat (1)

Dokumaya elverişli
maddelerle kaplanmış
kauçuk ip veya halatlar,
dokumaya elverişli iplik ve
5404 ve 5405
pozisyonlarındaki şerit ve
benzerleri (kauçuk veya
plastik emdirilmiş,
kaplanmış, sıvanmış)

Dokumaya elverişli liflerle
kaplanmamış kauçuk ip
veya halattan imalat

- Dokumaya elverişli
maddelerle kaplanmış
kauçuk ip ve halatlar

Dokumaya elverişli Bilerle
kaplanmamış kauçuk ip
veya halattan imalat

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin Özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

(4)
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AS başlık
numarası

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(D
- Diğerleri

veya

(3)

(2)

- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmamış doğal
fitlerden,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan
maddelerden imalat < '
1

5605

Dokumaya elverişli
ipliklerden metalize iplikler,
( gipe edilmiş olsun
olmasın), ip, şerit veya toz
şeklindeki metalle
birleştirilmiş veya metalle
kaplanmış 5404 veya 5405
pozisyonundaki şerit ve
benzerleri

- doğal liflerden,
• karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğirme için
hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız
liftlerden
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan veya
- kağıt yapımında kutlanılan
maddelerden imalat (1)

5606

Gipe iplikler, 5404 ve 5405
pozisyonlarındaki şerit ve
benzerleri (gipe edilmiş)
( 5605 pozisyonundaki eşya
ve gipe edilmiş at kılı hariç),
tırtıl iplik
( kıtık, şenil iplikler dahil);
senet ipfik (chainette)

- doğal Bilerden
- karde edümemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmamış doğal
liflerden,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan
maddelerden imalat (1)

\

1

f ) Tekstil rnaddeterinin kaneımırrfan yapılan ürünlere Ufkin ezel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

(4)
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AS baslık
numarası

Ürün tanımı

(2)

(1)
Fasıl 57

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(3)

veya

Halılar ve dokumaya everişli
maddelerden diğer yer
kaplamaları
- İğne işi keçeden

- doğal liflerden,
- kimyasal girdilerden veya
dokumaya elverişli madde
hamurlarından yapılan
imalat <>
Ancak
-5402 pozisyonundaki
polipropilen filamentJerinin,
- 5503 ve 5506
pozisyonundaki
polipropilen
filamenrJerinin, veya
- 5501 pozisyonundaki
polipropilen filament
demetlerinin,
9 desiteksten daha az olan
tek katlı filament veya-üflerirr
tüm durumlardaki
denominasyonlarının,değeri
eri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını aşmamak
koşuluyla, kullanılabildiği
imalat
1

-

Diğer keçeden

- Karde edilmemiş veya
taranmamış veya
başka şekilde
eğrilmeye
hazırlanmamış doğal
liflerden, veya
- kimyasal girdilerden
veya dokumaya
elverişli madde
hamurlarından yapılan
imalat (1)

-

Dokumaya elverişli
diğer maddelerden yer
kaplamalan

-hindistancevizi lifli
ipliklerden,
- suni ve sentetik lifli filament
siliklerinden
- doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız
liflerden yapılan imalat

(D

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere »skin Szel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'a bakınız.

(4)
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1 AS baştık
numarası
(D
Y Fasıl 58

5805

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(3)

veya

I

(4)

Özel dokunmuş mensucat;
tufte edilmiş dokumaya
elverişli mensucat;
dantela; duvar halitan;
şeritçi ve kaytancı eşyası;
işlemeler (5805 ve 5810
pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)
- Kauçuk ipliklerle
birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan
imalat <•>

- Diğerleri

- doğal liflerden,
- karde edilmemiş,
taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye
hazırlanmamış suni ve
sentetik liflerden, veya
- kimyasal girdilerden
veya dokumaya elverişli
madde hamurlan ndan
yapılan imalat (1)
veya,
en az iki hazırlama veya
finisaj işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezlik
apresi, kalıcı finisaj,
dekatjze etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği imalat)

El ile dokunmuş duvar
halıları, (Gobelins,
Flanders, Aubusson,
Beauvais ve benzerleri)
ve iğne işlemesi duvar
halıları (küçüknokta,
kanaviçe gibi), hazır eşya
halinde olsun olmasın

Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınrftandırıldığı
imalat

•

1

1

P) Tekstil maddelerinin karışımından üretilen ürünlere Diskin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakma.
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AS başlık
numarası

(3)

(2)

(D

1

Yabancı mensel girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçifik veya işlemler

Ürün tanımı

5810

Parça, şerit veya motif
halinde işlemeler

- Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat,ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50' sini
aşmadığı imalat

5901

Kitap veya benzerlerinin
dış kapaklannda kullanılan
türden zamk veya nişastalı
maddelerle sıvanmış
dokumaya elverişli
mensucat; mühendis
muşambası veya şeffaf
bezler; hazır tuvaller;
şapkacılıkta kullanılan
bukran ve benzeri
sertleştirilmiş mensucat

İplikten imalat

5902

Naylon veya diğer
poliamidlerden,
poliesterden veya viskoz
ipeğinden elde edilen
yüksek mukavemetli
iplikten her nevi nakil
vasıtası iç ve dış lastiği
için mensucat
- Ağırlık itibarıyla içerdiği
dokumaya elverişli madde
oranı %90' ı geçmeyenler

İplikten imalat

- Diğerleri

Kimyasal girdilerden veya
tekstil hamurundan imalat

5903

Plastik emdirilmiş, sıvanmış,
kaplanmış veya plastikle
lamine edilmiş mensucat
(5902 pozisyonundaki hariç)

İplikten imalat

5904

Unoleum (kesilerek şekil
verilmiş olsun olmasın); bir
sıvama veya kaplama
maddesinin dokumaya
elverişli madde Özerine
tatbiki suretiyle elde edilen
yer kaplamaları (kesilerek
şekil verimiş olsun olmasın)

İplikten imalat < >

veya

1

* > Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar icln Açıklayıcı Mm s» h.kır.1-*

(4)

-

Ciron tanımı

AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

O)

P)

(1)
5905

veya

(4)

Dokumaya elverişli
maddelerden duvar
kaplamaları
- Plastik veya diğer
maddeler emdirilmiş,
sıvanmış, kaplanmış
veya lamine edilmiş
olanlar
- Diğerleri

5906

499-

İplikten imalat

- Hindistan cevizi lifli iplikten,
- doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden,
-kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan yapılan imalat
veya
en az iki hazırlık veya finisaj
işlemiyle (temizleme,
ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama,
kalenderieme, çekmezlik
apresi, kalıcı finisaj,
dekatize etme, emprenye
etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskı
(kullanılan baskısız
mensucatın değerinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 47,5'ini geçmediği imalat)
(1)

-

Kauçuktu mensucat (5902
Pozisyonundakiler hariç)
-

Örülmüş olanlar

-

Sentetik filament
ipliklerinden mamul diğer
mensucat (ağırlık
itibarıyla içerdiği
dokumaya elverişli
madde oranı % 90'ı
geçmeyenler)

-

Diğerleri

- doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden
veya
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan imalat

(D
Kimyasal girdilerden yapılan
imalat

İplikten imalat

t ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.
1

i

AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D
5907

Emdirilmiş, sıvanmış veya
kaplanmış diğer mensucat;
tiyatro dekorları, atölye
fonları veya benzeri işler için
boyanmış bezler (tualler)

5908

Dokumaya elverişli diğer
maddelerden örülmiş fitiller
(lamba, ocak, çakmak, mum
ve benzerleri için ); beyaz
alevli lambalar için
gömlekler ve bunların
imaline yarayan boru
şeklinde örme mensucat (
emdirilmiş olsun olmasın)

5909-5911

(3)

veya

(4)

İplikten imalat

j

-

Beyaz alevli lambalar için
gömlekler, emdirilmiş

Boru şeklinde lamba
gömleği için dokunmuş
mensucattan imalat

-

diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Sınai amaçlarla kullanılan
dokumaya elverişli
maddelerden mamul eşya
-

5911 pozisyonundaki
keçeler dışındaki
cilalama diskleri ve
halkaları

6310 Pozisyonundaki
iplikten, döküntü
mensucattan veya
paçavradan yapılan imalat

-

Diğerleri

- Hindistan cevizi lifli iplikten,
-doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden
veya
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan
imalat 0 )

O Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin ezel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.

I

- 501 -

AS başlık
numarası

(2)

(D
Fasıl 60

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

Örme Mensucat

(3)

veya

-doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız
liflerden veya
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan
imalat < '
1

Fasıl 61

ö r m e giyim eşyası ve
aksesuarları
-

Şekline göre kesilmiş
parçalardan veya
örülerek
şekillendirilmiş, iki veya
daha fazla örme
mensucatın dikilmesi
veya başka surette
birleştirilmesiyle elde
edilenler

İplikten imalat (1) P>

-

Diğerleri

-doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız
liflerden veya ,
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan
imalat (1)
İplikten imalat (1) (z)

Y Fasıl 62

Giyim eşyası ve giyim
eşyasının aksesuarian
(örülmemiş olanlar) (
6202, 6204, 6206,6209,
6210 pozisyonlarının bazı
kısımları, 6213 ve 6214
pozisyonları, 6216
pozisyonunun bir kısmı ve
6217 pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda beliritlmiştir)

Y 6202,
Y6204,
Y6206,
ve
Y6209

Kadın, kız çocuklar ve
bebekler için giyim eşyası
ve aksesuarian (işlemeli
olanlar)

1

iplikten imalat (2)
veya
Kullanılan işlenmemiş
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat (2)

( ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.
W Açıklayıcı Not 5'e bakınız.

(4)

I

.

]

- 502

AS başlık
numarası

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(1)

-

Y 6 2 1 0 ve
Y6216

Alüminyumlu polyester
tabakasıyla kaplanmış
ateşe dayanıklı
mensucattan eşya

6213 ve 6214

Mendiller, şallar, eşarplar,
fularlar, kaşkollar, peçeler,
duvaklar ve benzeri eşya
- İşlemen oranlar

(3)

veya

İplikten imalat (2) veya.
Kullanılan kaplanmamış
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını aşmadığı
imalat (Z)

Ağartılmamış tek kat iplikten
yapılan imalat < >, ®
veya
Kullanılan İşlenmemiş
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını aşmadığı
imalat (2)
1

- Diğerleri
6217

Ağartılmamış tek kat iplikten
yapılan imalat (2)

Giyim eşyasının diğer hazır
aksesuarları; giyim
eşyasıriın veya giyim eşyası
aksesuarının parçaları
(6212 pozisyonundakiler
hariç)
- İşlemeli olanlar

İplikten imalat (1)
veya
Kullanılan işlenmemiş
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını aşmadığı
imalat (1)

W Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.
® Açıklayıcı Not S'e bakınız.

(4)

AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

CD
-

Akiminize polyester
kaplı, ateşe dayanıklı
mensucattan eşya

(3)

veya

İplikten imalat, veya (1)
Kullanılan kaplanmamaş
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını aşmadığı
imalat* )
1

-

Kol ve yakalar için
kesilmiş astarlar

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat,
ve
Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

- Diğerleri

iplikten imalat (i)

Y Fasıl 63

Dokumaya elverişli
maddelerden diğer hazır
eşya; takımlar; kullanılmış
giyim eşyası ve dokumaya
erverişB maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar
(6301-6304,6305,6306
pozisyonları ve 6307
pozisyonunun bir kısmı ve
6308 pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir.

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

6301-6304

Battaniyeler, diz
battaniyeleri, yatak
çarşafları ve benzerleri;
perdeler ve benzerleri; diğer
mefruşat eşyası
- Keçeden ve dokunmamış
mensucattan

1

- doğal liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya
dokumaya elverişli madde
hamurlarından imalat P)

( ) Tekstil millerinin kanşımından yapılan Örenlere Bşkin özel koşutlar lebi. Açıklayıcı Not 4'e bakınız.
W Açıklayıcı Not 5'e bakınız.

(4)

- 504 -

AS başlık
numarası

Urun tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

(3)

veya

(4)

- Diğerleri
-İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten
imalat C> <2)
veya
Kullanılan işlenmemiş
(örülmüş olanlar hariç)
mensucatın değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
%40'ını aşmadığı imalat
1

i

•

. -Diğerleri

6305

Ambalaj için torba ve
çuvallar

6306

Vagon ve mavna örtüleri,
tenteler ve dış storiar;
çadırlar; kayıklara, deniz
taşıtlarına mahsus yelkenler,
kamp eşyası

6307

Ağartılmamış tek kat iplikten
imalat (1) (2)
-doğal liflerden, veya,
- karde edilmemiş
taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için
hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden
veya
- kimyasal girdiler veya
tekstil hamurundan
imalat

- Dokunmamış
mensucattan

- doğal liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya
dokumaya elverişli madde
hamurlarından imalat (1)

- Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten
imalat (1)

Diğer hazır eşya (elbise
patronları dahil)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

1

( ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere İlişkin ezel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız.
® Elastiki olmayan veya kauçukla birieştirilmemiş olan, dikilerek veya Örülerek (kesilmiş veya şekiili olarakfirOlmOş)birleştirilmek
suretiyle ekte edilmiş örme eşyalar için Açıklayıcı Not S'e bakınız.

-

AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(D

505 -

(3)

(2)

6308

Kilimler, halılar, işlemeli
masa örtüleri ve peçetelerin
yapımında kullanılan
mensucat ve ipliklerden
müteşekkil takımlar
(aksesuartarıyla birlikte
olsun olmasın) ve benzeri
dokumaya elverişli eşya
(perakende olarak satılacak
hale getirilmiş)

Takımı oluşturacak
parçalardan herbiri takım
içinde olmaması halinde
kendilerine ayrı ayrı
uygulanacak kuralın
gereklerini karşılamalıdır.
Ancak, ülke menşeli
olmayan eşyaların toplam
değeri ürünün fabrika çıkış
fiyatının
% 15'ini geçmemek
koşuluyla takım içinde yer
alabilir.

6401-6405

Ayakkabı

6406 Pozisyonundaki iç
tabanlara veya diğer taban
elemanlarına takılmış yüzler
hariç, herhangi bir
pozisyondaki girdilerden
yapılan imalat

6406

Ayakkabı aksamı;
çıkarılabilir iç tabanlar; topuk
rampası ve benzeri eşya ve
bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 65

Başlıklar ve aksamı (6503
ve 6505 pozisyonları hariç
olup bunlara ait kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

6503

6501 Pozisyonunda yer alan
şapka taslakları ve
disklerinden yapılmış keçe
şapkalar ve diğer keçe
başlıklar (astarlanmış veya
donatılmış olsun olmasın)

İplikten veya dokumaya
elverişli madde liflerinden
yapılan imalat < )

Dantel, keçe veya
dokumaya elverişli diğer
maddelerden yapılmış veya
örülmüş şapkalar ve diğer
başlıklar, parça halinde(
fakat şerit halinde olanlar
hariç) (astarlanmış veya
donatılmış olsun olmasın);
her türlü maddeden saç
fileleri (astarlanmış veya
donatılmış olsun olmasın)

İplikten veya dokumaya
elverişli madde liflerinden
yapılan imalat (1)

6505

(') Açıklayıcı Not 5'e bakınız.

,

1

veya

(4)

-506-

AS başlık
numarası

0)

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçik veya işlemler

Clrün tanımı

(2)

(3)

Y Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş
şemsiyeleri, bastonlar,
iskemle bastonlar, kamçılar,
kırbaçlar ve bunların aksamı
( 6 6 0 1 Pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

6601

Şemsiyeler ve güneş
şemsiyeleri (bastonlu
şemsiyeler, bahçe
şemsiyeleri ve benzeri
şemsiyeler dahil)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %50'sini
aşmadığı imalat

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın
kuş tüyleri ve bunlardan
mamul eşya; yapma
çiçekler; insan saçından
eşya
Taş, alçı, çimento, amyant,
mika ve benzeri
maddelerden eşya (6803,
6812 ve 6814
pozisyonlarının bazı
kısımları hariç olup
bunlarailhşkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Y Fasıl 68

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Y6803

İşlenmiş kayağan taşı ve
aglomere edilmiş kayağan
taşından eşya

İşlenmiş kayağan taşından
imalat

Y6812

Amyanttan mamul eşya;
amyant ve amyant ve
magnezyum karbonat esaslı
karışımlar

Herhangi bir pozisyonun
girdilerinden yapılan imalat

Y6814

Mikadan mamul eşya,
(aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş
mika dahil) (kağıt, karton
veya diğer maddelerden bir
mesnet üzerinde)

Fasıl 69

Seramik mamulleri

' İşlenmiş mikadan imalat
(aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş
mika dahi)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

veya

(4)

- 507 -

1 AS başlık
1 numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Clrûn tanımı

(2)

veya

(3)

Y Fasıl 70

Cam ve cam eşya (7006,
7007,7008,7009, 7010,
7013 pozisyonları ve 7019
pozisyonunun bir kısmı hariç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

7006

7003, 7004 ve 7005
pozisyonundaki camların
kavisiendirilmiş, kenarları
işlenmiş, hakkedilmiş,
delinmiş, emaye yapılmış
fakat diğer maddelerle
çeçevelenmemiş ve
donatılmamış olanları

7001 Pozisyonundaki
girdilerden yapılan imalat

7007

Emniyet camları
(sertleştirilmiş,
temperienmiş, veya lamine
edilmiş camlardan)

7001 Pozisyonundaki
girdilerden yapılan imalat

7008

Çok katlı yalıtım camları

7001 Pozisyonundaki
girdilerden yapılan imalat

7009

Cam aynalar (çerçeveli
olsun olmasın) (dikiz
aynaları dahil)

7001 Pozisyonundaki
girdilerden yapılan imalat

7010

Cam damacana, kavanoz,
şişe, çanak, tüp, serum
ampulleri ve diğer kaplar
(eşyanın nakli ve
ambalajında kullanılmaya
elverişli cinsten); camdan
konserve kavanozları;
camdan kapak ve benzerleri

Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

. /

t

i

veya
Kesilmemiş cam eşyanın
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

(4)

-

i

-

AS başlık
numarası
d)
7013

508

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçifik veya işlemler

Orun tanımı

(2)
Sofra, mutfak, tuvalet,
yazıhane, ev tezyinatı ve
benzeri işler için cam eşya
(7010 ve 7018
pozisyonundakiler hariç)

(3)
Kullanılan tüm girdilerin
ürünün kinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat,
veya
Kesilmemiş cam eşyanın
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı cam kesim işlemi,
veya
Kıymeti ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 50'sini aşmamak
koşuluyla elde üflenmiş cam
eşyanın elde dekore
edilmesi (serigrafi baskısı
hariç)

Y7019

Cam liflerinden( iplik hariç)
eşya

- Boyanmamış şeritlerden,
yarı bükülmüş ipliklerden,
ipliklerden veya yontularak
şekil verilmiş ipliklerden,
veya
- cam yününden imalat

Y Fasıl 71

Tabii inci veya kültür incileri,
kıymetli veya yarı kıymetli
taşlar, kıymetli metaller,
kıymetli metallerle kaplama
metaller ve bunlardan
mamul eşya, taklit
mücevherci eşyası; metal
paralar (7102, 7103.7104,
pozisyonlarının bazı
kısımları, 7106pozisyonu,
7107 pozisyonunun bir
kısmı, 7108 pozisyonu,
7109 pozisyonunun bazı
kısımları, 7110 pozisyonu,
7111 pozisyonunun bazı
kısımları, 7116 ve 7117
pozisyonları hariç olup
bunlara ait kurallar aşağıda
belirlenmiştir)
,

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
imalat

Y7102
Y 7103 ve
Y7104

İşlenmiş kıymetli ve yarıkıymetJİ taşlar (tabii, sentetik
veya terkip yoluyla elde
edilmiş)

İşlenmemiş kıymetti veya
yarı kıymetti taşlardan imalat

7106,
7108 ve
7110

Kıymetti taşlar

1

veya

(4)

j AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

- İşlenmemiş olanlar

(3)
7106,7108 ve 7110
Pozisyonlarında yer
almayan girdilerden yapılan
imalat, veya
7106,7108 ve 7110
pozisyonlarında yer alan
kıymetli metallerin elektroliz,
ısıl veya kimyasal işlemlerle
ayrıştırılması veya
7106,7108 ve 7110
pozisyonlarında yer alan
kıymetli metallerin
birbirleriyle veya adi
metallerlerle alaşımlarının
yapılması

- Yarı işlenmiş veya toz
halinde olanlar

İşlenmemiş kıymetli
metallerden imlat

Y 7107,
Y 7109 ve
Y7111

Kıymetli metallerle
kaplanmış metaller (yarıişlenmiş)

İşlenmemiş kıymetli
metallerle kaplanmış
metallerden imalat

7116

Tabii ve küttür incilerinden,
kıymetli ya da yarı kıymetli
taşlardan eşya (tabii,
sentetik veya terkip yoluyla
elde edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %50'sini
aşmadığı imalat

7117

Taklit mücevherci eşyası

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
veya
Kıymeti ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 50'sini
geçmemek koşuluyla,
kıymetti metallerle
kaplanmamış adi
metallerden yapılan imalat

Y Fasıl 72

Demir ve çelik (7207, 7208¬
7216, 7217 pozisyonları,
7218 pozisyonunun bir
kısmı, 7219-7222,7223
pozisyonları,
7224 pozisyonunun bir
kısmı, 7225-7227,7228 ve
7229 pozisyonları hariç olup
bunlara ait kurallar aşağıda
belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

7207

Demir veya alaşımsız
çelikten yar ı-mamuller

7201,7202,7203,7204
veya 7205 Pozisyonlarındaki
girdilerden yapılan imalat

veya

(4)

-

AS başlık
numarası

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(D

510

(3)

7208 - 7216

Demir veya alaşımsız
çelikten yassı hadde
mamulleri, profiller, çubuklar

7206 Pozisyonundaki a k
şeldlde bulunan girdilerden
veya külçeden imalat

7217

Demir veya alaşımsız
çelikten teller

7207 Pozisyonundaki yari
mamul ürünlerden imalat

Y 7218,
7219-7222

Paslanmaz çelikten yan
mamuller, yassı hadde
mamulleri, çubuklar, profiller

7218 Pozisyonundaki a k
şekilde bulunan girdilerden
veya külçeden imalat

7223

Paslanmaz çelikten teller

7218 Pozisyonundaki yarı
mamul ürünlerden imalat

Y 7224,
7225-7227

Diğer alaşımlı çeGkten yarı
mamuller, yassı hadde
mamuleri (düzensiz
kangallar halinde)

7224 Pozisyonundaki ilk
şekilde bulunan girdilerden
veya külçeden imalat

7228

Diğer alaşımlı çelikten
çubuk ve profiller; alaşımlı
veya alaşımsız çelikten
sondaj işlerinde kuşanılan içi
boş çubuklar

7206,7218 veya 7224
Pozisyonundaki ilk şeldlde
bulunan girdilerden veya
külçeden imalat

7229

Diğer alaşımlı çelikten teller

7224 Pozisyonundaki yarı
mamul ürünlerden İmalat

Y Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya
(7301 pozisyonunun bir
kısmı, 7302, 7304, 7305,
7306 pozisyonları, 7307
pozisyonunun bir kısmı,
7308 pozisyonu ve 7315
pozisyonunun bir kısmı hariç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat

Y 7301

Palplanşlar

7206 Pozisyonundaki
girdflerden imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası

(D

Orun tanımı

-

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçik veya işlemler
(2)

(3>

7302

Demir veya çelikten
demiryolu ve tramvay hattı
malzemesi; raylar,
kontrraylar, makas dilleri,
makas göbekleri,
kıuvazman ve makaslar,
gergi çubukları, dişli raylar,
traversler, cebireler, yastık
ve köşelikler, selefler,
sıkıştırma levhaları ve
kramponlar, rayların
döşenmesi, eklenmesi veya
sabitleştirilmesi için bağlantı
levha ve çubukları ile özel
olarak imal edilmiş diğer
parçalar

7206 Pozisyonundaki
girdilerden imalat

7304,
7305 ve 7306

Demir (dökme demir hariç)
veya çelikten ince ve kalın
borular, içi boş profiller

7206, 7207, 7218 ve 7224
Pozisyonlarındaki girdilerden
imalat

Y7307

Paslanmaz çelikten boru
bağlantı parçaları
(ISONoX5CrNiMo 1712),
muhtelif parçalardan oluşan

Kıymeti ürünün fabrika çıkış
fiyatının %35'ini geçmemek
koşuluyla dövülmüş
taslaklardan tornalamak,
delmek, diş açmak,
çapaklarından temizlemek,
kum püskürtmek yoluyla
yapılan imalat

7308

Demir veya çelikten inşaat
(9406 pozisyonundaki
prefabrik yapılar hariç) ve
inşaat aksamı (köprüler,
köprü aksamı, bent
kapaklan, kuleler, pitonlar,
ayaklar, sütunlar, inşaat
iskeleleri, çatılar, kapılar,
pencereler ve bunların
çerçeveleri ve kapı eşikleri,
kepenkfer, korkuluklar,
parmaklıklar gibi); inşaatta
kuşanılmak Özere
hazırlanmış demir veya
çelikten saçlar, çubuklar,
profffler, borular ve
benzerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürünün kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
Ancak 7301
Pozisyonundaki kaynaklı
profiller ve köşebentler
kulanılmayabiür.

Y 7315

.Patinaj zincirleri

Kullanılan 7315 Pozisyonu
girdilerin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini aşmadığı
imalat
•

veya

(4)
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AS başlık
numarası

(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(3)

Y Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya
(7401,7402,7403,7404
ve 7405 hariç olup bunlara
ait kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
ve,
- kulanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı, imalat

7401

Bakır matları, çöktürülmüş
bakır (tersip bakır)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

7402

Rafine edilmemiş bakır,
elektrolitik rafine için bakır
anotları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır
alaşımları (ham):

- rafine bakır,

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

- Bakır alaşımları ve başka
elementler ihtiva eden
rafine bakır

Rafine edilmiş, işlenmemiş
bakırdan veya bakır artık ve
döküntülerinden imalat

7404

Bakır döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıfiarfdırıldığı
imalat

7405

Bakırın ön alaşımları (kupro
afyajlar)

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya
(7501-7503 hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(1)

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Oran tanımı

(2)

(3)

7501 - 7503

Nikel matları, nikel oksit
sinterieri ve nikel
metalürjisinin diğer ara
ürünleri; işlenmemiş nikel;
nikel döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 76

Alüminyum ve
alüminyumdan eşya (7601,
7602 pozisyonları ve 7616
pozisyonunun bir kısmı hariç
olup bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
ve
- Kutlanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
geçmediği imalat

7601

İşlenmemiş alGminyum

Alaşımsız alüminyum veya
alüminyum döküntü ve
hurdalarından elektroliz veya
ısıl işlem yoluyla yapılan
imalat

7602

Alüminyum döküntü ve
hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandır ildiği
imalat

Y7616

Alüminyum tellerden diğer
eşya (tüller, mensucat, örgü
ve kafeslikler,
mukavemeflendirici
mensucat ve benzeri
malzemeler dışındaki
(sonsuz bantlar dahil)} ve
metal depluvayye

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ancak imalatında sonsuz
bantlar da dahil, alüminyum
tel benzeri eşya, takviye
edilmiş mensucat, telden
mensucat, gaz mensucat,
örgü, kafestik ve
parmaklıklar veya
alüminyum depluvayye
kullanılabildiği, ve
- kullanılan tüm girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50'sini aşmadığı imalat

veya

(4)
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AS baslık
numarası

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçBk veya işlemler

Ürün tanımı

(1)

(2)

Y Fasıl 78

Kursun ve kurşundan eşya
(7801 ve 7802 pozisyonları
hariç olup bunlara işitin
kuralar aşağıda
be«r«mlşttr):

7801

İşlenmemiş kursun

(3)

(4)

- Kulandan tüm girdilerin
ürünün kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
.ve
- kullanılan tüm girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50'sini aşmadığı imalat

- Rafine edime} kurşun

'İşlenmemiş' veya 'külçe'
kurşundan imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
Ancak 7802
pozisyonundaki döküntü ve
hurdalar kulanılmayabür.

I

veya

7802

Kurşun döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin
OrOnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Y Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya
(7901 ve 7902 pozisyonları
hariç ofup bunlara üşkm
kuralar aşağıda
belirtilmiştir):

- «ulanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
ve
- kullanılan tüm girdilerin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 50'sini aşmadığı imalat

7901

İşlenmemiş çinko

Kulandan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat.
Ancak ,7902
pozisyonundaki döküntü ve
hurdalar kulanılmayabrHr.

7902

Çinko döküntü ve hurdaları

Kulan ilan tüm girdilerin
OrûrH»ıkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat

.

-
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AS baslık
numarası

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçük veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(1)

(3)

Y Fasıl 80

Kalay ve kalaydan eşya
(8001,8002 ve 8007
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
Orunun kinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- kullanılan tüm girdierin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % SO'sini
aşmadığı imalat

8001

İşlenmemiş kalay

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat
Ancak 8002 pozisyonundaki
döküntü ve hurdalar
kudanılmayabiir. .

8002 ve 8007

Kalay döküntü ve hurdaları;
kalaydan diğer eşya

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetjer
ve bunlardan mamul eşya

Y Fasıl 82

Diğer adi metaller;
işlenmemiş; ve bunlardan
mamul eşya

Ürününkiyle aynı pozisyonda
yer alan girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
%50'sini aşmadığı imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Adi metallerden aletler,
bıçakçı eşyası ve sofra
takımları; adi metallerden
bunların aksam ve parçaları
(8206, 8207, 8208
pozisyonları, 8211
pozisyonunun bir kısmı,
8214 ve 8215 pozisyonlan
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda
beDrtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

8206

8202-8205
pozisyonlarındaki aletlerin iki
veya daha fazlasından
meydana gelen aletler
(perakende satış için
hazırlanmış takım halinde)

8202-8205 pozisyonları
dışında kalan girdilerden
yapılan imalat
Ancak 8202-8205
pozisyonlarındaki aletler
takım halindeki ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
15'ini aşmamak koşuluyla
kullanılabilir.

8207

El aletlerinin (mekanik olsun
olmasın) veya makinalı
aletlerin değişebilen aletleri
(basınçla çukuriaştırma,
ıstampalama, zımba ile
delme, set ve yiv açma,
raybalama, frezeleme,
tornalama, vidalama gibi)
(metallerin çekilmesine veya
ekstrûzyonla işlem
görmesine mahsus haddeler
ile kaya delmeye veya
sondaj yapmaya mahsus
aletler dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
.ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8208

Mekanik malana ve
cihazlara mahsus bıçaklar
ve kesici ağızlar

- Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
,ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y8211

Kesici ağızlı bıçaklar
(ağızları tırtıklı olsun
olmasın)
(8208
pozisyonundakiler hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
Ancak, adi metalden bıçak
sapları ve bıçak ağızları
kullanılabilir.

8214

Diğer bıçakçı eşyası (saç
kesmeye ve hayvan
kırkmaya mahsus
makinalar, kasap ve mutfak
satırları, et baltaları, et
kıyma bıçakları ve kağıt
bıçakları gibi); manikür veya
pedikür takımları ve aletleri
(tırnak törpüleri dahil)

Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
Ancak adi metalden saplar
kullanılabilir.

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(D

(

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdPere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

8215

Kaşıklar, çatallar, kepçeler,
delikli kepçeler, spatuialar,
balık bıçakları, yağ
bıçakları, şeker maşaları ve
benzeri mutfak ve sofra
eşyası

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklıbir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat
Ancak adi metalden saplar
kullanılabilir.

Y Fasıl 83

Adi metallerden çeşidi eşya
(8306 pozisyonu hariç olup
buna ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat

Y8306

Adi metallerden heykelcikler
ve diğer süs eşyası

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat
Ancak 8306
pozisyonundaki girdiler
ürünün fabrika çıkış fiyatının
%30'unu aşmamak
koşuluyla kullanılabilir.

Y Fasıl 84

NOklear reaktörler, kazanlar,
makinalar, mekanik cihazlar
ve aletler ve bunların aksam
ve parçaları (8401
pozisyonunun bir
kısmı.8402, 8403
pozisyonları, 8404
pozisyonunun bir kısmı,
8406-8409,8411,8412
pozisyonları, 8413 ve 8414
pozisyonlarının bazı
kısımları, 8415, 8418
pozisyonları, 8419
pozisyonunun bir kısmı,
8420, 8423, 8425-8430
pozisyonları, 8431
pozisyonunun bir kısmı,
8439, 8441,8444-8447
pozisyonları, 8448
pozisyonunun bir kısmı,
8452,8456-8466,
8469¬
8472, 8480, 8482, 8484¬
8485 pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı,
ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Y8401

Nükleer yakıt elemanları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
imalat (')

Kullanılan'tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'ıunu
aşmadığı imalat

i)

Bu kural, 31 Aralık 1998'e kadar geçerli olacaktır.
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AS başlık
numarası

0)

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(3)

veya

(4)

8402

Buhar kazanları (aynı
zamanda su buharı da
üretebilen merkezi ısıtma
için sıcak su kazanları
hariç); kızgın su kazanları

- Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25 ini
aşmadığı imalat

8403 ve
Y8404

Merkezi ısıtma kazanları
(8402 pozisyonundakiler
hariç) ve merkezi ısıtma
kazanları için yardımcı
cihazlar

8403 ve 8404 Pozisyonları
dışında kalan girdilerden
yapılan imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8406

Buhar türbinleri

KuPanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8407

Kıvılcım ile ateşlemen içten
yanmalı doğrusal veya
dSner pistonlu motorlar (
patlamalı motor)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8408

Sıkıştırma ile ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu
motorlar (dizel veya yarı
dizel)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8409

Sadece veya esas itibariyle
8407 veya 8408
pozisyonundaki motorların
aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8411

TürbojetJer, türbopropeRerier ve diğer gaz
türbinleri

- Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı
ve
- Kunanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşeli girdflere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Clrün tanımı

(2)

(3)

veya

(4)

8412

Diğer motorlar ve kuvvet
hasıl eden makinalar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 4ü'ını
aşmadığı imalat

Y8413

Döner deplasmanlı (pozitif
hareketli) pompalar

- Kutlanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı İmalat t

Y8414

Sanayide kullanılan fanlar,
vantilatörler ve benzerleri

-Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı imalat t

8415

Klima cihazları (motorlu bir
vantilatör ile nem ve ısıyı
değiştirmeye mahsus
tertibatı olanlar) (nemin ayrı
olarak ayarianamadığı
cihazlar dahil)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8418

Buzdolapları, dondurucular
ve diğer soğutucu ve
dondurucu cihazlar (elektrikli
olsun olmasın); ısı
pompaları (8415
pozisyonundaki kûma
cihazları hariç)

• Kullanılan tüm girdilerin
Orününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı imalat t
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AS başlık
numarası
,

(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

Y 8412

Ağaç, kağıt hamuru ve
karton sanayi makinaları

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
Orününki ile aynı
pozisyonda kullanılan
girdilerin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
% 25' ini geçmemek
koşuluyla kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

8420

Kalenderler ve diğer hadde
makinaları (metal veya cam
hadde makinaları hariç) ve
bu makinaların silindirleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
ürününki ile aynı
pozisyonda kullanılan
girdilerin değerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
% 25' ini geçmemek
koşuluyla kullanıldığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat t

8423

Tartı alet ve cihazları
(hassasiyeti 5 santigram
veya daha iyi olan teraziler
hariç) (tartarak sayan ve
kontrol eden baskül ve
teraziler dahil); her tür tartı
alet ve cihazlarına mahsus
ağırlıklar

-Kullanılan tüm girdilerin
ürûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
-Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı imalat t

8425 - 8428

Kaldırma, elleçleme,
yükleme veya boşaltma
işlerine mahsus makinalar

-Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
-yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8431 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat t

-521

AS başlık
numarası

Oran tanımı

(D
8429

8430

Y 8431

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak m«—'« statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

Kendinden hareketli
buldozerler, angledozerler,
greyderler, toprak
tesfiyesine mahsus
makinalar, skreyperler,
mekanik küreyiciler,
ekskavatörler, küreyici
yükleyiciler, sıkıştırma işini
tokmaklamak suretiyle
yapan makinalar ve yol
silindirleri
- Yol silindirleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

-Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8431 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

Toprağın, minerallerin ve
cevherlerin taşınması,
yayılması, sıkştırılması,
bastırılıp sıkıştırılması,
çıkarılması veya
delinmesine mahsus diğer
makina veya cihazlar; kazık
varyosları ve kazık sökme
makinaları; kar küreyirileri
ve püskürtücüleri
Yol silindirlerinin aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8431 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4).

8439

Lifli seMozik maddelerden
kağıt hamuru imaline veya
karton imaline veya
finisajına mahsus makina
veya cihazlar

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
aynı pozisyonda
sınıflandırılan girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının
% 25'ini aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

8441

Kağıt hamuru, kağıt veya
karton imaline mahsus
makina veya cihazlar (her
tür kesme makinası dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
aynı pozisyonda
sınıflandırılan girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının
% 25'ini aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat

8444-8447

Tekstil sanayiinde
kullanılan ve 8444-8447
pozisyonlarında yer alan
makindlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

Y8448

8444 ve 8445
pozisyonundaki tekstil
makinalan için yardımcı
makina ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8452

Dikiş makinalan (8440
pozisyonundaki kitap
dikme makinalan hariç);
Özellikle dikiş makinalan
için imal edilmiş mobilya,
tabla ve mahfazalar; dikiş
makinalannın iğneleri

- 523 -

AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçük veya işlemler
(2)

(D

(3)

- Dikiş makinalan (yalnız
mekik dikişi yapanlar)
(motorsuz olanlarının
başlan 16 Kg.ı, motorlu
olanlannın da başlan 17
Kg.ı geçmeyenler)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı,
- Başın (motorsuz)
montajında kullanılan o
ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin o ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı, ve
- Kullanılan zigzag, ip
germe ve çengel
mekanizmasının o ülke
menşeli olması gereken
imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8456-8466

8456-8466
pozisyonlarındaki takım
tezgahları, makrnalar,
aletler, bunların aksam ve
parçaları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8469 - 8472

Büro makinalan (örneğin,
yazı makinaıarı, hesap
makinalan, otomatik bilgi
işlem makinalan, kopyalama
makinaları, katlama
makinalan)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8480

Metal dökümhaneleri için
dereceler (döküm kasaları);
döküm plakaları, döküm
modelleri; metaller (külçe
kalıpları hariç), metal
karbürler, cam, mineral
maddeler, kauçuk veya
plastik maddeler için kalıplar

KuSanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının %50'ini
aşmadığı imalat

•

veya

(4)
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AS başlık
numarası
(D

Orun tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçSk veya işlemler
(2)

(3)

8482

Her nevi rulmanlar

-Kutlanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
ve,
- Kutlanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8484

Diğer maddeler ile
birleştirilmiş metal
tabakalarından veya iki ya
da daha fazla metal
tabakalardan yapılmış
contalar; poşet, zarf veya
benzeri ambalajlara farklı
kompozisyonlarda takım
veya grup halinde
tertiplenmiş contalar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

8485

Bu fasılın başka
pozisyonlarında
belirtilmeyen veya yer
almayan makinaların aksam
ve parçaları (elektrik
konektörteri, izolatörler,
bobinler, kontaklar ve diğer
elektrikli aksam ve parçalar
hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 85

Elektrikli makina ve cihazlar
ve bunların aksam ve
parçalan; ses kaydetmeye
ve kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihazlar;
televizyon görüntü ve
seslerinin kaydedilmesine ve
kaydedilen görüntü ve sesin
tekrar verilmesine mahsus
cihazlar ve bunların aksam,
parça ve aksesuarı (8501,
8502 pozisyonları, 8518
pozisyonunun bir kısmı,
8519-8529 pozisyonları,
8535-8537 pozisyonları,
8541 pozisyonunun bir
kısmı. 8542, 8544-8548
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerini! ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı imalat

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %25'ini
aşmadığı imalat

Kuianılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %30'unu
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(3)

veya

(4)

8501

Elektrik motorları ve
jeneratörler {elektrik enerjisi
üretim (elektrojen) grupları
hariç}

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8503 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

8502

Elektrik enerjisi üretim
(elektrojen) grupları ve
rotatif elektrik konvertörteri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
birarada kullanılan 8501 ve
8503 girdilerinin değerinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının
% 10'unu aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Y8518

Mikrofonlar ve bunların
mesnetleri, hoparlörler
(kabinlerine monte edilmiş
olsun olmasın); elektrikli ses
frekansı yükseiteçleri, takım
halindeki ses amplifikatörleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
-kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatını aşmadığı
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

8519

Plak döndürücüler, pikaplar,
kaset çalarlar ve kaydedilen
sesi tekrar vermeye mahsus
diğer cihazlar (ses kaydedici
tertibatı bulunmayan):

- 5 2 6 -

AS baştık
numarası

Yabancı menşeli gjrdBere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(2)

(D

(3)

veya

(4)

- Elektrikli gramofonlar

-Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatını aşmadığı
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

- Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatını aşmadığı
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

8520

Manyetik ses kaydetme
cihazları ve diğer ses
kaydeden cihazlar
(kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus tertibatı
olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

8521

Video kayıt veya gösterme
cihazları, video ayarlayıcısı
olsun olmasın

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatını aşmadığı
imalat
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatını aşmadığı
imalat

8522

8519-8521
pozisyonlarındaki cihazların
aksam ve parça ve
aksesuarları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

- 527 -

AS baslık
numarası

Orun tanımı

Yabancı menşeli girdBere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D
8523

Ses veya benzeri kayıtlar
için hazırlanmış fakat kayıt
yapılmamış mesnetler
(37. fasıldaki ürünler hariç)

8524

Ses veya benzeri kayıtlar
için kayıt yapılmış plaklar,
bantlar ve diğer mesnetler
(disk imaline mahsus matris
ve kalıplar dahil fakat 37.
fasıldaki ürünler hariç)
- Disk imaline mahsus
matris ve kalıplar

- Diğerleri

8525

Tersiz telefon, telsiz telgraf,
radyo veya televizyon
yayınlarına mahsus verici
cihazlar (alıcı cihazı veya
ses kaydetmeye, ya da
kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihazı
olsun olmasın); televizyon
kameraları

(3)

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kulandan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat
- Kulandan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8523 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- o ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşei girdilerin değerini
aşmadığı imalat

«ulanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'mi
aşmadığı imalat

- 528 -

AS başlık
numarası

(D

Oran tanımı

Yabancı menseli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

8S26

Radar cihazları, hava ve
deniz trafiğine yardımcı
telsiz cihazları ve uzaktan
kumanda etmeye mahsus
telsiz kontrol cihazları

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- o ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

8527

Telsiz telefon, telsiz telgraf
veya radyo yayınları için
alıcı cihazlar (aynı kabin
içinde ses kayıt veya
kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihaz veya
saatle birlikte olsun olmasın)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

8528

Televizyon alıcıları {görüntü
(video) monitörleri ve
projektörleri dahil) (aynı
kabin içerisinde bir radyo
yayını alıcı cihazı veya ses
ya da görüntü kayıt veya
tekrar verme cihazıyla
birlikte olsun olmasın)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşei girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kulandan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

- Video kayıt ve tekrar
gösterme cihazları (video
ayarlayıcısı ile birlikte)

- 529 -

AS baslık
numarası

Yabancı menşeli girdilere ırygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(D
- Diğerleri

8529

8535 ve 8536

(3)
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Sadece veya esas itibariyle
8525-8528 pozisyonlarında
yer alan cihazlara mahsus
aksam ve parçalar
- Sadece veya esas
itibariyle video kayıt veya
gösterme cihazlarıyla
birlikte kullanılmaya uygun
olanlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40ını
aşmadığı imalat

- Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Elektrik devrelerinin
anahtarlanması (açılıp
kapatılması) veya
korunmasına veya elektrik
devresine veya devresinden
bağlantı yapmaya mahsus
elektrik teçhizatı

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8538 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(1)

Orun tanımı

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü
veren işçHk veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

8537

Elektriğin kontrol ve
dağıtımına mahsus olup
8535-8536 pozisyonlannda
yer alan iki veya daha fazla
cihazla donatılmış tablolar,
panolar (sayısal lojmanda
panoları dahil), konsollar,
masalar, kabinler ve diğer
mesnetler (90. fasılda yer
alan alet ve cihazlarla
donanmış olanlar dahil)
(8517 pozisyonunda yer
alan cihazlar hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıdaki sınırlar içinde,
kullanılan 8538 girdilerinin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Y8541

Diotlar, transistörler ve
benzeri yan iletken tertibat
{henüz çip halinde
kesilmemiş disk(wafer)'ler
hariç}

- Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

Elektronik entegre
devreler ve mikrodevreler

- Kullanılan tOm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıda belirtilen sınırlar
içinde birarada kullanılan
8541 ve 8542 girdilerinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 10'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

İzole edilmiş (emaye
kaplanmış veya anodize
edilşmiş olanlar dahil)
tefler, kablolar (koaksiyel
kablolar dahil) ve diğer
izole edilmiş elektrik
iletkenler (bağlantı
parçalan ile teçhiz edilmiş
olsun olmasın); tek tek
kaplanmış liflerden oluşan
fiber optik kablolar (
bağlantı parçalan ile veya
elektrik iletkenleri ile
teçhiz edilmiş olsun
olmasın)

Kutlanılan tOm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8544

I
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AS başlık
numarası
d)

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

8545

Elektrik işlerinde kullanılan
kömür efektrodlar, kömür
fırçalar, lamba kömürleri,
pil kömürleri ve grafit veya
diğer kömürden diğer eşya
(metalli veya metalsiz)

Kutlanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8546

Her türlü maddeden
elektrik izolatörleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8547

8548

8601 - 8607

Elektrikli makina, cihaz,
alet veya elektrik
tesisattan için tamamen
izole edici maddelerden
mamul
(montaj amacıyla döküm
sırasında gövde içine
gömülmüş küçük metal
parçalan içerenler dahil)
izole edici bağlantı
parçalan ( örneğin: vidalı
duylar)(8546
pozisyonundaki izolatörler
hariç); adi metallerden
elektrik için iç yüzeyleri
izole edilmiş borular ve
bunların bağlantı parçaları

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Bu fasılın herhangi bir
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan makina,
cihaz veya aletlerin
elektrikli aksam ve
parçalan

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Demiryolu ve tramvay
lokomotifleri, demiryolu
taşıtlarının veya
tramvaylarının aksam ve
parçalan

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

-

- 532

AS başlık
numarası

(D

Ürün tanımı

-

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

veya

(4)

8608

Demiryolu veya tramvay
hatlarında kullanılan sabit
malzeme; demiryolları,
tramvaylar, karayolları,
dahili su yollan, park
yerleri, liman tesisleri veya
hava limanlan için mkanşk
(elektromekanik dahil)
işaret, emniyet veya trafik
kontrol ve kumanda
cihazları; bunlann aksam
ve parçalan

- Kullanılan tüm girdilerin
ürün ün kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8609

Bir veya daha fazla taşıma
şekline göre özel olarak
yapılmış ve donatılmış
konteynerler (sıvıların
taşınmasına mahsus
konteynerter dahil)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 87

Motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler,
motosikletler ve kara
taşıtları; bunların aksam,
parça ve aksesuarları (
8709-8711 pozisyonları,
8712 pozisyonunun bir
kısmı, 8715 ve 8716
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar .
aşağıda belirtilmiştir):

Kullanılan film girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8709

Fabrika, antrepo, liman veya
havalimanarında kısa
mesafelerde eşya taşımaya
mahsus, kaldırma tertibatı
le donatılmamış kendinden
hareketli yük arabaları;
demiryolu istasyon
platformlarında kullanılan
türde çekiciler; bu taşıtların
aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

8710

Tanklar ve diğer zırhlı savaş
arabaları (motorlu) (silahla
donatılmış olsun olmasın)
ve bunların aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

•
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AS başlık
numarası

(2)

(1)
8711

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
yeren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(3)

veya

(4)

Motosikletler (mopedler
dahil) ve bir yardımcı
motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (sepetli olsun
olmasın; sepetler)
- İçten yanmalı doğrusal
pistonlu motorlu olanlar

Y 8712

- Silindir hacmi 50 cm3'ü
geçmeyenler

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 20'sini
aşmadığı imalat

- Silindir hacmi 50 cm3'0
geçenler

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini ,
aşmadığı imalat

- Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- Olke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Bir/alı nJmansız bisikletler

8714 pozisyonunda
bulunmayan maddelerden
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat
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AS baslık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

(3)

veya

(4)

8715

Çocuk arabaları, pusetler ve
çocuk taşımaya mahsus
benzeri arabalar ve bunların
aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin
Orünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

8716

Her türlü taşıtlar için
römorklar ve yarı römorklar;
hareket ettirici tertibatı
bulunmayan diğer taşıtlar;
bunların aksam ve parçalan

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Y Fasıl 88

Hava ve uzay taşıtları ve
bunların aksam ve parçaları
(8804 pozisyonunun bir
kısmı ve 8805
pozisyonundakiler hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda beMmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y 8804

RotoşütJer

8804 Pozisyonundaki diğer
ürünlerde dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyonun
girdilerinden yapılan imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

8805

Hava taşıtlarını fırlatma
cihaz ve tertibatı ve hava
taşıtlarının iniş cihaz ve
tertibatı ve benzeri cihaz ve
tertibat yerde uçuş eğitimi
yapmaya mahsus cihazlar,
bunların aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin
Orünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Fasıl 89

Gemiler ve suda yüzen taşıt
ve araçlar

Kullanılan tüm girdilerin
Orünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat
Ancak, 8906 pozisyonundaki
ürünlerin başlıkları
kulanılmayabiOr.

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

Optik alet ve cihazlar,
fotoğraf, sinema, ölçü,
kontrol, ayar alet ve
cihazları, tıbbi veya cerrahi
alet ve cihazlar; bunların
aksam, parça ve aksesuarı
(9001,9002,9004
pozisyonları, 9005
pozisyonunun bir kısmı,
9006 pozisyonunun bir
kısmı. 9007,9011
pozisyonları, 9014
pozisyonunun bir kısmı,
9015-9020 ve 9,024-9033
pozisyonları hariç olup
bunlara ilişkin kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

- Kullanılan tüm girdilerin
ûrününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9001

Opök lifler ve optik lif
demetleri; optik lif kabloları
(85.44 pozisyonundakiler
hariç); yaprak veya levha
halinde polarizan maddeler;
her tür maddeden mercekler
(kontakt lensler dahil)
prizmalar, aynalar ve diğer
optik elemanlar (monte
edilmemiş) (optik tarzda
işlenmemiş camdan bu tür
elemanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9002

Alet ve cihazlar için her tür
maddeden monte edilmiş
mercekler, prizmalar,
aynalar ve diğer optik
elemanlar (optik tarzda
işlenmemiş camdan bu tür
elemanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'mı
aşmadığı imalat

9004

Gözlükler ve benzerleri
(görme kusurunun
giderilmesine mahsus
gözlükler, koruyucu
gözlükler ve diğer gözlükler)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı İmalat

I Y Fasıl 90

•

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası
(D

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Örün tanımı

(2)

(3)

veya

f/

x

Y 9005

Çift gözlü dürbünler, tek
gözlü dürbünler, diğer optik
teleskoplar ve bunlann
mesnetten (diğer astronomi
aletleri ve bunların
mesnetleri hariç)

- Kutlanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

Y 9006

Fotoğraf makinaları
(sinematografik olanlar
hariç); fotoğrafçılıkta flaş
ışığı meydana getirmeye
mahsus cihazlar ve flaş
lambaları (elektrikle çalışan
flaş lambaları hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

9007

Sinema kameraları ve
projektörleri (ses kaydına
veya kaydedilen sesin tekrar
verilmesine mahsus
cihazları bulunsun
bulunmasın)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürünûnkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(2)

(D

(3)

veya

(4)

-

9011

Kombine haldeki optik
mikroskoplar
(fotomikrografi,
sinefotomikrografi veya
mikroprojeksryon
mikroskopları dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- ülke menşeli olmayan
girdilerin değerinin ülke
menşeli girdilerin değerini
aşmadığı imalat

Y 9014

Diğer seyrüsefer alet ve
cihazları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9015

Arazi ölçme (fotogrametrik
ölçüm aletleri dahil),
hidrografik, oşinografik,
hidrolojik, meteorolojik veya
jeofizik alet ve cihazları
(pusulalar hariç);
telemetreler

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9016

Hassas teraziler (hassasiyeti
5 santigram veya daha iyi
olanlar) (ağırlıkları ile birlikte
olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9017

Resim yapmaya, çizim
yapmaya veya hesap
yapmaya mahsus aletler
(çizim makinaları,
pantograflar, iletkiler, pergel
takımları, sürgOlO cetveller,
hesap daireleri gibi);
tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan elde kullanılan
uzunluk ölçü aletleri (ölçü
çubukları ve şerit metreler,
mikrometreler, kalibreler

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

gibi)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

AS başlık
numarası

(2)

(D
9018

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Orun tanımı

(3)

veya

(4)

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve
veterinerSkte kullanılan alet
ve cihazlar (sintigrafi
cihazları, diğer
elektromedikal cihazlar ve
göz testine mahsus cihazlar
dahil)
- Dişçi koltukları (tükürük
hokkaları, ağız çalkalama
tertibatı ve diğer tertibatla
donatılmış olanlar)

9018 Pozisyonundaki girdiler
de dahil olmak üzere
herhangi bir pozisyondaki
girdilerden yapılan imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

- Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

9019

Mekano-terapi cihazları;
masaj cihazları; psiko-tekni
cihazları; ozonoterapi,
oksijenoterapi, aeroterapi,
suni teneffüs veya diğer
terapik teneffüs cihazları

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

9020

Diğer teneffüs cihazları ve
gaz maskeleri (mekanik
parçaları ve değiştirilebilen
filtreleri olmayan koruyucu
maskeler hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 25'ini
aşmadığı imalat

9024

Maddelerin (metal, ağaç,
dokumaya elverişli madde,
kağıt, plastik maddeler gibi)
sertliğini, dayanıklılığını,
mukavemetini, elastikiyetini
veya diğer mekanik
özelliklerini denemeye ve
kontrol etmeye mahsus
makina ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat
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AS baslık
numarası
(1)

Ürün tanımı

Yabancı menşeB gjrcfiere uygulananarak menşe statüsü
veren işriSk veya işlemler
(2)

(3)

9025

Hidrometreler ve yüzer
türdeki benzeri aletler,
termometreler, pirometreler,
barometreler, higrometreler
ve psikometreler (kaydedici
tertibatı olsun olmasın) ve
bunların birbirleriyle kombine
olanları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9026

Sıvı ve gazların akış,
seviye, basınç veya
değişebilir diğer özelliklerini
ölçmeye veya muayenesine
mahsus alet ve cihazlar
(debimetreler, seviye
göstergeleri, manometreler,
kalorimetreler gibi) (9014,
9015,9028 ve 9032
pozisyonlarındaki alet ve
cihazlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9027

Fiziksel ve kimyasal analiz
için alet ve cihazlar
(polarimetreler,
refraktometreler,
spektrometreler, gaz veya
duman tahlil cihazları);
akışkanlığı, gözenekliliği,
genleşmeyi, yüzey gerilimini
veya benzerlerini ölçmeye
veya muayenesine mahsus
alet ve cihazlar; ısı, ışık ve
ses ölçmeye veya
muayenesine mahsus alet
ve cihazlar (fotometreler
dahi); mikrdtomlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9028

Gaz, sıvı ve elektrik
sayaçları (bunların kalibre
cihazları dahi!)
- Aksam ve parçalar

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

\

- 540 -

AS başlık
numarası

Yabancı mensel girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler

Ürün tanımı

(D

(2)

(3)

- Diğerleri

- «ulanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- «utanılan o ülke menşei
olmayan girdilerin değerinin
o ülke menşei olanların
değerini aşmadığı imalat

9029

Devir adedi sayaçları, üretim
sayaçları, taksimetreler,
müometreler, pedometreler
ve benzerleri; hız
göstergeleri ve takometreler
(9014 ve 9015
pozisyonundakiler hariç);
stroboskoplar

Kullanılan tüm girdlerin
değerinin ürünün fabrika
çıkışfiyatonın% 40'ını
aşmadığı imalat

9030

Elektrik! miktarları ölçmeye
veya muayeneye mahsus
osiloskop, spektrum
analizörteri ve diğer alet ve
cihazları (9028
pozisyonundaki elektrik
sayaçları hariç); alfa, beta,
gama, X- ışını, kozmik veya
diğer iyonlaşma ışınlarını
ölçmeye veya bulmaya
mahsus alet ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9031

Bu fasılın herhangi bir
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan ölçme veya
muayene alet, cihaz ve
makkıaları; profil
projektörleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9032

Otomatik ayar ve kontrol
alet ve cihazları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkışfiyatının% 40'ını
aşmadığı imalat

veya

(4)

«ulanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 30"unu
aşmadığı imalat

I
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AS başlık
numarası

Ürün tanımı

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(D

(3)

veya

(4)

9033

90. fasılda yer alan malana,
alet ve cihazlara ait aksam,
parça ve aksesuar (bu
taşılın başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Y Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam
ve parçaları (9105 ve
9109-9113 hariç olup
bunlara art kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

9105

Diğer saatler

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- Kutlanılan o ülke menşeli
olmayan girdilerin değerinin
o ülke menşeli olanların
değerini aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

9109

Diğer saat makinaları
(tamamlanmış ve
birleştirilmiş) (cep ve kol
saatleri .hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının %40'ını
aşmadığı, ve
- Kullanılan o ülke menşeli
olmayan girdilerin değerinin
o ülke menşeli olanların
değerini aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

9110

Tamamlanmış saat
makinaları (birteştirilmemiş
veya kısmen birleştirilmiş)
(şablonlar);
tamamlanmamış saat
makinaları (birleştirilmiş);
saat mataralarının taslakları

-Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı, ve
- yukarıda belirtilen sınırlar
içinde, kullanılan 9114
pozisyonu girdilerinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının
% 10'unu aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdlerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

OrOn tanımı

Yabancı menşei gircflere uygulananarak menşe statüsü
veren İŞçSk veya işlemler
<2)

(1)

(3)

veya

(4)

9111

9101 ve 9102
pozisyonlarındaki saatlerin
zarflan ve bunların aksam
ve parçalan

- Kuşanılan tüm girdilerin
ûrOnün kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kuşanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kuşanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

9112

Masa ve duvar saatlerinin
zarflan ve bu fasıldaki
eşyaya art benzeri zarflar
ve bunlann aksam ve
parçalan

- KuBanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 30'unu
aşmadığı imalat

9113

Saat kayıştan ve bunlann
aksam ve parçalan

1

- Adi metalden olanlar
(kıymetli metallerle
kaplanmış olsun
olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunlann
aksam, parça ve
aksesuan

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkış fiyatının % 40'ını
aşmadığı imalat

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat;
bunlann aksam, parça ve
aksesuan

«ulanılan tüm girdilerin
değerinin Orunun fabrika
çıkışfiyatının% 50'sini
aşmadığı imalat
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AS başlık
numarası

Orun tanımı

Yabancı menşei girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçük veya işlemler
(3)

(2)
Y Fasıl 94

Mobilyalar; tıpta veya
cerrahide kullanılan
mobilyalar, yatak takımları
ve benzeri doldurulmuş
eşya; tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan aydınlatma
cihazları; reklam '
lambaları, ışıklı tabelalar,
ışıklı isim plakaları ve
benzerleri, prefabrik
yapılar (940İ pozisyonu,
9403 pozisyonunun bir
kısmı, 9405 ve 9406
pozisyonları hariç olup '
bunlara ait kurallar
aşağıda belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdlerin
Orunürıldnden farklı bir
pozisyonda sıuıftandınldığı
imalat

Y 9401 ve
Y9403

Adi metalden mobilya
(Metrekare ağırlığı 300
gram veya daha az olan
dolgusuz pamuklu kumaş
kaplanmış)

Kullanılan tüm girdilerin
urunun kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat
veya
9401 veya 9403
pozisyonlarındaki
kullanılmaya hazır
formtardaki pamuktu
mensucattan
- değeri ürünün fabrika çıkış
değerinin %25'ini
aşmaması;
- kullanılan diğer girdilerin o
ülke menşeli olması ve 9401
veya 9403 pozisyonlarından
başka pozisyonlarda yer
alması koşuluyla İmalat

9405

Tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan aydınlatma
cihazları (projektörler ve
sahne projektörleri dahi!) ve
bunların aksam ve parçalan;
tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan sabit bir ışık
kaynağına sahip reklam
lambalan, ışıklı isim
tabelaları ve benzeri eşya ve
bu eşyanın aksam ve
parçaları

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

veya

(4)
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AS baslık
numarası
(1)

Ürün tanımı

I

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü
veren işçilik veya işlemler
(2)

(3)

9406

Prefabrik yapılar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Y Fasıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor
malzemeleri, bunların
aksam, parça ve aksesuarı
(9503 ve 9506 pozisyonları
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı
imalat

9503

Diğer oyuncaklar; eğlence
amacıyla küçültülmüş
modeller ve benzeri
modeller (hareketli olsun
olmasın); her tür bilmeceler
(puzzle)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Y 9506

Bu taşılın diğer
pozisyonlarında
belirtilmeyen veya yer
almayan jimnastik, atletizm
ve diğer r lorlara veya açık
hava oyunlarına mahsus
eşya ve malzeme; yüzme
havuzları ve küçük oyun
havuzları

Kullanılan tüm girdilerin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandırdığı
imalat
Ancak, golf sopası yapmaya
mahsus kabaca şekil
verilmiş bloklar kullanılabilir

Y Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya (9601,
9602,9603 pozisyonlarının
bir kısmı, 9605,9606,9612
pozisyonları, 9613 ve 9614
pozisyonlarının bir kısmı
hariç olup bunlara ilişkin
kurallar aşağıda
belirtilmiştir):

Kullanılan tüm gird&erin
ürününkinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı'
imalat

Y 9601
ve 9602

Yontulmaya etverişfi
hayvansal, bitkisel ve
mineral maddelerden eşya

Aynı pozisyonda yer alan
yontulmaya elverişli
'işlenmiş' girdilerden imalat -

Y 9603

Süpürgeler ve fırçalar (çalı
süpürgesi ve benzerleri,
zerdeva ve sincap kılından
yapılan fırçalar hariç), elle
kullanılmaya mahsus
mekanik süpürgeler
(motorlular hariç), boya
yastık ve ruloları, silecekler
ve paspaslar

Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat
.1

veya

(4)
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AS baslık
numarası
(D

Ürün tanımı

Yabancı menşei gjrdsere uygulananarak menşe statüsü
veren işçük veya işlemler
(2)

(3)

9605

rnsanJann tuvalet malzemesi
olarak ve dikiş dikmekte
veya elbise ve
ayakkabırannı temizlemekte
kufiandıkian seyahat
takımları

Takımı oluşturan eşyalardan
herbiri takım içerisinde
olmaması hainde kendisine
uygulanacak kuralı
karşılamalıdır.
Ancak, o ülke menşei
olmayan girdler Orunun
fabrika çıkışfiyatının%15'
ini geçmemek koşuluyla
kullanılabilir.

9606

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme
formlan ve bunların diğer
aksamı; düğme taslakları

- Kullanılan tüm girdlerin
ürünün kinden farklı bir
pozisyonda sınırlandırıldığı,
ve
- Kuflanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkışfiyatının% 50'sini
aşmadığı imalat

9612

Yazı makinalan için şeritler
be benzeri şeritler
(mürekkepli veya iz
bırakacak şekilde başka
surette hazırlanmış) (
makaralı veya kartuşlu otsun
olmasın); ıstampalar
(mürekkep emdirilmiş olsun
olmasın, kutulu veya
tortusuz)

- Kullanılan tüm girdilerin
ürünün kinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı,
ve
- Kullanılan tüm girdilerin
değerinin ürünün fabrika
çıkış fiyatının % 50'sini
aşmadığı imalat

Y 9613

Basınç ateşlemen
çakmaklar

«ulanılan 9613 girdilerinin
değerinin Orunun fabrika
çıkışfiyatının% 30' unu
aşmadığı imalat

Y 9614

Pipolar ve pipo lüleleri

Kabaca şek! verilmiş
bloklardan imalat

Fasıl 97

Sanat eserleri, koleksiyon
eşyası ve antikalar

Kullanılan tüm girdlerin
Orûnünkinden farklı bir
pozisyonda sınıflandınldığı
İmalat

veya

(4)

- 546 -

EK m
E U R . 1 DOLAŞIM SERTİFİKALARI

1. E U R . 1 Dolaşım sertifikalan bu Ekte yer alan örnek seklinde düzenlenmelidir. Bu form
Anlaşmanın akdedildiği diterden birinde veya birden fazlasında basılmalıdır. Sertifikalar
anlaşmanın akdedildiği dinerden birinde veya daha fazlasında, ihracatçı ülkenin iç
hukukuna uygun şekilde hazırlanmalıdır.

El yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve

mürekkeple doldurulacaktır..

2.

Her sertifika, eksi 5 ve artı 8 mmlik toleranslarla, 2 1 0 x 2 9 7 mm ebatlarında olmalıdır.
Kullanılan kağıt beyaz ve yazılmaya uygun büyüklükte olmalı, mekanik hamur ihtiva
etmemeli ve metrekaresinin ağırlığı 2 5 gramdan a z olmamalıdır. Mekanik veya kimyasal
yolla yapılan tahrifatın gözle görülebilmesi için.yeşil renkte kıvrımlı çizgilerden meydana
gelen bir fonla kaplanmalıdır.

3. israil ve Türkiye yetkili makamları bu sertifikaların basımını kendileri yapabilirler veya bu
işi onaylarını alan Basımevlerine verebilirler, ikinci durumda her sertifikada bu onayın
bulunması gerekir. Her sartifikada basımcının kimliğinin belirlenebilmesi için basımcının
%

ismi ve işaretinin bulunması gerekir. Basılmış olsun olmasın her sertifikanın diğer
belgelerden ayırdedilmesini sağlayacak bir seri numarasına sahip olması gerekmektedir.
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DOLAŞIM SERTİFİKA»
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13. r>4ruluaun kantrott M a n i .

14. Kontrolün sonucu
Yatman kontrol bu btjganin O

•

rjeerilen ounırok İdarasfnca vtrikftğM va i^anJlfll Mpjlarln doğru
olduğunu,

O
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w r r n a o B j n ( e n nonara DaKnacanır )

OjoabınnaMaolr.
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_
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dua»)
O Uygun ekrı kutuya 00 utareti kovunuz.

NOTLAR

1. Sertifikalar.silinuler veya birbiri Özerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların Özerinin
çizilmesi ve gerekil düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf
edilmeli ve düzenlendiği dike gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır,
son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her tortt ilaveyi
imkansız kılmak Özere iptal edilmelidir.
3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edümelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU
1.

DVK^(n*n»Çl»«on«al»rT»fC*»ll»JW

EUR.1

No A

000.000

8uWrmuo»ldıaTraMİanwc»arl^^

başvurudur.
1

atsan gondartkSOl şans |h*rt aç* »o>»s. a k a (Tvdh* tujt;

flat am»»y. a t » o r ı * > / v » a a » ı > a r ; y » B n g )
ssasn manşeı
i. Varitttiktsi,UOte grubu
vays alan!
ufite,Uka grubuvaya
I.

fT

Tatanaya İBtldn bilgilar (Tsranaoa»

7.

Gödamiar

Madda numarası,; ujaraoer v<numara; Kol «ayanımturu; MaSann tanara'-''

Malar ambaUjlanmamu isa sayışım wya 'aoUna' oMuCunu baarontr.

9. Brüt ağalık (kg)
va (Btra, mctrattUn,
vb.) olcular

10. Faturalar
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İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı;

Eşyatann, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşutlara uygun okluğunu BEYAN;

Eşyalann bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ

Yetkili mercilerin isteği Özerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü
destekleyici

belgeyi

ibraz edeceğimi

ve gerekirse,

bu merciler tarafından

nesapianmın

kontrolünü ve yukarıdaki eşyalann imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşyalar için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini A R Z
ederim.

(Yar vo tartı)

(hnza)

EK ıV

Madde 22(4)1« belirtilen beyanat

Aşağıda imzası olan, bu belgelerde belirlenen matların ihracatçısı ben, aksi ispat edilmedikçe,
bumallann

Türkiye/IsraU(l)

İsrail/Türkiye

(1)

arasındaki tercihli ticarette menşe kazanmak için gerekli koşudan sağladığını beyan ederim.

(yer ve tarih)

(İmza)
(İmzanın
altında
İmzalayanın
ismi açıkça yazılmış olmalıdır)

(1) Gerekli olduğu yerin üstünü çiziniz
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ORTAK DEKLARASYONLAR

M e n ş e Kurallarının K ü m ü l a s y o n u n a İlişkin Ortak D e k l a r a s y o n

Türkiye, İsrail ve Avrupa Birliği arasındaki üçlü ticareti güçlendirmek;-tercihli
anlaşmaların daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak; Türkiye-AB Gümrük
Birliği ve İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak;
bölgesel Avrupa ve Akdeniz işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve İsrail
AB'nin, kendileriyle akdettiği tercihli anlaşmalardaki hükümleri, menşe kurallarının
kümülasyonuna imkan verecek şekilde değiştirmesi için her türlü çabayı gösterirler.
AB, İsrail ile Anlaşmasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, benzer
değişiklikler, Menşe kurallarının üçlü kümülasyonuna imkan verecek surette Türkiyeİsrail Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'na tatbik edilecektir.

K a m u Alımlarına İlişkin Ortak Deklarasyon

Kamu alımlarına ilişkin olarak her iki taraf, ülke içinde faaliyet gösteren
Şirketlerle ilgili mevzuatlarını uygulamaya devam ederken.diğer tarafın şirketlerine
üçüncü bir ülkenin şirketlerine tanıdüdanndan daha az ayrıcalık tanımayacaklardır.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

19
20
24

48
57
78

Sayfa
259
359
377: 384, 386: 389, 397, 423: 428

I- Gerekçeli 217 S. Sayılı Basmayaza Türkiye Büyük Millet Meclisinin
78 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali Sanayi, Ticaret
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Esas Dışişleri Komisyonları
görüşmüştür.
ffl- Esas No. : 1/570

