
- 1 9 2 -

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA VE HERSEK ARASINDAKİ 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.3.2003 Sayı: 25040) 
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MADDE 1 . - 3 Temmuz 2002 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması" nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek (bundan böyle 'Taraflar" olarak 
adlandırılacaktır); 

Hukukun üstünlüğüne, insan haklan ve temel özgürlüklere dayalı çoğulcu 
demokrasiye olan sıkı bağlılıklarını teyid ederek; 

Avrupa kıtasındaki istikrarın önemli bir boyutu olarak, Avrupa'daki iktisadi 
entegrasyon sürecine etkin olarak katılmak hususundaki niyetlerini teyid ederek 
ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda 
işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 

Taraflar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan serbest pazar ekonomisine olan 
bağlılıklarını teyid ederek; 

Taraflar arasındaki mevcut ilişkilerin önemini, bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve 
geçmişte kurulan ilişkilerin daha genişletilmesi arzularını gözönünde 
bulundurarak; 

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Kuran Anlaşma ile 
Bosna ve Hersek için Avrupa oluşumlarına entegrasyon imkanı sunan İstikrar ve 
Ortaklık Sürecini dikkate alarak; 

İşbu Anlaşmanın Taraflar arasındaki "ekonomik ilişkilerin ve bilhassa ticaret ve 
yatırımın gelişmesi yönünde yeni bir ortam yaratacağına inanarak; 

Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 (bundan böyle "GATT 1994" olarak 
adlandırılacaktır) ile Bosna ve Hersek'in üye olma hedefi bulunan Dünya Ticaret 
örgütü'nü kuran Anlaşmanın (bundan böyle "DTÖ" olarak adlandırılacaktır) 
hükümlerine uygun olarak, karşılıklı ticaretlerinin önemli kısmındaki engelleri 
tedricen kaldırmaya kararlı olarak; 

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmünün Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan 
kaynaklanan yükümlülüklerinden muafiyet sağlayacağı şeklinde 
yorumlanamayacağını gözönünde tutarak; 

İşbu Anlaşmanın taraflar arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkilerin 
yoğunlaştırılmasını teşvik edeceğine ve Avrupa1 daki bütünleşme sürecine 
katkıda bulunacağına kararlı şekilde inanarak; 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır: 
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Madde 1 
Amaçlar 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümlerine ve GATT 1994'ün XXTV'üncü 
Maddesi ile DTÖ'yü kuran Anlaşmanın eki mal ticaretine ilişkin diğer çok 
taraflı anlaşmalara uygun olarak, 31 Aralık 2006 tarihinde sona erecek bir 
geçiş dönemi içerisinde, ikili ticaretlerinin önemli bir kısmını kapsayacak bir 
serbest ticaret alanı kuracaklardır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlan şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla Taraflar arasındaki iktisadi 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişimini desteklemek ve böylece Tarafların 
iktisadi faaliyetlerini ilerletmesine, yaşam ve istihdam koşullarını ve mali 
istikran geliştirmesini teşvik etmek; 

b) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet koşullannı sağlamak; 

c) Ticaretteki engellerin kaldınlması suretiyle dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak. 

Bölüm I-Ürün Kapsamı 

Madde 2 
Kapsam 

Bu Bölümün hükümleri, Taraflar menşeli olmak üzere, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 1 ila 24'üncü fasıllan arasında yer alan 
ürünler ile işbu Anlaşmanın Ek Tinde sayılan ürünlere (bundan böyle "tanm 
ürünleri" olarak adlandmlacaktır) ve işbu Anlaşmanın Ek Finde listelenen 
ürünler hariç tutulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama 
Sistemi'nin 25 ila 97'nci fasıllan arasında yer alan ürünlere (bundan böyle 
"sanayi ürünleri" olarak adlandınlacaktır ) uygulanacaktır. 

Madde 3 
Temel vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın kapsadığı karşılıklı ticarette, Taraflar, ithal edilen mallaruT 
sınıflandmlmasında kendi Gümrük Tarifelerini ve diğer mevzuatını 
uygulayacaktır. 

2. Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlerin 
uygulanacağı temel vergi, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Tarafların 
yürürlükteki En Çok Kaynlan Ülke (MFN) vergi hadleridir. 
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3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle DTÖ'deki tarife 
müzakerelerinden ya da Bosna ve Hersek'in DTÖ'ye katılımından 
kaynaklanan indirimler olmak üzere, erga omnes bazda tarife indirimi 
uygulanması halinde, söz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin uygulandığı 
tarihten itibaren bu Maddenin 2'nci paragrafında belirtilen temel vergilerin 
yerini alacaktır. 

4. Bu Maddenin 3'üncü paragrafına uygun olarak hesaplanan indirilmiş vergiler, 
ilk ondalık basamağa yuvarlanması yoluyla uygulanacaktır. 

5. Taraflar, kendi temel vergileri konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

Madde 4 
İthalattaki gümrük vergileri, es etkili vergiler ve mali nitelikli ithalat 

vergileri 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ithalata yeni gümrük vergileri, ithalat gümrük 
vergilerine eş etkili vergiler ve mali nitelikli ithalat vergileri 
konulmayacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın 2'nci Maddesinde tanımlanan sanayi ürünlerinde, Bosna ve 
Hersek menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

3. İşbu Anlaşmanın 2'nci Maddesinde tanımlanan tanm ürünlerinde, Bosna ve 
Hersek menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne imalatında uygulanan 
gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın EK Il'sinde sayılan ürünler için hariç 
olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

4. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Bosna ve Hersek'e imalatında uygulanan gümrük vergileri, eş etkili 
vergiler ve mali nitelikli ithalat vergileri aşağıdaki takvime uygun olarak 
tedricen indirilecektir: 

-1 Ocak 2003'te - değerinin % 65'ine; 
-1 Ocak 2004'te - değerinin % 50'sine; 
-1 Ocak 2005'te - değerinin % 35'ine; 
-1 Ocak 2006'da - değerinin % 15'ine; 
-1 Ocak 2007'de - kalan vergiler kaldırılacaktır. 
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Madde 5 
İhracattaki gümrük vergileri., es etkili vergiler ve mali nitelikli ihracat 

vergileri 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ihracata yeni gümrük vergileri, eş etkili vergiler 
ve mali nitelikli ihracat vergileri konulmayacaktır. 

2. Taraflar, bütün ihracat gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve mali nitelikli 
ihracat vergilerini işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

Madde 6 
Miktar kısıtlamaları ve es etkili finlemler 

1. Taraflar arasındaki ticarette, ihracat ve ithalata, yeni miktar kısıtlamaları 
veya eş etkili önlemler konulmayacaktır. 

2. İhracat ve ithalattaki bütün miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemlg^jşfaj^ 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 

Madde 7 
Ticarette teknik engellerin kaldırılması 

1. Tarafların standartlar veya teknik mevzuata ve ilgili önlemlere ilişkin haklan 
ve yükümlülükleri, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması çerçevesinde 
yürütülecektir. 

2. Taraflar, ticarette teknik engellerin azaltılması ve/veya kaldırılması amacına 
yönelik olarak uygunluk değerlendirmesi, standardizasyon, metroloji ve 
akreditasyon alanında işbirliği ve bilgi teatisinde bulunacaktır. 

3. Herhangi bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, standartlara, teknik normlara 
ve ilgili önlemlere ilişkin her özel durum için bilgi sağlayacaktır. 

4. Taraflar, teknik engellerin kaldırılması ve işbu Anlaşmanın etkinlikle 
uygulanması için, aralarındaki ticarete konu olan ürünlerin uygunluk 
değerlendirmesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan test raporları, 
uygunluk sertifikalan ve diğer belgelerin karşılıklı tanınmasına yönelik bir 
anlaşma akdedecektir. 

Madde 8 
Tanın politikası 

1. İşbu Anlaşmanın 4 ' üncü Maddesinde tanınan tavizlere halel gelmeksizin, bu 
Bölüm hükümleri, Tarafların kendi tanm poliükalanm uygulamalarını ya da 
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Uruguay Round anlaşmalannm sonuçlanılın yerine getirilmesi de dahil olmak 
üzere bu politikalar çerçevesinde alacakları önlemleri herhangi bir şekilde 
kısıtlamayacaktır. 

2. Taraflar, aralarındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin koşullan etkileyebilecek 
nitelikte uygulanan önlemleri ya da izledikleri tanm politikalanndaki 
değişiklikleri Ortak Komiteye bildireceklerdir. Taraflardan birinin talebi 
üzerine, durumu incelemek amacıyla acil danışmalarda bulunulacaktır. 

Madde 9 
Özel korunma önlemleri 

İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 22'nci Madde saklı kalmak 
kaydıyla, tanm piyasasının özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu 
Anlaşma ile tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri menşeli ürünlerin 
ithalatının diğer Tarafın pazannda veya dahili düzenleyici mekanizmalannda 
ciddi zarara yol açması halinde, her iki Taraf, uygun bir çözüm bulunması 
amacıyla derhal istişarelerde bulunacaklardır. Bu tür bir çözüm bulununcaya 
kadar, ilgili Taraf, GATT ve diğer ilgili DTÖ anlaşmalan hükümlerine uyumlu 
olarak uygun önlemleri alabilecektir. 

Madde 10 
Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri 

1. Taraflar, veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konulanndaki mevzuatını, 
özellikle bulaşıcı hayvan hastalıklan, karantinaya alınan hastalıklar, bitki 
böcek ve zararlılan alanında bilgi alışverişi bakımından, DTÖ Bitki ve 
Hayvan Sağlığı Önlemleri Uygulama Anlaşmasını dikkate alarak 
uygulayacaklardır. 

2. Taraflar, veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konulanndaki mevzuatını, 
aynmcılık yapmayacak şekilde uygulayacaklar ve haksız yere ticareti 
engelleyecek nitelikte hiçbir yeni önlem koymayacaklardır. 

3. Hayvan sağlığı önlemleri ve veterinerlik hizmetleri Uluslararası Salgın 
Hayvan Hastalıklan Ofisi ve Gıda Kodeksi ile uyumlu olacaktır. 

4. Bitki sağlığı önlemleri ve bitki sağlığı hizmetleri Uluslararası Bitki Koruma 
Sözleşmesi ile uyumlu olacaktır. 

5. Taraflar, hayvanlann, bitkilerin ve ürünlerin korunmasına ilişkin sağlık ve 
bitki sağlığı konulannda bilgi ceatisinde bulunacaklardır. 
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Bölüm II-Genel hükümler 

Madde 11 
Mense kuralları ve gümrük idareleri arasında işbirliği 

1. Taraflar, karşılıklı ticarette, bütün mevcut ve ilerideki değişiklikleri de dahil 
olmak üzere, uyumlaştınlmış Avrupa tercihli menşe kurallarım uygulamayı 
kararlaştırmışlardır. 

2. İşbu anlaşmaya ekli Protokol 1 (bundan böyle Protokol l olarak 
adlandırılacaktır) menşe kurallarını ve idari işbirliği yöntemlerini 
belirlemektedir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmaya ekli Protokol 1 hükümlerinin etkin ve uyumlu bir 
şekilde uygulanmasını temin etmek, ticarete getirilen formaliteleri mümkün 
olduğu ölçüde azaltmak ve bu hükümlerin işleyişinden doğan güçlüklere 
karşılıklı tatmin edici çözümler bulmak için, Ortak Komitenin düzenli 
incelemeleri ve idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak üzere, 
uygun önlemleri alacaklardır. 

Madde 12 
İc vergilendirme 

1. Taraflar, birbirleri menşeli ürünler arasında, gerek doğrudan gerek dolaylı 
olarak, farklı muamele tesis eden iç mali nitelikli her türlü önlem veya 
uygulamadan kaçınacaklardır. 

2. Taraflardan birinin ülkesine ihraç edilen ürünler, üzerlerine konulmuş olan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin tutarım aşan iç vergi iadesinden 
yararlanamaz. 

Madde 13 
Genel istisnalar 

İşbu Anlaşma, kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği; insan, hayvan 
ve bitki hayatının ve sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri 
haiz milli hazinelerin korunması; fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması; altın 
ve gümüşe ilişkin kurallar veya çevrenin korunması ya da tükenebilir doğal 
kaynakların muhafaza edilmesi nedenlerinin haklı kıldığı, ithalat, ihracat veya 
transit ürünler üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları, bu tarz önlemlerin 
dahili üretim veya tüketim üzerindeki kısıtlamalarla bağlantılı olarak uygulamaya 
konulmaları şartıyla, engellemez. Ancak, bu tür yasaklamalar ve kısıtlamalar, 
Taraflar arasındaki ticarette keyfî ayrımcılık yapılması veya gizli kısıtlamalar 
için bir araç teşkil etmemelidir. 
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Madde 14 
Güvenlik istisnalan 

İşbu anlaşmada yer alan hiç bir hüküm, Taraflardan birinin, aşağıda belirtilen 
durumlar için, gerekli gördüğü takdirde herhangi bir uygun önlemi almasını 
engellemez: 

a) Temel güvenlik çıkarlarına aykın olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için; 

b) temel güvenlik çıkarlarının korunması yahut uluslararası yükümlülüklerin 
veya ulusal politikaların yerine getirilmesi için: 

i) bu tarz önlemlerin spesifik olarak askeri amaçlı olmayan ürünlerde 
rekabet koşullarım bozmaması şartıyla, silah, mühimmat ve savaş 
malzemelerinin ticaretiyle ilgili olarak ve askeri bir tesisin ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla doğrudan veya dolaylı yürütülen diğer malların, 
malzemelerin ve hizmetlerin ticaretiyle alakalı olarak; veya 

ii) biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer 
patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesiyle ilgili olarak; veya 

iii) savaş veya diğer ciddi uluslararası gerilim zamanlarında alındığında. 

Madde 15 
Devlet tekelleri 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren dördüncü yılın 
sonuna kadar, ticari nitelikteki bütün Devlet tekellerim, Tarafların 
vatandaşları arasında, malların tedarikine ve pazarlanmasına ilişkin koşullarda 
farklılık olmayacak şekilde tedricen uyarlayacaklardır. Taraflar, bu amacın 
yerine getirilmesi için alman önlemler hakkında birbirlerini 
bilgilendireceklerdir. 

2. Bu Maddenin hükümleri, Tarafların yetkili makamları vasıtasıyla, Taraflar 
arasındaki ithalat veya ihracatı, hukuken ya da fiilen, doğrudan veya dolaylı 
olarak izleyen, belirleyen ya da kayda değer ölçüde etkileyen herhangi bir 
kuruluşa uygulanacaktır. Bu hükümler, benzer şekilde, Devlet tarafından 
diğe^İi^uşjtar&^devTedilen tekellere de tatbik edilecektir. 

Madde 16 
Ödemeler 

1. İşbu Anlaşma çerçevesinde, Taraflar arasındaki ticari işlemlerle ilgili olarak 
tam konvertibl dövizlerle yapılan ödemeler ve alacaklının mukim olduğu 
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Taraf ülkeye yapılacak bu tür ödeme transferi herhangi bir kısıtlamadan muaf 
olacaktır. 

2. Taraflar, bir Taraf ülkede mukim bir kişinin iştirak ettiği işbu Anlaşma 
çerçevesindeki ticari işlemleri kapsayan, kısa ve orta vadeli kredilerin 
tahsisine, geri ödemesine veya kabulüne dair herhangi bir kambiyo veya idari 
kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır. 

3. Bu Maddenin 2'nci paragraf hükümlerine ters düşmeyecek şekilde, işbu 
Anlaşma çerçevesindeki ticari işlemlerle bağlantılı cari ödemelerle ilgili her 
türlü tedbir, Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VlU'nci 
Maddesiyle getirilen koşullarla uyumlu olacak ve ayrım gözetmeme esasına 
göre uygulanacaktır. 

Madde 17 
İsletmelere ilişkin rekabet kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu 
Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır: 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya 
etki itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası anlaşmalar, işletme 
birlikleri tarafından alınan kararlar ve işletmeler arası ortak uygulamalar, 

b) Bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının 
tamamında veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu 
kötüye kullanması. 

2. Bu Maddenin T inci paragraf hükümleri, kamu işletmeleri ve Tarafların özel 
veya münhasır haklar verdiği işletmeler de dahil olmak üzere tüm işletmelerin 
faaliyetlerine uygulanacaktır. Genel iktisadi çıkarlarla ilgili olan hizmetleri 
yürütmekle sorumlu veya gelir getiren tekel niteliğini haiz işletmeler, bu 
Maddenin T inci paragrafında yeralan hükümlere, sözkonusu hükümlerin 
uygulanmasının bu işletmelere yüklenen kamu hizmetlerinin hukuken ya da 
fiilen ifasını engellememesi koşuluyla, tabi olacaktır. 

3. Tarım ürünleri bakımından, bu Maddenin 1 a. Paragrafındaki hükümler, 
ulusal piyasa düzeninin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden anlaşmalara, 
kararlara ve uygulamalara tatbik edilmeyecektir. 

4. Taraflardan biri, belirli bir uygulamanın, bu Maddenin 1, 2 ve 3'üncü 
paragrafları hükümleriyle uyumlu olmadığı kanaatindeyse ve bu tür bir 
uygulama sözkonusu Tarafın çıkarlarına ciddi zarar verir ya da ciddi zarar 
tehdidi doğurur yahut yerli sanayiine maddi bir hasar verir nitelikteyse, işbu 
Anlaşmanın 26'ncı Maddesinde öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde uysun 
tedbirleri alabilir. 
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Madde 18 
Devlet yardımları 

1. Belirli işletmeleri veya bazı malların üretimini kayırarak rekabeti bozacak ya 
da bozma tehlikesi yaratacak şekilde, işbu Anlaşmaya Taraf bir Devlet 
tarafından veya Devlet kaynaklarından yapılan her çeşit yardım, Taraflar 
arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu Anlaşmanın düzgün işlemesi ile 
bağdaşmaz sayılacaktır. 

2. Tarım ürünleri bakımından bu Maddenin l'inci paragraf hükümleri ilgili 
DTÖ Anlaşmalarına uygun olacaktır. 

3. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren üç yıl içinde, 
bu Maddenin l'inci paragrafına ters düşen uygulamaların 
değerlendirilmesine ilişkin kriterleri, uygulama kurallarıyla birlikte 
belirleyecektir. 

4. Taraflar, verilen yardımların toplam miktarı ve dağıtımı hususunda, diğer 
unsurların yanısıra, Ortak Komiteye yıllık rapor sunarak ve talep edildiği 
takdirde, yardım planlan ve devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar 
hakkında diğer Tarafa bilgi sağlayarak, devlet yardımları alanında şeffaflık 
sağlayacaktır. 

5. Bir Taraf, belirli bir uygulamanın : 

- bu Maddenin l'inci paragraf hükümleriyle bağdaşmaz olduğunu ve bu 
Maddenin 3' üncü paragrafında atıfta bulunulan uygulama kuralları 
çerçevesinde yeterince ele alınmamış bulunduğunu, veya 

- bu Maddenin 3' üncü paragrafında atıfta bulunulan kuralların yokluğunun 
sözkonusu Tarafın menfaatine ciddi zarar verdiğini veya ciddi zarar 
tehdidi teşkil ettiğini yahut yerli sanayiine maddi hasar verdiğini 
düşünüyorsa, 

işbu Anlaşmanın 26'ncı Maddesinde öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde 
uygun önlemleri alabilir. 

6. Bu tarz önlemler, yalnızca, Taraflar arasında uygulanabilir durumda olan, 
GATT 1994 ve DTÖ ile bunların himayesinde müzakere edilen diğer ilgili 
vasıtaların öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak alınabilir. 
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Madde 19 
Kamu alımları 

1. Taraflar, kamu alım piyasalarının liberalizasyonunu işbu Anlaşmanın bir 
amacı olarak mütalaa etmektedir. 

2. Taraflar, diğer Tarafın tedarikçilerinin kendi kamu alım piyasalarında 
ihalelere katılmasını sağlamak amacıyla kural, koşul ve uygulamalarını 
tedricen uyumlaştıracaklardır. 

3. Ortak Komite, bu Maddenin hedeflerine ulaşılmasına yönelik gelişmeleri 
inceleyecek ve serbest girişin, şeffaflığın ve kamu alım piyasalarının karşılıklı 
açılmasının sağlanmasını teminen, bu Maddenin 2'nci paragraf hükümlerinin 
uygulanmasına yönelik pratik yöntemler önerebilecektir. 

4. Taraflar, GATT 1994 ve DTÖ himayesinde müzakere edilen ilgiJL 
Anlaşmalara katılmak için çaba sarf edeceklerdir. 

Madde 20 
Fikri- sınai ve ticari mülkiyet 

1. Taraflar, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklan Sözleşmesi (TRIPs)*8^ 
diğer uluslararası Anlaşmalarla uyumlu olarak, fikri, sınai ve ticari mülkiyet 
haklarının uygun ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır. Bu durum, 
söz konusu hakların uygulanmasına yönelik etkin araçları da kapsayacaktır. 

2. Bu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak değerlendirilecektir. 
Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarıyla ilişkili olarak ticareti etkileyen 
güçlüklerin ortaya çıkması halinde, Taraflardan herhangi biri, karşılıklı 
tatmin edici çözümler bulunması için acil istişarelerde bulunmayı talep 
edebilir. 

Madde 21 
Damping 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile düzenlenen ticari ilişkilerde, GATT 1994'ün 
VTncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu 
uygulamaya karşı, GATT 1994'ün VTncı Maddesine ve GATT 1994'ün VTncı 
Maddesinin Tatbikine İlişkin Anlaşma'ya uygun olarak, işbu Anlaşmanın 26'ncı 
Maddesinde öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde uygun önlemleri alabilir. 

Madde 22 
Genel korunma Önlemleri 

Herhangi bir ürünün yüksek miktarlarda ithal edilmesi ve bu tür koşullar altındas:,*• 

a) İthalatçı Tarafın topraklarında benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli 
üreticileri için ciddi zarara, veya 
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b) ekonominin ilgili herhangi bir sektöründe ciddi bozulmalara veya bir 
bölgenin iktisadi durumunda ciddi kötüleşmeye yol açacak güçlüklere, 

sebebiyet vermesi veya bunların gerçekleşmesine yönelik tehdit oluşturması 
durumunda, ilgili Taraf, işbu Anlaşmanın 26'ncı Maddesinde öngörülen usul ve 
şartlar çerçevesinde uygun önlemleri alabilir. 

Madde 23 
Yapısal uyum 

1. Taraflardan herhangi biri, sanayi ürünlerinde, işbu Anlaşmanın 4'üncü Madde 
hükümlerinden sapma olarak, sınırlı süre için, gümrük vergilerinin 
yükseltilmesi şeklinde istisnai önlemler alabilir. 

2. Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanma geçiren yahut 
özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle 
karşılaşan belli sektörler bakımından söz konusu olabilecektir. 

3. İlgili Tararın diğer Taraf menşeli ürünlerin ithalatında, bu Maddenin l'inci ve 
2'nci paragraflarına uygun olarak ihdas ettiği gümrük vergileri, ad valorem % 
25 düzeyini geçemeyecek ve diğer Taraf menşeli ürünler için gümrük 
vergilerindeki tercih unsurunu koruyacaktır. Söz konusu önlemlere tabi 
ürünlerin toplam ithal değeri, işbu Anlaşmanın Bölüm Tinde tanımlanan 
sanayi ürünlerinin diğer Taraftan toplam ithalatının, istatistiklerin temin 
edilebildiği son yıl itibariyle, % 15'ini geçemeyecektir. 

4. Söz konusu önlemler, işbu Anlaşmanın l'inci Maddesinin l'inci 
paragrafında belirlenen geçiş dönemini aşmayacak bir dönem için 
uygulanacaktır. 

5. İlgili Taraf, almayı düşündüğü istisnai önlemler hakkında diğer Tarafı 
bilgilendirecek ve diğer Tarafın talebi üzerine, önlemlerin uygulanmasından 
önce, bu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda, Ortak Komite 
kapsamında derhal istişarelerde bulunulacaktır. İlgili Taraf söz konusu 
önlemleri alırken, Ortak Komite'ye, bu Madde altında ihdas ettiği gümrük 
vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır. Söz konusu takvim, 
bu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere 
yıllık eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortak Komite 
farklı bir takvime karar verebilir. 

Madde 24 
Re-eksport ve ciddi kıtlık 

İşbu Anlaşmanın 5 ve 6'ncı Maddeleri hükümlerine uyulması: 
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a) ihracatçı Tarafın, ilgili üründe, ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat 
vergileri veya önlemleri yahut eş etkili vergiler uyguladığı bir üçüncü 
ülkeye re-eksporta yol açmakta ise; veya, 

b) ihracatçı Taraf için gerekli bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık tehdidine 
yol açmakta ise; 

ve yukarıda atıfta bulunulan durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler 
doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, söz 
konusu Taraf, işbu Anlaşmanın 26'ncı Maddesinde öngörülen usul ve şartlar 
çerçevesinde uygun önlemleri alabilir. Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek 
şekilde uygulanacak ve devam etmelerini haklı kılan koşullar sona erdiğinde 
kal dınlacaklardır. 

Madde 25 
Yükümlülüklerin verine getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 
gerekli bütün önlemleri alacaklardır. Taraflar, işbu Anlaşma ile belirlenen 
amaçlara ulaşılmasını sağlayacaklardır. 

2. Taraflardan biri, diğer Tarafın işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü 
yerine getirmediği kanısına varırsa, söz konusu Taraf, işbu Anlaşmanın 26'ncı 
Maddesinde öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde uygun önlemleri alabilir. 

Madde 26 
Korunma önlemlerinin uygulanma usulü 

1. Taraflar, aşağıdaki paragraflarda belirlenen korunma önlemlerinin 
uygulanmasına yönelik işlemleri başlatmadan önce, aralarındaki görüş 
farklılıklarını doğrudan istişarelerde bulunmak suretiyle çözmek için çaba sarf 
edeceklerdir. 

2. Taraflardan biri, işbu Anlaşmanın 22'nci Maddesinde atıfta bulunulan duruma 
yol açmaya uygun ürünlerin ithalatım, ticaretin akışına ilişkin hızlı bilgi 
değişiminin sağlanması amacıyla idari prosedüre tabi tutması halinde diğer 
Tarafı bilgilendirecektir. 

3. Bu Maddenin 7'nci paragrafı saklı kalmak koşuluyla, korunma önlemlerine 
başvurmayı öngören Taraf, diğer Tarafa acilen bildirimde bulunacak ve tüm 
ilgili bilgileri sağlayacaktır. Taraflar, kabul edilebilir bir çözümün 
bulunabilmesini teminen, gecikmeksizin Ortak Komite kapsamında 
danışmalarda bulunacaklardır. 
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4. a. İşbu Anlaşmanın 21, 22 ve 24'üncü Maddeleri bakımından, Ortak Komite 
olayı veya durumu inceleyecek ve ilgili Tarafça bildirilen güçlüklerin sona 
erdirilmesi için gerekli her tür karan alabilecektir. Meselenin Ortak Komiteye 
intikalini izleyen otuz gün içerisinde böyle bir kararın alınamaması halinde, 
ilgili Taraf, durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemleri alabilecek ve 
aldığı önlemlerden diğer Tarafı haberdar edecektir. 

b. İşbu Anlaşmanın 25'inci Maddesi bakımından, ilgili Taraf, danışmaların 
tamamlanmasını veya diğer Tarafa bildirim yapılmasından itibaren üç aylık bir 
sürenin geçmesini müteakiben uygun önlemleri alabilir. 

c. İşbu Anlaşmanın 17 ve 18'inci Maddeleri bakımından, ilgili Taraf, Ortak 
Komite'ye olayı incelemesi ve uygun olduğu takdirde, itiraz edilen 
uygulamanın sona erdirilmesi amacıyla her türlü yardımı yapacaktır. 
Bahsekonu Tarafın, itiraz edilen uygulamayı Ortak Komite tarafından 
saptanan süre içerisinde sona erdirememesi ya da Ortak Komite'nin sorunun 
kendisine intikal ettirilmesini izleyen otuz çalışma günü içerisinde bir 
anlaşmaya varamaması halinde, ilgili Taraf, sözkonusu uygulamadan doğan 
güçlüklerin giderilmesi için uygun önlemleri alabilir. 

5. Alınan korunma önlemleri derhal diğer Tarafa bildirilecektir. Önlemler, 
kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun 
düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahse konu 
güçlük ve uygulamalardan doğan zaran aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın 
işleyişine en az zarar verecek önlemlere öncelik tanınacaktır. 

6. Alınan korunma önlemleri, mümkün olan en kısa sürede hafi iletilmelerini 
veya koşulların bu önlemlerin devam ettirilmesini haklı çıkarmadığı zaman 
sona erdirilmelerini teminen Ortak Komite bünyesinde düzenli olarak 
istişarelere konu kılınacaktır. 

7. Ani eylemi gerektiren olağanüstü koşulların önceden incelemeyi imkansız 
kılması halinde, ilgili Taraf, işbu Anlaşmanın 21, 22 ve 24'üncü 
Maddelerinde belirtilen hallerde, durumu düzeltmek için kesin olarak gereken 
geçici önlemleri hemen uygulayabilir, önlemler, gecikmeksizin bildirilecek ve 
Taraflar arasında, Ortak Komite bünyesinde, mümkün olan en kısa sürede 
istişarelerde bulunulacaktır. 

Madde 27 
Ödemeler dengesi güdükleri 

1. Taraflar, ödemeler dengesi güçlüğü nedeniyle ithalata uygulanan önlemler de 
dahil olmak üzere, kısıtlayıcı önlemler koymaktan kaçınmaya gayret 
edeceklerdir. 
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2. Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi 
altında olduğu takdirde, ilgili Taraf, GATT 1994 ve DTÖ ile Uluslararası 
Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VHI'inci Maddesine uygun olarak, 
ithalatla ilgili önlemler de dahil olmak üzere, sınırlı bir süre için ve ödemeler 
dengesi durumunu iyileştirmek için gerekenin ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı 
önlemler alabilir. Önlemler, ödemeler dengesi koşullan düzeldikçe aşamalı 
olarak hafifletilecek ve koşullar devam ettirilmelerini haklı çıkarmadığı 
zaman sona erdirilecektir. İlgili Taraf, bir an önce, önlemlerin alınmasından 
ve mümkün olduğunda kaldırılmalarına ilişkin takvimden diğer Tarafı 
bilgilendirecektir. 

Madde 28 
Geliştirici hüküm 

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın 
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin ve derinleştirmenin, 
Tarafların ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağını düşündüğü 
takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Ortak Komite, bu talebi 
inceleyecek ve uygun olduğu durumlarda, özellikle müzakerelerin 
başlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulunabilecektir. 

2. Bu Maddenin T inci paragrafında atıfta bulunulan usul sonucunda varılan 
Anlaşmalar, Tarafların iç mevzuatlarına uygun olarak onaylanacaktır. 

Madde 29 
Ortak Komite 

1. Bu vesile ile, bir Ortak Komite kurulmuştur ve Tarafların temsilcilerinden 
müteşekkil olacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın uygulanması, Ortak Komite tarafından idare edilecek ve 
denetlenecektir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün uygulanması amacıyla, bilgi alışverişinde 
bulunacak ve Taraflardan birinin talebi üzerine, Ortak Komitede istişareler 
yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticarette engellerin daha da 
ileri derecede kaldırılması imkanını düzenli olarak gözden geçirecektir. 

4. Ortak Komite, işbu Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alabilir. Ortak 
Komite, diğer konularda tavsiyelerde bulunabilir. 
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Madde 30 
Ortak Komite'nin Usulleri 

1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, 
gerekli olduğu her zaman, ancak yılda en az bir defa olmak üzere 
toplanacaktır. Taraflardan her biri bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite mutabakat ile karar verecektir. 

3. Taraflardan birinin Ortak Komite'deki temsilcisi, bir karan iç yasal gereklerin 
tamamlanması çekincesiyle kabul ettiği takdirde, kararda daha geç bir tarih 
belirtilmiyorsa, bu karar, bu gereklerin yerine getirildiğini ifade eden yazılı 
bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu Anlaşmanın amaçlarına uygun olarak, Ortak Komite, diğer kuralların 
yamsıra, toplantı çağrılarının yapılması ile Başkanın tayini ve görev süresine 
dair hükümleri de içerecek şekilde, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul 
edecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için 
gerekli gördüğü alt komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına karar 
verebilir. 

Madde 31 
Hizmetler ve yatırımlar 

1. Taraflar, hizmetler ve yatırımlar gibi belli alanların giderek artan önemini 
idrak etmektedir. Taraflar, aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve 
genişletilmesi yönündeki çabalarında, özellikle Avrupa bütünleşmesi 
bağlamında, Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşması'nın (GATS) ilgili 
hükümlerini de dikkate alarak, pazarlarının yatırımlar ve hizmetler ticaretine 
karşılıklı olarak açılması ve tedricen serbestleştirilmesi amacıyla işbirliği 
yapacaklardır. 

2. Taraflar, bu Madde ile düzenlenen ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi amacıyla Ortak Komite'de işbirliği konusunda görüşmelerle** 
bulunacaklardır. 

Madde 32 
Gümrük birlikleri, serbest ticaret alanları ve sınır ticareti 

1. İşbu Anlaşma, Tarafların ticaret rejimini ve özellikle kendisinin getirdiği 
menşe kurallarıyla ilgili hüJcürnlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, gümrük 
birliklerinin, serbest ticaret alanlarının muhafazasını veya bunların 



- 2 0 9 -

kurulmasını yahut sınır ticaretine yönelik düzenlemeler yapılmasını 
engellemeyecektir. 

2. Taraflardan birinin talebi üzerine, bu tarz gümrük birlikleri veya serbest 
ticaret alanları kuran anlaşmalar hakkında Ortak Komite'de bilgi alışverişinde 
bulunulacaktır. 

Madde 33 
Protokoller ve ekler 

İşbu Anlaşmanın bütün Protokolleri, Ekleri ve Mutabakat Zaptı, işbu Anlaşmanın 
ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortak Komite, Tarafların ulusal mevzuatlarına 
uygun olarak, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

Madde 34 
Tadilatlar 

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, 
Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal 
mevzuatlarında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son 
yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihte yürürlüğe 
girecektir. 

Madde 35 
Yürürlüğe Giriş • 

İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç 
gereklerin yerine getirildiğini diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirdikleri tarihi 
izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 36 
Geçerlilik ve sona erme 

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

2. Taraflardan her biri, işbu Anlaşmanın feshini, diğer Tarafa yazılı ihbarda 
bulunmak suretiyle diplomatik kanallardan bildirebilir. Böyle bir durumda, 
işbu Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci 
aym birinci günü sona erecektir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın, Taraflardan birinin AB'ne kanlması durumunda, 
diğer Taraf için herhangi bir telafi gerektirmeksizin, AB'ne katılım tarihinden 
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önceki gün sona ermesi üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu durumda, AB'ne 
katılan Taraf, katılım konusunda diğer tarafı makul bir süre içerisinde 
haberdar edecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler 
işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma, Ankara'da, 3 Temmuz 2002 tarihinde, İngilizce dilinde iki orijinal 
nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Bosna ve Hersek Adına 

\ 
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MUTABAKAT ZAPTI 

1. Tarım ürünleriyle ilgili olarak işbu Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 3 ve 
4'üncü paragraflarında atıfta bulunulan gümrük vergileri, ad valorem ve 
spesifik gümrük vergilerini ihtiva etmektedir. 

2. Taraflar, eş etkili vergilerin, işbu Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 4'üncü 
paragrafında atıfta bulunulan gümrük vergilerine ilave edilmesini, gümrük 
vergilerinin arttırılması olarak değerlendirmeyecekleri konusunda mutabık 
kalmışlardır. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın imzalanmasından sonra altı ay içerisinde, bitki 
sağlığı konulan ve veterinerlik alanında işbirliği hususunda münferit 
anlaşmalar akdetmeyi kararlaştırmışlardır. 

4. Taraflar, işbu Anlaşmanın imzalanmasından sonra altı ay içerisinde, Taraflar 
arasındaki ticarete konu ürünlerin uygunluk değerlendirmesiyle doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilgili test raporlarının, uygunluk sertifikalarının ve diğer 
belgelerin karşılıklı tanınması konusunda münferit bir anlaşma akdetmeyi 
kararlaştırmışlardır. 
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PROTOKOL1 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 
VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİ 

İÇİNDEKİLER 

BAŞLIK I GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 Tanımlar 

BAŞLIK II "MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 Genel koşullar 
Madde 3 İki Taraflı Menşe Kümülasyonu 
Madde 4 Tamamen elde edilmiş ürünler 
Madde 5 Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
Madde 6 Yetersiz işçilik veya işlem faaliyetleri 
Madde 7 Nitelendirme birimi 
Madde 8 Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
Madde 9 Setler 
Madde 10 Nötr elemanlar 

BAŞLIK III ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 11 Ülkesellik ilkesi 
Madde 12 Doğrudan nakliyat 
Madde 13 Sergiler 

BAŞLIK IV GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 14 Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin 
yasaklanması 

BAŞLIK V MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 15 Genel koşullar 
Madde 16 EUR.l Dolaşım Sertifikası'om düzenlenme işlemleri 
Madde 17 Sonradan düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
Madde 18 ikinci nüsha EUR. 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
Madde 19 Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine 

istinaden EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi 
Madde 20 Muhasebesel Ayırım 
Madde 21 Fatura beyanında bulunma koşulları 
Madde 22 Onaylanmış ıhracarç1 

Madde 23 MĞnşe ispat belgesinin geçerliliği 
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Madde 24 
Madde 25 
Madde 26 
Madde 27 
Madde 28 
Madde 29 
Madde 30 

BAŞLIK VI 

Madde 31 
Madde 32 
Madde 33 
Madde 34 
Madde 35 

BAŞLIK VII 

Madde 36 
Madde 37 
Madde 38 

Menşe ispat belgesinin ibrazı 
Parçalar halinde ithalat 
Resmi Menşe ispat belgesinden muafiyet 
Destekleyici belgeler 
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
Farklılıklar ve şekli hatalar 
Euro cinsinden ifade edilen tutarlar 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Karşılıklı yardım 
Menşe ispat belgelerinin kontrolü 
Anlaşmazlıkların çözümü 
Cezalar 
Serbest bölgeler 

SON HÜKÜMLER 

Gümrük ve Menşe Alt Komitesi 
Ekler 
Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Eklerin Listesi 

Ek I: Ek II'de Yer alan Liste îçin Giriş Notlan 

Ek II: İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli 
Olmayan Ürünlere Uygulanması Gerekli İşçilik ve İşlemler Listesi 

Ek III: EUR.l Dolaşım Belgesi ve EUR.l Dolaşım Belgesi İçin Müracaat 

Ek IV: Fatura Beyanı 

ORTAK BİLDİRİ 

\ 
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BAŞLIKI 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

Bu Protokol'ün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; 

(b) "madde", ürünün imalâtında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya 
aksamlar...v.b.; 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş 
ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. 
maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya (Gümrük 
Kıymeti Hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı" deyimi, ürün için Taraf Ülke'de nihai işçilik veya işlemin 
gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat olup, 
kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş 
ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır; 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki 
gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf 
Ülke'de maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g) alt paragrafında tanımlandığı şekilde, gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer Taraf Ülke 
menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya 
tespit edilememesi halinde bir Taraf Ülke'de madde için ödendiği doğrulanabilir ilk 
fiyatın çıkarılması ile bulunan değer; 

(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak 
geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde 
kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar); 

(k) "sınıflandırılmış" tabiri, ürüiı veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; 
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(1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan 
alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın 
olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; 

(m)"ülkeler", karasularını da içerecek şekilde ülkeler; 

(n) "EUR" Avrupa Para Birliği'nin tek para birimi olan "euro" 

anlamına gelir. 

BAŞLIK II 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genel Koşullar 

Bu Anlaşma'nın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler bir Taraf Ülke menşeli 
kabul edilirler: 

(a) Bu Protokol Madde 4'te belirtildiği şekilde, tamamen bir Taraf Ülke'de elde 
edilen ürünler; 

(b) Bu Protokol Madde 5'de belirtildiği şekilde bir Taraf Ülke dahilinde yeterli 
işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen o ülke'de elde 
edilmemiş maddeler ihtiva ederek ilgili Taraf Ülke'de elde edilen ürünler; 

Madde 3 

İki Taraflı Menşe Kümülasyonu 

1. İthalatçı taraf ülke menşeli maddeler, ihracatçı taraf ülkede elde edilmiş bir ürün 
içine dahil edildikleri takdirde ihracatçı taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz 
konusu maddelerin, bu Protokol Madde 6(l)'de belirtilen işlemlerin ötesinde bir 
işlemden geçmiş olmaları şartıyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları 
gerekmez. 
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Madde 4 

Tamamen Elde Edilmiş Ürünler 

1. Aşağıdaki ürünler tamamen bir Taraf Ülke'de elde edilmiş kabul edilirler: 

(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler; 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 

(0 Taraf Ülkelerin karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen 
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran (0 alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye ve 
atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, 
toplanmış kullanılmış maddeler; 

(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar; 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları kaydıyla 
deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkan lan ürünler; 

(k) münhasıran (a) ila (j) alt paragraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen eşya. 

2. Paragraf l(f) ve (g)'deki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri 
sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Bir Taraf Ülke'de kayıtlı veya tescilli olanlar; 

(b) Bir Taraf Üike bayrağı altında seyredenler; 

(c) en az yüzde 50'si Taraf Ülkelerin vatandaşlarına veya yönetim merkezi bu 
Devletlerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu Başkam ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu Taraf Ülke 
vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda, 
sermayesinin en az yansı bu Devletlere veya anılan Devletlerin kamu 
kuruluşlan ya da vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Taraf Ülkelerin vatandaşı olanlar ve 
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(e) mürettebatının en az yüzde 75'i Taraf Ülkelerin vatandaşı olanlar. 

Madde S 

Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler 
1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Protokol Ek H'de yer alan 

listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem 
görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, imalatta 
kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri 
gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki 
şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün 
imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yeraldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, 
kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli 
olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10'unu geçmiyorsa; 

(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf, Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllanndaki ürünlere uygulanmaz. 

3. Paragraf I ve 2, Madde 6'da öngörülen durumların dışında uygulanır. 

Madde 6 

Yetersiz İşçilik veya İşlem Faaliyetleri 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 5'te belirtilen koşullar yerine getirilmiş 
olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik 
veya işlem olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya 
yönelik koruyucu işlemler; 

(b) ambalaj ayırma ve birleştirme; 

(c) yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma; 
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(d) dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme; 

(e) basit boyama ve cilalama işlemleri; 

(f) tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve 
perdahlama; 

(g) şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; 

(h) meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını 
ayıklama, çekirdeklerini çıkarma; 

(i) keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme; 

(j) eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme 
(maddelerden setler oluşturma dahil); 

(k) basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, 
kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme 
işlemleri; 

(1) ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici 
işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri; 

(m)farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; 

(n) tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin 
parçalarına ayrılması; 

(o) (a) ila (n) alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir 
arada yapılması; 

(p) hayvan kesimi. 

Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri çerçevesinde 
yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, bir Taraf Ülke'de 
gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde 7 

Nitelendirme Birimi 

Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize 
Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak 
kabul edilen belirli bir üründür. 

Buna göre, 
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(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandmimasından oluşan bir ürün, 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün tümü, 
nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkıyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli 
sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin 
uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistem'in 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından 
ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 

Madde 8 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura 
edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu teçhizat, makine, alet 
veya araç içinde mütalaa edilir. 

Madde 9 

Setler 

Armonize Sistem'in 3. Genel Kuralı'nda tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan 
ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiyatının 
yüzde 15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 10 

Nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek; 

(a) enerji ve yakıtın; 

(b) tesis ve teçhizatın; 

(c) makine ve aletlerin; 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan 
eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 
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BAŞLIKIII 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 11 

Ülkesellik İlkesi 

1. Başlık H'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 3 ve bu 
maddenin 3. paragrafı saklı kalmak üzere, her zaman Türkiye Cumhuriyeti veya 
Bosna Hersek'te yerine getirilmelidir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek'ten başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan 
menşeli eşyanın, geri gelmesi halinde, aşağıdaki Hususlar gümrük idarelerini tatmin 
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, Madde 3 saklı kalmak üzere, menşeli 
olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda 
muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi 
tutulmadığı. 

3. Başlık IFde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Türkiye 
Cumhuriyeti veya Bosna Hersek'ten ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen 
maddeler üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek dışında yapılan işçilik 
veya işîemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir: 

(a) Sözkonusu maddeler tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek'te elde 
edilmişler veya ihraç edilmelerinden önce Madde 6'da belirtilen yetersiz 
işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse 

ve 

(b) Bu durum; 

(i) geri gelen eşyanın ihraç edilen maddelerin işçilik veya işlemden geçirilmesi 
ile elde edildiği ve 

(ii) bu madde hüküınlerinin uygulanması ile Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna 
Hersek dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu 
nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10'unu aşmadığı 

hususlarında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi ile kanıtlanır. 
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4. Paragraf 3 amaçlan açısından, Başlık İT de düzenlenen menşe statüsünün kazanılması 
için gerekli koşullar, Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek dışında yapılan işçilik 
ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, 
ürüne dahil edilen menşeli olmayan her madde için Ek Il'deki listede belirlenen bir 
azami kıymet bulunduğu durumda, bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, Türkiye 
Cumhuriyeti veya Bosna Hersek dışında kazanılmış katma değerle birlikte dikkate 
alındığında, ilgili taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan maddelerin toplam 
kıymeti belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır. 

5. Paragraf 3 ve 4 hükümlerinin uygulanması amacıyla, "toplam katma değer", orada 
dahil edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya 
Bosna Hersek dışında oluşan tüm maliyetler, anlamında kullanılır. 

6. Paragraf 3 ve 4'ün hükümleri, Ek H'deki listede düzenlenen koşullan yerine 
getirmeyen veya sadece Madde 5(2)'de yer alan genel tolerans kuralının 
uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için 
uygulanmaz. 

7. Paragraf 3 ve 4 hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

8. Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde ve Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna 
Hersek dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri 
düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür. 

Madde 12 

Doğrudan Nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'un" 
gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler 
için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkıyatı oluşturan ürünler, aktarma veya 
geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük 
idarelerinin gözetimi altında olmalan ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi 
koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş 
olmalan koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler, Taraf Ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülke gümrük idaresine aşağıdaki 
belgelerin ibrazıyla ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk evrakı 
veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 
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(i) ürünlerin tam bir tanımını veren; 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren ve 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan 

bir belge veya 

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler. 

Madde 13 

Sergiler 

1. Taraf Ülkeler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden 
sonra bir Taraf Ülke'ye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, aşağıdaki 
durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma 
hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri bir Taraf Ülke'den serginin yapıldığı ülkeye 
nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından bir Taraf Ülke'deki bir kişiye satılması veya 
tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere 
gönderildikleri durumda sevkedilmesi ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir 
edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibraz 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda 
düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her 
türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere 
uygulanır. 
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BAŞLIKIV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 14 

Gümrük Vergilerinde Geri Ödemenin veya Muafiyetin Yasaklanması 

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan; 
Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna HeTsek menşeli ürünlerin imalatında kullanılan 
menşeli olmayan maddeler, Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek'de her ne türde 
olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi 
değildirler. 

2. Paragraf l'deki yasak, Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek'de imalatta 
kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin 
söz konusu maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için 
alıkonmadığı hallerde, kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya 
ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya 
açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır. 

3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler 
kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığım ve bu maddelere 
uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat 
eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda 
ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 7(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 8'de 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 9' da belirtilen set halindeki 
ürünler açısından da, menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden maddelere 
uygulanır. Aynca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta 
uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil 
etmezler. 

6. Paragraf T e rağmen Türkiye Cumhuriyeti veya Bosna Hersek, menşeli ürünlerin 
imalatında kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili 
vergilerin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet amacıyla, aşağıdaki hükümlere 
tabi olacak şekilde düzenlemeler yapabilirler: 

(a) Armonize Sistem'in 25 ila 49. ve 64 ila 97. fasıllarında yer alan ürünler 
açısından yüzde 5 oranında veya ilgili Taraf Ülke'de uygulanmakta olan daha düşük 
bir oranda gümrük vergisi hükmünü sürdürür. 

(b) Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarında yer alan Ürünler açısından yüzde 0 
oranında veya ilgili Taraf Ülke'de uygulanmakta olan daha düşük—bir oranda 
gümrük vergisi hükmünü sürdürür. 
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BAŞLIKV 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde İS 

Genel Koşullar 

1. Bir Taraf Ülke menşeli ürünler diğer Taraf Ülke'ye ithal edilirken aşağıdaki 
belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan yararlanabilirler: 

(a) Bir örneği Ek IH'te yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası veya 

(b) Madde 21(1 )'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından, fatura, teslimat notu 
veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek IVde yer 
alan, sözkonusu ürünleri teşhislerim mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda 
tanımlayan bir beyan; (Bundan sonra "fatura beyanı" olarak anılacaktır.) 

2. Paragraf l'e rağmen, işbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek 
olmaksızın Anlaşma'dan yararlanırlar. 

Madde 16 

EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın Düzenlenme İşlemleri 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından 
düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek HTte yer alan EUR.1 
Dolaşım Sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Taraf Ülkelerin 
resmi dillerinden birinde veya ingilizce olarak ve ihracatçı ülkenin iç mevzuat 
hükümlerine uygun olarak doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle 
ve mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır 
bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanınım son satırının 
altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır. 

3. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, EUR.1 
Dolaşım Sertifikasını verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokol'ün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir 
zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 
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4. Sözkonusu ürünlerin, Taraf Ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu 
Protokol'ün diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, bir Taraf Ülke gümrük 
idareleri tarafından bir EUR. 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir. 

5. EUR.l Dolaşım Sertifikalarım düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe 
statüsünün ve işbu ProtokoFün diğer koşullanma yerine getirildiğinin kontrolü için 
gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve 
ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. Paragraf 2'de atıfta bulunulan formların usulünce 
doldurulmasını da sağlarlar. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan 
boşluğun, her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde 
doldurulmuş olduğunu kontrol ederler. 

6. EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 numaralı 
kutuda gösterilir. 

7. EUR.l Dolaşım Sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir. 

Maddel7 

Sonradan Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası 

1. Madde 16(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, EUR.1 Dolaşım Sertifikası istisnai 
olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat 
esnasında düzenlenmemiş ise veya 

(b) gümrük idareleri, bir EUR. 1 Dolaşım Sertifikası'nın düzenlenmiş, ancak teknik 
nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin edilirlerse. 

2. Paragraf l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l Dolaşım 
Sertifikası'nın ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin gerekçelerini 
belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile 
uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l Dolaşım Sertifikası 
düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalan, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır: 

"ISSUED RETROSPECTTVELY", 
"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
"I2DATO NAKNADNO", 
"HAKHA£HO H3.ZJAHO", 
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5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

Madde 18 

İkinci Nüsha EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

1. EUR.1 Dolaşım Sertifikası'nın çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde 
ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat belgelerine 
dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

"DUPLICATE", "İKİNCÎ NÜSHADIR", "DUPLIKAT", "^rUIHKAT". 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

4. Orijinal EUR.1 Dolaşım Sertifikası'nın veriliş tarihini taşıması gereken ikinci nüsha 
bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 19 

Önceden Düzenlenmiş veya Hazırlanmış Bir Menşe İspat Belgesine İstinaden 
EUR.l Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

Menşeli ürünler bir Taraf Ülke'de bir gümrük idaresinin kontrolü altında iken, 
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Taraf Ülke'de başka bir yere 
göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla EUR.l 
Dolaşım Sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen EUR.l Dolaşım 
Sertifikası/Sertifikalan, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından 
düzenlenir. 

Madde~20 

Muhasebesel Ayırım 

1. Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının 
ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, 
ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde 
"muhasebesel ayınm" adı verilen yöntemin kullanılmasına izin verebilir. 
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2. Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen "menşeli" kabul edilebilecek 
ürün sayısının, stoklar fiziksel ayırıma tabi tutulduğunda elde edilecek olanla aynı 
olmasını sağlayabilmelidir. 

3. Gümrük idaresi bu izni, gerekli görebileceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir. 

4. Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine 
göre uygulanır ve kaydı tutulur. 

5. Bu kolaylaştırmadan yararlanan, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine 
göre menşe ispat belgesi düzenleyebilir veya kullanabilir. Gümrük idaresinin talebi 
üzerine, yararlanan, stoklarının nasıl işletildiğine dair bir bildirge sunar. 

6. Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve, her ne suretle olursa olsun, yararlananın, 
izni uygunsuz kullandığı veya bu Protokol'de belirlenen diğer herhangi bir koşulu 
yerine getiremediği her durumda geri alabilir. 

Madde 21 

Fatura Beyanında Bulunma Koşulları 

1. Madde 15( 1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı; 

(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya 

(b) toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir 
veya daha fazla paketten oluşan bir sevkıyat için, herhangi bir ihracatçı 
tarafından 

hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraf Ülkeler menşeli olarak kabulü ve bu 
Protokol'ün diğer koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokoldün diğer koşullarının 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur. 

4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı ekteki dillerden 
birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak fatura, teslimat 
notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, damgalanması veya 
basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple yazılır. 
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5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek 
tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı aranmaz. 

6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait 
olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, 
ihracattan sonra hazırlanabilir. 

Madde 22 

Onaylanmış İhracatçı 

1. ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık 
aralıklarla sevkıyatım yapmakta olan herhangi bir ihracatçıyı, sözkonusu ürünlerin 
kıymetine bakılmaksızın fatura beyanında bulunabilmesi konusunda yetkili 
kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe statüsü ile bu 
Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirildiğini doğrulamak üzere gümrük 
idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi vermek mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun gördüğü 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilir. 

3. Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir 
gümrük onay numarası Verir. 

4 Gümrük idaresi, onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımım takip eder. 

5. Gümrük idaresi, vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. Onaylanmış 
ihracatçı paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, paragraf 2'de belirtilen 
şartları artık yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, 
gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 

6 Bu Protokol Madde 32 anlamında, menşe ispat belgelerinin kontrolünü uygulamakla 
yetkili gümrük idareleri onaylanmış ihracatçılara yetki sağlamadaki değişiklikler 
hakkında birbirlerine bilgi verebilir ve aynı zamanda güncellenmiş listeleri karşılıklı 
olarak değiştirir, 
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Madde23 

Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
süreyle geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idaresine 
ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz 
edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele 
uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son 
tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir. 

Madde 24 

Menşe İspat Belgesinin İbrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, 
ürünlerin Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşullan sağladığına ilişkin 
ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 25 

Parçalar Halinde İthalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara 
binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte 
edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve XVII. bölümlerinde veya 7308 ve 
9406 pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür 
ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine 
ibraz edilir. 



- 2 3 0 -

Madde 26 

Menşe İspat Belgesinden Muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve işbu 
Protokol'ün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan 
şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak 
kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu beyan, CN22/CN23 gümrük 
beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin 
kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından 
ticari amaç güdülmediği aşikarsa, ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun 
zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşamaz. 

Madde 27 

Destekleyici Belgeler 

Madde 16(3) ve 21(3)'te belirtilen, bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı 
kapsamındaki ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün 
diğer koşullarını yerine getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, bunların 
yanında aşağıda belirtilenleri de içerebilir: 

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, 'sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller; 

(b) Taraf Ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler; 

(c) Taraf Ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, o Taraf Ülke'de maddeler 
üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler; 

(d) Bir Taraf Ülke'de işbu Protokol uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, 
kullanılmış maddelerin menşe statüsünü tevsik eden EUR.1 Dolaşım Sertifikalan 
veya fatura beyanları. 
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Madde28 

Menşe İspat Belgeleri ile Destekleyici Belgelerin Muhafazası 

1. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, Madde 
I6(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 21(3)'te 
belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR. I Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, Madde 
16(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikaları 
ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 

Madde 29 

Farklılıklar ve Şekli Hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler 
arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin 
usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz 
kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo "hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinin 
reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 30 

Euro Cinsinden İfade Edilen Tutarlar 

1. Madde 21(l)(b) ve 26(3) hükümlerinin uygulanması için, eşyanın Euro dışında bir 
para birimi üzerinden faturalandınldığı durumlarda, Taraf Ülkelerin ulusal para 
birimleri cinsinden ifade edilen ve Euro tutarına eşit tutarlar, ilgili Taraf Ülkelerin 
herbiri tarafından yıllık olarak sabitlenir. 

2. Bir sevkıyat, ilgili ülke tarafında sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para 
birimine atıf yapılmak suretiyle, Madde 21(l)(b) ve 26(3) hükümlerinden yararlanır. 
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3. Belirli bir ulusal para biriminde kullanılacak tutarlar, Ekim ayının ilk iş günü 
kurundan ifade edilen Euro cinsinden tutarlara eşit olur ve bir sonraki yılın 1 Ocak 
gününden itibaren uygulanır. Paragraf 2'de yer alan hükümlerin uygulanmasını 
sağlamak üzere Taraf Ülkeler ilgili ülke veya Avrupa Komisyonu tarafından 
bildirilen ilgili tutarlara itibar ederler. 

4. Bir Taraf Ülke, Euro cinsinden ifade edilen bir tutarın kendi ulusal para birimine 
çevrilmesinin sonucunda ortaya çıkan tutarda, aşağı veya yukarı doğru yuvarlama 
yapabilir. Yuvarlanan tutarlar, çevirme işlemi sonucunda ortaya çıkan tutarın yüzde 
5'inden farklı olamaz. Bir Taraf Ülke, paragraf 3'te öngörülen yıllık ayarlama 
zamanında yapılan çevirme işlemi, ulusal birim cinsinden eşdeğerinin yuvarlama 
yapılmaksızın yüzde 15'inden daha düşük bir artışla sonuçlanıyorsa, Euro cinsinden 
ifade edilen tutarın eşdeğeri ulusal para karşılığını, değiştirmeden- koruyabilir. 
Çevirme işlemi ulusal para eşdeğerinde bir düşüşle sonuçlanıyorsa, bu eşdeğer 
değiştirilmeden korunabilir. 

5. Euro cinsinden ifade edilen tutarlar, Taraf Ülkelerden herhangi birinin talebi 
üzerine Ortak Komite tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme sırasında Ortak 
Komite, belirtilen limitlerin gerçekteki etkilerinin korunmasının istenilip 
istenilmediğini değerlendirir. Bu amaçla, Euro cinsinden ifade edilen tutarları 
değiştirmeye karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 

Karşılıklı Yardım 

1. Taraf Ülkelerin gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 
Dolaşım Sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve 
EUR.l Dolaşım Sertifıkalan'nın ve fatura beyanlarının sonradan kontrolünden 
sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

2. Bu Protokol'ün düzgün uygulanmasını teminen, Taraf Ülkeler yetkili gümrük 
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.1 Dolaşım Sertifikalan veya fatura beyanlarının 
geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde 
yardımcı olurlar. 
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Madde 32 

Menşe İspat Belgelerinin Kontrolü 

1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı ülke 
gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin menşe statüsüne 
veya işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüphesi 
olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, 
EUR. 1 Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut 
bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan 
bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, 
kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı 
ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını 
denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde 
sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, 
ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını 
ithalatçıya önerir. 

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün 
olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup 
olmadığım, sözkonusu ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip 
edilemeyeceğini ve işbu Protokol'ün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça 
belirtmelidir. 

Bu Protokol'ün Madde 3 çerçevesindeki kümülasyon hükümlerinin uygulanmış 
olması halinde ve Madde 16(4) ile bağlantılı olarak, kontrol talebine verilen yanıt, 
dayanak teşkil eden dolaşım sertifikası (sertifikalan) ile fatura beyanının 
(beyanlarının) bir örneğini (örneklerini) içerir. 

6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz veya 
cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine 
imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, 
istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını reddeder. 

7. Bu madde kapsamında "ihracatçı ülkenin gümrük idareleri" deyimi Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı-Republic of Turkey Prime Ministry 
Undersecretariat of Customs ve Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
Bosne i Hercegovine - Ministry of Foreign Trade and Economic Retations of 
Bosnia and Herzegovina anlamına gelir. 
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Madde 33 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük İdaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokol'ün yorumlanmasına ilişkin bir 
soru hasıl olması halinde, durum Ortak Komite'ye arz edilir. İthalatçı ile, ithalatçı 
ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, adı geçen ülkenin 
mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 34 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir belgeyi 
hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 35 

Serbest Bölgeler 

1. Taraf Ülkeler, nakliye esnasında, kendi ülkelerinde bulunan bir serbest bölgeyi 
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka ürünlerle 
değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir 
işleme tabi tutulmamalannın temini konusundaki bütün tedbirleri alırlar. 

2 Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, bir Taraf Ülke menşeli ürünler bir menşe ispat 
belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işleme veya muameleden 
geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya muamelenin işbu Protokol 
hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.l 
Dolaşım Sertifikası düzenler. 

BAŞLIK Vn 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Gümrük ve Menşe Alt Komitesi 

Bu Anlaşmanın 30. Maddesine uygun olarak kurulan Ortak Komite'ye bağlı, 
görevlerinin ifasında yardımcı olmak ve uzmanlar arasında işleyen sürekli bir iletişim 
ve danışma sağlamak için gümrük ve menşe konularında bir Alt Komite oluşturulur. 
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Bu Alt Komite, Taraf Ülkelerin gümrük ve menşe konularıyla ilgili hususlardan 
sorumlu uzmanlarından oluşur. 

Madde 37 

Ekler 

İşbu Protokol'ün I, II, III ve IV. ekleri ve Ortak Bildiri onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 38 

Transit Haldeki veya Antrepodaki Eşya 

Başlık II hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte taşıma 
halinde olan ya da bir Taraf Ülkede antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici 
depolanan eşya, ithalatçı tarafın gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay 
içinde sonradan verilmiş bir menşe ispat belgesinin ve taşıma koşullarına ilişkin kontrol 
niteliğinde herhangi bir belgenin sunulması kaydıyla, menşeli ürün olarak kabul 
edilebilir. 
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EKI 

EK IPDE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Notl: 

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'ün 5. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve 
işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartlan düzenler. 

Not 2; 

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 
Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise 
bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların 
tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir 
kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3. 
veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda tanımlanan o kısmına 
uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

2.2 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir 
fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel 
ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize 
Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda gruplandırılmış 
pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır. 

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması 
halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun 
ilgili kısmının tanımını içerir. 

2.4 İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir 
kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te 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 3: 

3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin 
Madde 5'de yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada 
veya bir Taraf Ülke'de başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına 
bakılmaksızın uygulanır. 

örneğin; 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin 
kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40'ını aşmayacağını belirtir, y.7224 
pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çejik««la^mılan" 
ile yapılır. 
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Eğer bu dövme işlemi ilgili Taraf Ülke menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, 
listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne 
sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya ilgili Taraf Ülke'de başka bir fabrikada 
üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında 
menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı 
alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz. 

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla 
işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe 
statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli 
olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat 
aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraklaşamasında ise mümkün değildir 

Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de, kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. 

Bununla birlikte,"... pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi, sadece ürün ile aynı pozisyonda 
sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda yer alan ürün tanımından farklı 
tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına 
gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de 
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına 
gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade 
ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin 
kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 
6.2'ye de bakınız). 
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ömeğin; 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal 
girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen aynı 
özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen 
ürünlere uygulanmaz. 

örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. 
Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada -
yani lif safhasında- olması gerekir. 

3.6 Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti 
için iki yüzde oram verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, 
kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlannın en 
yüksek olanını aşamaz. Aynca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye 
uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not 4: 

4.1 Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak 
üzere kullanılmıştır.'Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil-
aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka 
türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar. 

4.2 "Tabii lifler" kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki 
ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 
5201 ila 5203 pozisyonlanndaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki 
diğer bitkisel lifleri ihtiva eder. 

4.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavranılan listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve kağıt 
lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere 
kullanılmıştır. 

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki 
sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen 
kullanılmıştır. 
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Not5: 

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen 
şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam 
ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya 
elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız). 

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla 
temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir: 

-ipek, 
-yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
- at kılı, 
-pamuk, 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt, 
- keten, 
- kenevir, 
- jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri, 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, 
- sentetik fîlamentler, 
- sunî fîlamentler, 
- iletkenliği olan fîlamentler, 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler, 
- pöliesterden sentetik devamsız lifler, 
- poliamidden sentetik devamsız lifler, 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler, 
- poliimidden sentetik devamsız lifler, 
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler, 
- polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler, 
- poli(vinil klorür)den sentetik devamsız lifler, 
- diğer sentetik devamsız lifler, 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler, 
- diğer suni devamsız lifler, 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan 
(segmente edilmiş) mamul iplik, 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan 
(segmente edilmiş) mamul iplik, 
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış 
olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer 
alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film 
araşma renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştınlmş olarçlaĵ -^_. 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 
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Ömeğin; 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, 
menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların 
kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin 
ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat 
katışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe .kurallarını karşılamayan menşeli 
olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan 
imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya 
her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar 
kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte. edilmiş mensucat, eğer 
pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir 
karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık 
üründür. 

Örneğin; 

Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden 
veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde 
açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı 
şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür. 

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) içeren 
poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu 
tolerans sözkonusu iplik için yüzde 20'dir. 

"Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile 
iki plastik film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans sözkonusu şerit için 
yüzde 30'dur. 
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Not6: 

6.1 Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, 
sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan 
astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir 
pozisyonda yeralmalan ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının 
yüzde 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler. 

6.2. Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yeralmayan 
girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe 
kullanılabilirler. 

örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -
düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yeralmadığmdan- kullanılmasını engellemez. 
Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva 
etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti 
hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yeralmayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba 
dahil edilmesi gerekir. 

Not 7: 

7.1. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu 
olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya 
oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 
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(h) alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

7.2. 2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda "özel işlemler", 
aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma, 

(c) patiayıcüık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfürik asitle veya 
oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle azıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) • alkilasyon; 

(i) izomerleştirme; 

(k) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, 
işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması 
ile sonuçlanan kükürt-giderrne (ASTM D 1266-59 T metodu); 

(1) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir 
işlemle parafin giderme; 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yeraldıgı, kükürt gidermenin 
dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha yüksek basınçta ve 
250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile 
muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama 
yağlarının, daha özel olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle 
daha ileri muamelesi (yani hidrorlnisaj ve renk giderme), özel işlem olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısaldan bu ürünlerin, fireler 
dahil hacimce yüzde 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D .fijfc 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; 

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oıllerden gayri ağır 
yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele. 

(p) sadece y 2712 pozisyonuna dahil ham yağlar (ağırlığı itibariyle yüzde 
0.75 ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb 
mumu, parafin hariç) açısından aynmsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ 

alma. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, 
işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt 
muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir 
kombinasyonu, menşe kazandırmaz. 
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EKII 

İmal edilen ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için menşeli olmayan ürünlere 
uygulanması gereken işçilik ve işlem listesi 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma'da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma'nın 
diğer bölümlerine bakılması gereklidir. 

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 03 

y Fasıl 04 

0403 

y Fasıl OS 

v0502 

Fasıl 06 

Fasıl 07 

Fasıl 08 

y Fasıl 09 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilen sakatat 

Balıklar, kabuklu hayvanlar 
yumuşakçalar ve suda yaşayan dıger 
omurgasız hayvanlar 

Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları, tabii bal, tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç 

Yayıkaltı süt, pıhtıtaşmış süt ve krema, 
yoğurt, kefir ve dıger {ermenle edilmiş 
veya asıtlıgı artırılmış süt ve krema 
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave 
şeker veya dıger tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya aroma veya 
ilave meyva, sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan hayvansal menşeli 
ürünler, aşağıda belirtilenler hariç 

Evcil domuz, yaban domuzu veva 
porsukların ince ve kalın kılları. 
hazırlanmış 

Canlı ağaçlar ve dıger bitkiler, yumrular, 
kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve 
sus yapraklan 

Yenilebilen sebzeler ve bazı kek ve 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yemlen sert kabuklu 
meyvaiar, turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabuktan 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamıyla elde edilir 

Kullanılan Fasıl 1 ve 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
-ananas, küçük limon veya greyfurtun 
suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan tüm meyve 
sularının o ülke menşeli olması gereken, 

•kullanılan Fasıl 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30*unu geçmeyen , 
imalat 

Kullanılan Fasıl S'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

tnce ve kalın kılların temizlenmesi. 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan Fasıl Tde yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamıyla elde edildiği, 
•kullanılan Fasıl 17nın herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30"unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan Fasıl 9"da yer alan tüm " 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

i 
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AS Kodu j Ürünün Tanımı 

1 
(D 1 (2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

090! 

0902 

y0910 

Fasıl 10 

y r ası II 

y 1106 

Fasıl 12 

hOl 

bQ2 

Fasıl U 

\ Fasıı h 

I 

! 

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmi} 
olsun almasın), kahve kabuk ve 
kapçıkları içinde herhangi bir oranda 
kahve bulunan kahve yerine kullanılan 
maddeler 

Çay (aromalandırılımış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

Huouba' 

Değirmencilik Cinleri malt, nişasta 
mülın buğday glüteni 

aşağıda Belirtilenler hariç 

0713 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş kabukları alınmış 
baklagıllerır unu ezmesi ve tozu 

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, 
tohum ve meyvalar sanayııde veya tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 

Lal' tabu sakızlar, reçineler sakız 
•eçtnele- ve yağ -eçıneler (peleseıklc 
gıbO 

Bitkisel özsu ve hülasalar pektik 
maddeler pektınaMar ve pelcatlar ağar 
ağar D'tkıse) ürünlerden elde edilen 
yapışkan .ıvılar ve kıvam vencı maddeler 
(tadıl edilmiş olsun olmasın) 

Bıuascl ürünlerden elde edıler yapışkan 
s vılar ve k vam venc maddeler (tadıl 
edilmiş) 

Diğerler 

örülmeye elverişli bitkisel maddeler 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan bitkisel ürünler 

Ha/vın^al veya b 'kısel katı ve sıvı 
yağlar ve bunların narçaıanma Ürünleri 
"lazır yemeklik k<uı yağlar hayvansal 
veya bitkisel *n jrr'ar 
atağı'? oeuı* )eı er larıç 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 10 da yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Yemlen sebzelerin, hububatın, 
yumruların ve 0714 pozisyonundaki kok 
veya kullanılan meyvaların tamamıyla 
elde edildiği imalat 

0708 pozisyonunda yer alan 
baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve 
kurutulması 

Kullanılan Fasıl 12 de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Kullanılan 13 01 pozisyonundaki 
herhangi bir girdisinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini 
geçmeyen imalat 

Tadıl edilmemiş yapışkan sıvılar ve 
kıvam vencı maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Fasıl 14'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

'ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda ver alan 
girdilerden imalat / r 



- 2 4 5 -

AS Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

ısoı 

1502 

1504 

y 1505 

1506 

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 
'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı 
yağlan (0209 vel503 pozisyonundakiler 
hariç) 

-kemiklerden veya artıklarından 
e'de edilen yağlar 

-Diğerleri 

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 
pozisyonunda yer alanlar hanç) 

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağları ve bunların fraksiyon lan 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolın 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat Kimyasal olarak 
değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

• Diğerleri 

0203,0206 ve 0207 pozisyonlarında yer 
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hanç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen 
sakatatından veya 0207 pozisyonunda 
yer alan kümes hayvanlarının etinden ve 
yenilebilen sakatatından imalat 

0201.0202,0204 veya 0206 
pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 
pozisyonunda yer alan kemikler hariç 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

1504 pozisyonunda yer alan diğer 
girdiler de dahil olmak Özere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de >er alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

150* pozisyonunda yer alan ham yapağı 
•/ağından yapılan imalat 

1506 pozısyorunda yer alan diğer 
girdiler de dahil olmak üzere herhang1 bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tam&mıvla elde edildiği imalat 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

1507 Ha 
1515 

1516 

1517 

Fasıl 16 

v Fasıl 17 

y i •'01 

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları 

•soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı 
hındıstan cevizi yağı, palm çekirdeği 
yağı, babassu yağı. çın ağacı yağı 
.outıkıkayağı, mırtle mumu ve Japon 
mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile 
teknik veya sınai amaçlarla kullanılan 
yağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

•katı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hanç) 

• Diğerleri 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
ve bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamıyla hıdrojenıze edilmiş, ara-
esterlerimi*, tekrar esterlenmış veya 
elaıdık asıtlenmış, rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ilen bir işlem 
görmemiş) 

Margarin, bu fasılda yer alan hayvansal 
veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya 
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 
yemlen karışımları veya müstahzarları 
(1516 pozisyonundaki yenilen katı veva 
sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 
hariç) 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker ve şeker mamulleri, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Kamış veya pancar seken ve kimyaca saf 
sakkaroz (katı halde, aromalardınlmış 
veya renklendirilmiş) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli gırdılenn 
tamamıyla elde edildiği imalat 

•Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
gırdılenn tamamıyla elde edildiği, 
•kullanılan tüm bitkisel menşeli 
gırdılenn tamamıyla elde edildiği, 
imalat 
Bununla beraber, 1507,1508.1511 ve 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'de yer alan tüm 
gırdılenn tamamıyla elde edildiği, 
•kullanılan tüm bitkisel menşeli 
gırdılenn tamamıyla elde edildiği 
imalat 
Bununla beraber. 1507,1508,1511 ve 
1513 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir 

Fasıl l'de yer atan hayvanlardan, 

ve/veya 

• kullanılan Fasıl 3 'teki tüm 
gırdılenn tamamıyla elde edildiği 

imalat 

Orünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

1 
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AS Koçu ı 

! (» ı 

Ürünün Tanımı 

v-N 
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| ro: 

y 1703 

1704 

Fasıl 18 

Dıger şekerler (kım>aca saf av.cz. 
maltoz, glikoz ve frukıoz dahıt" v'<Atı 
haıdî), ilave arcma vs>a rer.k venc. 
maddeler kaiılmamış şeker şurupları, suni 
bal, (ubiı bal .le karışttnlrr.ış olsun 
olmasın); karamel 

• Kımvaca saf maltoz ve fruktoz 

-dıger sekerler (katı halde 
aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

- Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
(aromalandırılmış veya renklendirilmiş) 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

Kakao ve kakao müstahzarları 

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak Özere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl ITnin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tûm girdilerin menseli olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabnka 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
ver alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

http://Mer.se
http://av.cz
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AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

1901 

• 

( 1902 

1903 

Malt hülasası, tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt hülasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamıyla 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 
40'dan az olanlar), tarifenin başka 
yennde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
bulunmayanlar veya tamamıyla yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla 
%5'den az olanlar) 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti makaronı,şehnye 
lazanya.gnocchı.ravıolı.canellonı 
gıbı),kuskus (hazılanmış olsun olmasın) 

-ağırlık itibariyle %20 veya daha az 
et,sakatat,balık .kabuklu hayvan veya 
yumuşakça gerenler 

-ağırlık ıtıbany'e %20 veya daha fazla 
et sakatatçılık kabuklu hayvan veya 
yumuşakça içerenler 

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzerlen(flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur ıçı kalıntısı veya benzen 
şekillerde) 

Fasıl 10'dayer alan hububattan imalat 

Urunun yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tCm 
girdilerin kıymetinin Orunun fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamıyla elde edildiği imalat 

•Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hınç) 
tamamıyla elde edildiği, ve 
-kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 

imalat 

1108 pozisyonunda yer alan patates 
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

}' » 
1 
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A S Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

1904 

1905 

y Fasıl 20 

y200l 

> 2004 ve 
> 2005 

2006 

2007 

y2008 

Hububat veya hububat ürünlerinin 
kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (com flakes 
gıbı),tarıfenın başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön 
pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hanç)veya flokon 
halindeki hububat veya diğer şekilde 
işlenmiş daneler (un ve ezmeler hanç) 

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin), hostı, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzen ürünler 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler veya bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Hım patatesutatlı patates ve ağırlık 
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta 
içeren benzen yenilebilen bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 

Un ezme veya flakon halindeki patates 
(sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

Sebzeier,meyvalar,sert kabuklu 
meyvalar.meyva kabuklan ve diğer bitki 
parçalan (şekerle konserve edilmiş) (suyu 
almmış.üstü şekerle kaplanmış veya 
knstalleşmış) 

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva 
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva 
veya sert kabuklu meyva pastlan 
(pişirilerek hazırlanmış) 
(ilave şeker veya diğer tatlandıcı 
maddeler içersin içermesin) 

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert 
kabuklu meyvalar 

-1806 pozisyonunda yer almayan 
girdilerden, 
•kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevlen ve Zea 
tndurata mısırı hariç) tamamıyla elde 
edildiği, ve 
•kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Fasıl 11 'de yer alanlar hanç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm meyvalann, sert kabuklu 
meyvalann, sebzelenn tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün ver aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan -
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl ITnın herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabnka 
çıkış fıvatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

1 
ve y 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm i 
girdilerin kıymetinin Orunun fabnki 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Kullanılan 0801,0802 ve 1202 ila 1207 
pozısyonlannda yer alan menşeli sert 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumlann 
kıymetinin ürünün fabnka çıkış fiyatının 
%60'ını geçen imalat 

' 

k. 
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AS Kodu 

.. (») 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olma>an girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

2009 

y Fasıl 21 

y 210! 

2103 

y 2104 

-yer fıstığı ezmesi, hububat esaslı 
karışımlar, palm me>vası ıçı, mısır 

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak 
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve 
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve 
sebze sulan (fermente edilmemiş ve ilave 
alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer 
tatlandıcı maddeler katılmış olsun 
olmasın) 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, 
esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler 
veya kahve, çay paragua> çayı olan 
müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve 
kavrulmuş kahvr yerine kullarılan diğer 
maddeler ve bunların hülasa, esans ve 
konsantreleri 
Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar, hardal unu, irmiği ve 
hazır hardal 

- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
vencı karışımlar 

. Hardal unu, ırmıgı ve hazır hardal 

Çorbalar, et sulan ve müstahzarları 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30*unu geçmeyen 

imalat 

ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl i Tde yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 

imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm hindibanın tamamıyla 

elde edildiği, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber 
hardal unu, irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 
sebzeler hanç herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

'i 
1 
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AS Kodu 

0) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

2106 

y Fasıl 22 

2202 

2207 

2208 

y Fasıl 23 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan gıda müstahzarları 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke, 
aşağıda belirtilenler banç 

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

Alkol derecesi hacım itibarıyla %80 veya 
daha fazla olan tağyir edilmemiş etil 
alkol, alkol derecesi ne olursa olsun 
tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü 
içkiler 

Alkol derecesi hacım itibarıyla % 80'den 
az olan tağyir edilmemiş etil alkol, 
alkollü içkiler, likörler \ e diğer alkollü 
içkiler 

Gıda sanayimin kalıntı ve döküntüleri, 
hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; 
aşağıda belirtilenler hanç 

C runün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden, 

ve 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fıyatın>n % 30'unu geçmeyen 

imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen girdilerin tamamıyla elde 
edildiği, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

kullanılan Fasıl 17de yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen ve 
-kullanılan meyva suyunun 
(ananas,kttçük limon ve üzüm sulan 
hariç) menşeli olduğu, . 
imalat 

-2207 veya 2208 pczısyonulan hanç 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve 
•kullanılan tüm üzümlenn 
veya Özümden elde edilen gırdJenn 
tamamıyla elde edilmiş olduğu veya 
kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli 
olması koşuluyla arakın hacım itibarıyla 
% 5 sımruıs kadar kullanılabileceği, 
imalat 

-2207 veya 2208 pozısyonlan hanç, 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, 
ve 
•kullanılan tüm üzümlenn 
veya üzümden türetilen tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği veya kullanılan 
diğer tüm gırdılen halihazırda menşeli 
ise arak .hacım ıtıbanyle % 5 sınırına 
kadar kullanılabilen 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bu pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

s 
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AS Kodu 

(D 

Urunun Tanımı 

[V 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y 2301 

y2303 

y2306 

2309 

y Fasıl 24 

2402 

V2403 

y Fasıl 25 

y2504 

y 2515 

y 2 5 ! 6 

v2518 

Balinanın kaba unları ,balık, kabuklu 
hayvan.yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmayan unlan.kaba unları ve pelletlen 

Mıstr nişastasının imalat artıkları 
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kum ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağının ekstrttksıyonundan ana 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3 den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç, 

Tütün veya tutun yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarı llolar ve sigaralar 

[çilen tütün 

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar; 
kireç ve çimento, 
aşağıda belirtilenler hanç 

Tabu knstalıze grafit (karbon muhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş, 
saflaştırtlrcış ve öğütülmüş) 

Mermer (testere ile yahut başka surette 
kalınlığı 25 cm'yı geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kaim 
dilimler halinde kesilmiş) 

Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya 
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yı 
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) olokJar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsıne dolomit 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla 
elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın, şekenn, 
melasların, etlerin veya sütlerin menşeli 
olması gereken, ve 
•kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
imalat 

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan 2401 pozisyon un unda yer 
alan işlenmemiş tütün veya tütün 
döküntülerinin ağırlık itibariyle en 
azından %70'nın menşek olduğu imalat 

Kullanılan 2401 pozısyonununda yer 
alan işlenmemiş tütün veya tütün 
döküntülerinin ağırlık itibariyle en 
azından %70'nın menşeli olduğu imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham 
knstalıze grafitin öğütülmesi 

Kalınlığı 25 cm'yı geçen mermerin daha 
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 cm'yı geçen taşların daha 
önce kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalsıne edilmemiş dolomitin kalsıne 
edilmesi 

( 
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AS Kodu 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

> 2519 

y2520 

y2524 

y2525 

y2530 

Fasıl 26 

y Fasıl 27 

y2707 

y2709 

2710 

2711 

Ezilmiş tabu magnezyum karbonat 
(manyeat), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sınterlenmış manyezit 
hariç) 

Dişçilikte kulanılmak Özere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabu asbest liflen 

Mika tozu 

Kalsınc edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Metal cevherleri, cüruf ve küller 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bıtümenlt maddeler, mineral 
mumlar; aşağıda belirtilenler hanç 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus, bileşimindeki, 
aromatık unsurların ağırlığı aromatık 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, 
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ 
benzen yağlar( 2S0 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta hacım ıtıbanyle % 65'ten fazla 
damıtılan) (benzol ve petrol esansı 
karışımlın dahil) 

Bıtümenlı minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

Petrol yağlan ve bıtümenlı minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hanç), 
esas unsur olarak, ağırlık ıtıbanyle %70 
veya daha fazla petrol yağlan veya 
bıtümenlı minerallerden elde edilen 
yağlan içeren ve tarifenin başka yenndc 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar; atık yağlar 

Petrol gazlan ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Urunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, tabu 
magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Asbest konsantrelennden imalat 

Mika veya mika artıklarının Öğütülmesi 

Toprak boyalann kahine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bu- pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafinaj ışlemien ve/veya bu* veya daha 
fazla Gzei ışlem(ler)(0 

veya 
Kullanılan tüm gırdılenn ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
stnıfiandınldığı diğer işlemler Bununla 
beraber toplam kıymetlen ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'smı 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
stnıflandınlan girdiler kullanılabilir 

Bıtümenlı gırdılenn parçalayıcı 
(destructıve) damıtın» 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla flzelışlemfler)0' 
veya 
Kullanılan tüm gırdılenn urunun yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir 
pozisyonda sınıftandınldığı diğer 
işlemler Bununla beraber, toplam 
kıymetlen ürünün febnka çıkış fiyatının 
%50'sını geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir 

Rafinaj ışlemien ve/veya bir veya daha 
fazla özel ışIenKler)"1 

veya 



- 2 5 4 -

AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

2712 

2713 

2714 

2715 

Vazelin; parafın; mikro-kristal-bOnyeli 
petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit 
mumu, tuıb mumu, diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasın) 

Petrol koku, petrol bitumeni ve petrol 
yağlarının veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağların diğer kalıntıları 

Tabii bitumen ve tabii asfalt-, bitümenli 
veya yağlı şist ve katranlı kumlar; 
asfaltitler ve asfaltlı kayalar 

Esasını tabii asfalt, tabii bitumen, petrol 
bitumeni, mineral katran veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar (for eumple, bitummous 
mastics, cutbacks) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(I) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çduş fiyatının %30'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(,) 

veya 
kullanılan tam girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıftandınldıgı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(l> 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %30'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandınlan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)(,) 

veya 
kullanılan tüm girdilerin urtmun yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandınldığı diğer istemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri urunun 
fabrika çıkış fiyatının %30'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
anıflandınlan girdiler kullanılabilir.. 

/ 
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AS Kodu 

(') 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 28 

I 

y2805 

y 2811 

y 2833 

y 2840 

y Fasıl 29 

y 2901 

I Anorganik kimyasallar; kıymetli 
metallerin, nadir toprak metallerinin, 
radyoakrf elementlerin ve izotoplarının 
organik veya anorganik bileşikleri; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

"Mischmetair 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldıgı imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetleri Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
işlemle yapılan imalat 

KüJrtrt dioksitten imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen imalat 

Disodyum tetraborat pentahidrettan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam'laymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
firtafizel ışIemCIer)"1 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
smıflandrrikhgı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatmın %S0'süü geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan 
girdiler kullanılabilir. 

kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40*ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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AS Koda 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

>2902 

y2905 

2915 

y2932 

2933 

2934 

y2939 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus sıklamkier, 
sıklenıkler (azulenler hariç), benzen, 
tolucn, ksılen 

Etanolun ve bu pozisyonda yer alan 
alkollerin metal alkoksıtlen 

Doymuş asıktık monokarboksılık asitler 
ve bunların anhıdntlen, halojenürlen , 
peroksitleri ve peroksıasıtlen bunlann 
halojenlenmış, sülfolanmış, mtrolanmış 
veya nıtrozolanmış türevleri 

- İç eterler ve bunlann halojenlenmış, 
sülfolanmış, mtrolanmış veya 
nıtrozolanmış tUrevlen 

- Sıklık asetailer ve halkalı yan asetaller 
ve bunlann halojenlenmış, sülfolanmış, 
mtrolanmış veya nıtrozolanmış türevleri 

Sadece azotlu heterosıklık bileşikler 

Nükleık asitler ve bunlann tuzlan 
(kimyasal olarak tanımlansın 
tanımlanmasın), diğer heteroksıklık 
bileşikler 

Ağırlığı ıtıbanyle %50'den az olmamak 
kaydıyla alkoloıd içeren haşhaş sapı 
konsantreleri 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel ışlem(ler)(l> 

veya 
Kullanılan tüm gırdılenn ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldıgı dıger işlemler Bununla 
beraber, toplam kıymetlen ürünün fabnka 
çıkış fiyatının %50'sını geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandınlan 
girdiler kullanılabilir 

2905 pozisyonunda yer alan dıger girdiler 
de dahil olmak Özere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat Bununla 
beraber, toplam kıymetlen ürünün fabnka 
çıkış fiyatının %20'sını geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan 
metal alkolatlar kullanılabilir 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
kullanılan 29İS ve 2916 pozısyonlannda 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
febnka çıkış fiyatının % 20'sını 
geçmemelidir 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan 
tüm gırdılenn kıymeti, ürünün fabnka 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemelidir 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden ımalatBununla beraber, 
kullanılan 2932 ve 2933 pozısyonlannda 
yer alan tüm gırdılenn kıymeti, ürünün 
fabnka çıkış fiyatının % 20'sını 
geçmemelidir 

Herhangi bu* pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
kullanılan 2932,2933 ve 2934 
pozisyonlarında yer alan tüm gırdılenn 
kıymeti, ürünün fabnka çıkış fiyatının % 
20'sını geçmemelidir 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının V» 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 
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Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

AS Kodu ürünün Tanımı 

(D M. J2L veya (4) 

y Fasıl 30 

3002 

Eczacılık ürünleri 
aşağıda belirtilenler hariç 

tnsan kanı tedavide korunmada veya 
teşhiste kullanılmak Özere hazırlanmış 
hayvan kanı, serum ve diğer kan 
fraksiyonları ve tadıl edilmiş bağışıklık 
sağlayan ürünler (bıyoteknolojık işlemle 
elde edilmiş olsun olmasın), aşılar, 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç) ve benzen ürünler 

• Dozlandınlmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan ıkı veya daha âzla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamı; ürünler 

- Diğerleri 

• - insan kanı 

- - Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanmış hayvan kanı 

• - Serum, hemoglobin ve serum globulıru 
dışındaki kan fraksiyonları 

--hemoglobin kan globulım ve senim 
giobulım 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'smı geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynt tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabnka 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

3002 pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'smı geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabnka 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 



-258 

AS Kodu 

(» 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3003 ve 
3004 

v3O06 

y Fasıl 31 

y 3105 

• Diğerleri 

İlaçlar (3002, 3005 veya 3C06 
pozisyonundakiler hariç) 

-2941 pozisyonunda yer alan 
amıkasınden elde edilenler 

• Diğerleri 

Bu fasılın 4(k) nolu notunda belirtilen 
atık eczacılık Ürünleri 

Gübreler 
aşağıda belirtilenler hane 

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren 
mineral veya kimyasal gübreler diğer 
gübreler bu fasılda yer alan ürünlerin 
tablet veya benzen şekillerde veya 10 
kg ı geçmeyen ambalajlarda olanları 

aşağıda belirtilenler hariç 

sodyum nitrat 
' kalsiyum sıyanamıd 
potdsyum sülfat 
magnezyum potasyum sülfat 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetlen ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber 3003 
ve 3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
'oplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bunurla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonlarında yer alan girdilerin 
toplam kıymetleri ürünün fabrika ç kış 
fiyatının % 20'sını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50*smı 
geçme) en, 
imalât 

Ürünün menşei, orijinal 
sınıflandırılmasındakı halını korur 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
nerhangı bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin toplam 
kıymetlen ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabildiği) ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fâbnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

d) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
ışçtlık veya işlemler 

(3) veya (4) 

v Fasıl 32 

y 3201 

3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hulasalar, tanenler ve türevleri boyalar 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler 
boyalar ve vernikler, macunlar, 
mürekkepler 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Tanenler ve bunların tuzlan, esterleri, 

eterlen ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar, bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esast 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar(I> 

Uçucu yağlar ve rezınoıtler, parfömen, 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları 
aşağıda belirtilenler hariç 

Uçucu yağlar (terpenı alınmış olsun 
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar 
dahil), rezınoıtler, ekstraksıyonla elde 
edilen yağ reçınelen, uçucu yaglann katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda vtya 
benzerlerinde 'enflurage' veya 
maceratıon suretiyle elde edilen 

konsantreleri, uçucu yaglann terpenımn 
alınmasından arta kalan terpenlı yan 
ürünler; uçucu yaglann damıtılmış 
aromatık sulan ve sulu çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaJchf organik maddeler, 
yıkama müstahzarlan, yağlama 
müstahzarlar, suni mumlar, müstahzar 
mumlar, temizleme veya bakım 
müstahzarlan, ışık temini için kullanılan 
her türlü mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü patlar dişçi 
mumlan ve alçı esaslı dişçilik 
müstahzarlan aşağıda belirtilenler hanç 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
Ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Bitkisel menşeli tanen hülasalanndan 
imalat 

3203,3204 ve 3203 Pozısyonlan hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat Bununla beraber 
320S pozisyonunda yer alan girdiler, 
toplam kıymeti ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 20'sını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen Ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Bu pozisyondaki farklı bu- "grubun**1 

gırdılen de dahil olmak üzere herhangi 
bir pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer 
alan girdiler toplam kıymetlen ürünün 
fabnka çıkış fiyatının %20' sim 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber. 
toplam kıymetlen ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %20 sun geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Kullanılan tum i 
girdilerin kıymetinin i 
urunun fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tum 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fıyatıntn % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40 in ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymeunın 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40 mı 
geçmeyen imalat 



- 2 6 0 -

AS Kodu 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veva (4) 

v 3403 

3404 

y Fasıl 35 

3505 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak 
koşuluyla bıtümenlı minerallerden elde 
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarları 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar 

• Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumları, bıtümenlı minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum 

- Diğerleri 

Albûmmoıd maddeler, değişikliğe 
uğramış nişastalar, tutkallar enzimler 
aşağıda belirtilenler hariç 

Dekstrinler ve tadıl edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatınlenmış veya 
estenfiye edilmiş nişastalar gibi) esası 
nişasta, dekstrinler veya tadıl edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar 

- Nişasta eterleri ve esterleri 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel tşlemOer)01 

veya 
kullanılan tüm girdilerin Urunun yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler Bununla 
beraber, toplam kıymetlen ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sını geçmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer 
alan girdiler kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %50'smı geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

-1516 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojeni» yağlar, 
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini 
haiz, sınai yağ alkolleri veya kımyasai 
olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve 
• 3404 pozisyonundaki girdiler 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Bununla bereaber, bu girdiler, toplam 
kıymetlen ürünün fabnka çıkış fiyatının 
% 20'sını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %20'<unt geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatındı %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40/ını 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu Urunun Tanımı Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

ÜL J2L J3L veya (4) 

y3507 

Fasıl 36 

y Fasıl 37 

370! 

3702 

- Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

Barut ve patlayıcı maddeler, ptroteknı 
mamulleri, kibritler, pıroforık alaşımlar 
ateş alıcı maddeler 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
düz filmler (kağıt, karton veya mensucat 
hariç olmak üzere herhangi bir 
maddeden) anında developc olarak 
fotoğraf veren boş, düz, hassas hale 
getirilmiş filmler (sen halinde olsun 
olmasın) 

-Renkli fotoğraf ıçm anında devolope 
olarak fotoğraf veren filmler (sen 
halinde) 

- Diğerleri 

Fotoğrafçılıkta kutlanılan rulo halinde 
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf 
filmleri (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden) rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf 
veren fimler (hassas boş) 

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tam girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeven imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabrika çıkı* 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bunuma beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
ürün1 e aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 30 unu 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

3''O I ve 3702 pozisyonları hariç olmak 
jzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
gırdııerden sıralat Bununla beraber 3702 
pozisyonundaki girdiler toplam kıymeti 
inin ün febnka çıkış fiyatının % 20 smı 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

3701 ve 3'î02 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ın> 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40' m 
geçmeven imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kultanılar tum 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkı* 
fiyatının % 40'ın 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının "o 40 ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tün 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkı; 
fiyatının % 4C ını 
geçmeyen imalat 
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1 AS Kodu 

ı 
1 W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3704 

y Fasıl 38 

>380] 

v3803 

y38C3 

y38Q6 

y 3807 

3808 

I 
i 

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
deveiope edilmemiş) 

Muhtelif kimyasal maddeler, 
aşağıda belirtilenler hariç 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan 
kolloıdal grafit ve yarı kolloıdal grafit, 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla 
%30'dan fazla grafitin mineral > ağlarla 
olan karışımları 

Rafine edilmiş tali oıl (sıvı reçine) 

Sülfat terebantın esansı saflaşıınlmış 

Ester sakızım 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

Haşarat öldürücu,kcmıncı hayvanlara 
karşı koruvucu,zarar!ı mantarları ve 
bitkileri yok edıcı,sOrgunlen Önleyici 
ürünler ve bıücıienn büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici ve benzen 
ürünler (parekende satılacak şekillerde 
veya ambalajlarda veya müstahzar haline 
gennımışKkûkürtlü sent fitil ve mumlar 
ile sinek kağıttan gibi) 

3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sım geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sını geçmeyen imalat 

Ham tali oıl (sıvı reçine )'ın rafine 
edilmesi 

Sülfat terebantının ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla 
saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

Odun katranının damıtılması 

Kutlanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

t 

1 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
urunun fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
Ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40 im 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

1 
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AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Men^lı olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3809 

3810 

3811 

3812 

3813 

3814 

Tarifenin başka yennde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat, kağıtken ve 
benzen sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya fmtsaj" müstahzarları.boyayıcı 
maddelerin sabıtleştınlmesını veya 
bovama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin,müstahzar haşıl ve 
apreler.mustahzar mordanlar gibi) 

Metal satıhlarının 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 tozlan, lehim ve kaynak çubuklarının 
ve etektrotlannın sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksıdasyonu durdurucu maddeler, 
peptızan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler 
katkılar ve mınaral yağlar ( benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 
kullanman diğer sıvı yağlar ıçm diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağlan ıçm bıtümenlı 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağlan içeren müstastahzar katkılar 

- Diğerleri 

Vulkanızasyon çabuklaştıncı 
müstahzarlar, kauçuk ve plastikler ıçm, 
tarifenin başka yennde belırtılmeven 
veya yer almayan plasttfıyan bileşikler, 
oksıdasyonu önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale 
getirmede kullanılan diğer stabılızatör 
bileşikler 

Yangın söndürme aletlen için dolgu 
maddeten ve bileşimler her çeşit yangın 
söndürme bombalan 

Tanfenın başka yennde belirtilmeyen 
veya yer almayan organik karma 
çözücüler ve incelticiler boya veya 
vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan 
tüm gırdılenn kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sını geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmevcn imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıynetmın 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu Urunun Tanımı Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(D JŞL (3) veya (4) 

3818 

3819 

3820 

3822 

3823 

3824 

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

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağları veya 
bıtümenlı minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı Önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktıfler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktıfler 
(3002 veya 3006 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç), sertifikalı referans 
maddeleri 

Sınai monokarboksılık yağ asitleri, 
rafinaj mahsulü asit yağlan, sınai yağ 
alkolleri 

- Sınai monokarboksılık yağ asitleri, 
rafinaj mahsulü asit yağlan 

' Sınai yağ alkolleri 

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar, tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabu 
ürünlerin kanşımlanndan oluşanlar dahil) 

- Bu pozisyonda yer alan aşağıda 
belırtılenler 

- • Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
mahsus esası tabu reçine olan 
müstahzar bağlayıcılar 

• Naftemk asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve esterleri 

• - 2905 pozisyonu hancındekı Sorbttol 

Kullanılan tum girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen imalat 

Urunun y e aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

3823 pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetlen ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %20'sını geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir 

Kullanılan tum 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3901 ila 
3915 

• - Petrol sülfonatları (Alkali metallerin 
amonyumun veya etanolamınlerın 
petrol sülfonatlan hariç) bıtümenlı 
minerallerden elde edilen tıofenlı 
sülfonık asitlerin yağlan ve bunların 
tuzlan 

- - tyon değiştiriciler 

- - Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

- - Gaz temizleyici alkalinize demir 
oksitler 

- - Taşkömürü gazı saflaştırılmastnda 
üretilen amonyaktı gaz sıvıları ve 
kullanılan (spent) oksit 

- - Sûlfonaftenık asitler, bunların suda 

çözünmeyen tuzları ve esterleri 

- - Fusel yağları ve Dıppel yağı 

- -Farklı anyon içeren tuzların karışımları 
- - Jelatin esaslı kopyalama patlar, 

(kağıttan veya dokumaya elverişli 
maddelerden bir mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, 
kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun 
bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir), 

- ilave homopolımenzasyon ürünleri 
(toplam poltmer muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99"dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

> Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sun 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymefnın 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'stnı 
geçmeyen, 
ve 
• yukarıda belirtilen sınır dahilinde 
kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sııu geçmeyen, 
imalatw 

• Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %20'suıı geçmeyen 
imalar* 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25 mı 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

W 

Mensen olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y 3907 

3912 

3916 ila 
3921 

- Kopolımer (polıkarbonat ve akrılonıtrıl-
bütadten-stıren kopolımen (ABS) den) 
den olanlar 

Polıeiterden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yemde belirtilmeyen veya ytr 
almayan) (ilk şekillerde) 

Plastikten yan-mamuller ve plastikten 
eşya, (3916 pozisyonunun bir kısmı 3917 
pozisyonunun bir kısmı, 3920 
poz.syonunun bir kısmı ve 3921 
pozisyonunun bir kısmı hanç olup 
bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir), 

- Yassı ürünler (sadece-yüzey 
işlemlerinden daha ilen işlem görmüş 
dikdörtgen ve kareden başka şekilde 
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer Ürünler 

- Diğerleri 

- tlave homopolımerızasyon ürünleri 
(toplam poluner muhtevası bakımından 
ağırlık itibariyle % 99"dan fazla tek 
monomer katkılı ürünler) 

' Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetleri urunun fabrika çıkış 
fiyatının %50'smı geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir(M 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sını geçmeyen 
ve/veya tetrabromo polıkarbonatlardan 
(bısfenol A) imalat 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sını 
aşmayan imalat 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50 sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'smı 
geçmeyen ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
kullanılan Fasıl 39 da yer alan tam 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sını geçmeyen, 
imalat(S) 

Kullanılan Fasıl 39 da yer alan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'smı geçmeyen ımalat(,> 

(Çullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'im 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 25'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %23'ını 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

O 

Urunun Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan gırdnere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya t4) 

y3916 ve 
y 3917 

y3920 

y3921 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

v4017 

Profiller ve ince ve kalın çubuklar 

- tyonomer levhalar ve filırler 

-rejenere selülozdan, polıamıdlerdcn, 
veya polıetılenden levhalar 

Plastikten metalıze folyeler 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya 
aşağıda belirtilenler hariç 

Ayakkabılar için lamıne edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanıze 
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, 
tabaka veya sent halinde) 

Kauçuktan sut geçirilmiş veya 
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu 
lastikleri veya tekerlek bandajlar dış 
lastikler için değişebilir sırtlar ve 
kolanlar 

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, 
dolgu lastikten veya tekerlek bandajları 

- Diğerleri 

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sini 
geçmeyen, ve 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20 iinı 
geçmeyen, 
imalat 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak 
üzere metal iyonları ile kısmen nötralıze 
edilmiş metaknlık asit ve etilen 
kopolımerı olan kısmı tcmoplastık 
'uzlardan imalat 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sını 
geçmeyen imalat 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan(4) polester 
yapraklardan imalat 

Kullan.lan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürtoün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Tabu kauçuk tabakalarının lamıne 
edilmesi 

Kullan.lan tüm gırdılenn (tabu kauçuk 
hanç) kıymetinin Orunun fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan 
girdiler han; olmak Özere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Kullanılan tum 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika vıkış 
fiyatının % 25 nı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının % 25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabuka çıkış 
fiyatının % 25 mı 
geçmeven imalat 

1 \ 
t ' 
f 
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1 AS Kodu 

1 d) 

Urunun Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
isçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

> Fasıl 41 

y 4102 

4104 ila 
4106 

4107 4112 
ve 4 !l 3 

v 4114 

Fasıl 42 

y Fasıl 43 

>4302 

4303 

y Fasıl 44 

y4403 

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler, 
aşağıda belirtilenler hariç 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

Dabaklanmış veya 'crust" (ara kurutmalı) 
deriler (yünü veya kılı alınmış, 
parçalanmış olsun olmasın, fakat daha 
ileri bir işlem görmemiş) 

Dabaklama veya ara kurutmadan sonra 
ileri derecede hazırlanmış den ve 
köseleler (parşömıne edilmiş den dahil) 
(yünü veya kıllan alınmış, parçalanmış 
olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer 
alan deri ve köseleler hariç) 

Rugan ve ruganla kaplanmış den ve 
köseleler, metahzt den ve köseleler 

Den eşya, saraç iye eşyası ve eyer ve 
koşum takınılan, seyahat eşyası el 
çantaları ve benzen mahfazalar, hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hanç) 

Kürkler ve taklit kürkler, bunların 
mamuilen 
aşağıda belirtilenler hanç, 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler 
(bırleştınlmış) 

- Tabaka, çapraz veya benzen şekillerde 

- Dığerlen 

Kürkten giyim eşyası ve aksesu&rlan ve 
kürkten diğer eşya 

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, 
aşağıda belirtilenler hanç 

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Yünlü koyun ve kuzu denlennın 
yünlerinin alınması 

ö n dabaklama yapılmış denlenn yemden 
dabaJdanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda y a alan 
girdilerden imalat 

4104 ıla4113 pozısyonlan hanemde, 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Toplam kıymetleri ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %50'smı geçmemesi koşuluyla, 
4104 ila 4107, pozısyonlannda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aıdıgı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
bır'eştınlrnemış kürkJenn kesim ve 
bırleştınlmesıne ilaveten ağartma veya 
boyama 

Bırleştınlmemış, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 

4302 pozisyonunda yer alan 
bırleştınlmemış, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kabaca şekil verilmiş (kabuklan veya 
kışırlan alınmış olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

\ i 
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AS Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y4407 

y4408 

y4409 

y 4410 ila 
> 4413 

y4415 

y44!6 

y4418 

y4421 

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya 
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış kalınlığı 6mm yi geçen 
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış 
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

Kalınlığı 6 mm yi geçmeyen, dilimlenmiş 
kaplama için yapraklar (lamıne edilmiş 
ağaçların dılımlenmesıyle elde edilenler 
dahil) ve kontrplak için yapraklar ve 
uzunlamasına testere ile biçilmiş, 
dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış 
kalınlığı 6 mm yi geçmeyen diğer ağaçlar 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca 
eklenmiş) 

Herhangi bir kenarında, ucunda veya 
yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uc uca 
eklenmiş olsun olmasın) 

- Zımparalanmış veya uc uca eklenmiş 
olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış 
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahil) 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes 
sandıklar, silindir sandıklar ve benzen 
ambalajlar 

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, 
ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam 
ve parçalan 

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçalan 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kıbnt imalı için kesilmiş çöpler, kundura 
çivilen 

Mantar ve mantardan eşya, 
aşağıda belirtilenler hanç 

Tabu mantardan eşya 

Rendeleme, zımparalama veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etme 

Dilimlere ayırma, rendeleme, 
zımparalama veya uç uca ekleme 

Zımparalama veya uc uca ekleme 

Komışleme veya kalıplama 

Komışleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga 
levhalardar imalat 

İki esas yüztttesterelemeden daha ilen 
işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber 
hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 
'shakes'Ier kullanılabilir 

Komışleme veya kalıplama ! 

4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş , 
ahşap hanç olmak üzere herhangi bir v 

pozisyondaki ahşap malzemeden imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 46 

Fasıl 47 

y Fasıl 48 

y 4811 

4816 

4817 

v 4818 

> 4819 

y4820 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

Odun veya diğer lifli selülozık 
maddelerin hamurları, geri kazanılmış 
kağıt veya kanon (döküntü, kırpıntı ve 
hurdalar) 

Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya, 
aşağıda belirtilenler hariç 

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

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

Mektup zarftan, mektup kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartları, 
bunların kağıt ve kartondan kutuları 
(poşetler ve benzen zarflar içine takım 
halinde yerleştınlmış olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalanndan kutular, 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kurulan 

Mektupluk bloknotlar 

Otğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve 
baskı sanayimin diğer mamullen, el ve 
makına yazısı metinler ve planlar 

Matbu veya resimli kartpostallar, tebnk 
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları 
(resimli, zarflı veya süslemelı olsun, 
olmasın) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Fasıl 47'nın kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nın kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Fasıl 47'nın kağıt yapmaya mahsus 
gırdılennden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Fasıl 47'nın kağıt yapmaya mahsus 
gırdılennden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

i j 
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AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

4910 

y Fasıl 50 

y5O03 

5004 ila 
y5O06 

5007 

Matbu her türlü takvim (blok halinde 
takvimler dahil) 

- "Devamlı" türden olan takvimler veya 
kağıt veya karton dışındaki maddelerden 
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok 
halindeki takvimler 

• Diğerleri 

tpek, aşağıda belirtilenler hariç 

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

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

İpek veya tpek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen, 
imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

tpek döküntülerinin karde edilmesi veya 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış diğer tabu liflerden, 
•kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
•kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat(7) 

Tek kat iplikten imalat(7) 



- 2 7 2 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 5! 

5106 ila 
3110 

5111 ila 
5113 

• Diğerleri 

YQn ve ince veya kaba hayvan kılı;at 
kılından iplik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

YQnden,ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
• tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden, 
• kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
-kağıttan 
imalat1" 

veya 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onanm ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmeyen) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

•Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
efirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
•kâğıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalatm 

Tek kat iplikten imalatm 

I i 



- 2 7 3 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 52 

5204 ila 
5207 

5208 ila 
5212 

- Diğerleri 

Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç: 

Pamuk ipliği 

Pamuklu mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş alanlar 

- Diğerleri 

-Hindistan cevizi ipliğinden, 
• tabii liflerden,, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
• kağıttan-
imalat*7* 

veya 

en az iki hazırlama veya fuıisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderieme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkı; fiyatının 
%47,J'ini geçmemesi koşuluyla) 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• Kante edilmiş, taranmış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdiierden, 
imalatm 

Tek kat iplikten yapılan imalatm 

• hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, 
sentetik ve suni devamsız liflerden 
- kimyasal maddeler veya tekstil 

hamurundan, veya 
• kağıttan, 
imalatm 

veya 

J 
1 
[ 



- 2 7 4 -

AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 53 

5306 ila 
5308 

5309 ila 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler 
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Dokumaya elverişli dıjer bitkisel 
liflerden iplik, kağıt ipliği 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat,kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

• Diğerleri 

en az ıkı hazırlama veya fimsaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlık apresi, kalıcı fimsaj, dekatıze 
etme, emprenye ttme, onarım ve 
tıraşlama gtbı) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
V* 47,5'ını geçmemesi koşuluyla) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

•karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabu liflerden, 
•kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalatm 

Tek kat iplikten yapılan imalat(7) 

•hındıstan cevizi ipliğinden, 
•tabu liflerden, 
-jüt ipliğinden, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 

başka şekilde eğirme ıçm 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liflerden 

• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

-kağıttan 
imalat™ 

veya 



- 2 7 5 -

AS Kodu 

(D 

ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5401 ila 
5406 

5407 ve 
5408 

5501 la 
5507 

Sentetik ve suni fılamentlerden 
ıplıkler.monofilamentler 

Sentetik ve sum filament ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

en az ıkı hazırlama veya ftnısaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlık apresi, kalıcı ftnısaj, dekatıze) 
etme, emprenye etme, onanm vç 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ını geçmemesi koşuluyla) 

• Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabu liflerden, 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
• kağıt yapımına mahsus girdilerden 
imalat*71 

Tek kat iplikten yapılan imalat(T> 

• Hindistan cevizi ipliğinden, 
• tabu liflerden, 
• kar.de edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme için hazırlanmamış 
sentetik ve suni devamsız liflerden 
• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 
-ka|ıttan 
imalat(7) 

veya 

en az ıkı hazırlama veya finısaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlık apresi, kalıcı finısaj, dekatıze 

• 

• 

/ 
erme, emprenye etme, onanm ve t 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama < 
(kullanılan baskısız mensucatın î 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının \ 
% 47,5'ını geçmemesi koşuluyla) 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

http://kar.de


- 2 7 6 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4)4 

5308 ila 
5511 

5512 ila 
5516 

y Fasıl 56 

5602 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 
dokunmuş mensucat 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Dikerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; 
Özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve 
bunlardan mamul eşya; 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın): 

- İğne işi keçe 

• Karde edilmiş, taranmış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, 
• kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, veya 
- kağıt vapımına mahsus maddelerden 
imalat™ 

Tek kat iplikten yapılan imalat(7> 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
• tabii 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, 
kalenderleme, çekmedik apresi, 
kalıcı finisaj, dekadze etme, 
emprenye etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 47,5'ini geçmemesi -
koşuluyla) 

• hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
• kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat" 

- tabii liflerden, veya 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat^ 

1 . . . . _ ; 

t , • • • 

i 
/ ' 

x 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı . 34) 



- 2 7 7 -

AS Kodu 

<» 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5604 

5605 

• Diğerleri 

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

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

• Diğerleri 

Dokumaya elverişli ipliklerden metalıze 
iplikler (gıpe edilmiş olsun olmasın), ip, 
sent veya toz şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 
5404 veya 5405 pozisyonundaki sent ve 
benzerleri 

Bununla beraber 

• 5402 pozisyonundaki polıpropılen 
filamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polıpropılen lifler, 

veya 
• 5501 pozisyonundaki polıpropılen 
filament demetlerinin, 

denomınasyonlan tam durumlarda 9 
desıteksten daha az olan tek katlı 
filament veya liften, toplam kıymetlen 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir 

• tabu liflerden, 
- kazeinden yapılmış sum ve sentetik 
devamsız liflerden veya 
• kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan 

imalat1 P) 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip 
veya halattan imalat 

• karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şeklilerde 
hazırlanmamış tabı liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve sum 
devamsız lıfllerden 

• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

• kağıt yapmuna mahsus girdilerden, 
ımalaT' 

Türkiye Buyuk Millet Meclisi (S Sayısı 34) 



- 2 7 8 -

AS Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(1) veya (4) 

5606 

Fası! 57 

Gıpe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri 
(gıpe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler 
ve gıpe edilmiş at kılı hariç), tırtıl iplik 
(kıtık, semi iplikler dahil), senet iplik 
(chaınette) 

Halılar ve diğer dokumaya elverişL 
maddelerden yer kaplamaları' 

• İğne işi keçeden 

• Diğer keçeden 

• Diğerleri 

• tabii liflerden, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liftlerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat'* 

• tabii liflerden, 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurunda imalar5 , 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropılen 
fılamentler, 
• 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropılen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropılen 
filament demetlerinin, 

denomınasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
filament veya lifleri, toplam kıymetlen 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir 

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

ımalat(7) 

• hındistan cevizi ipliğinden veya jüt 
ipliğinden, 

- sum ve sentetik filament ipliklerinden, 
• tabu liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, 

ımalat(7) 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 



- 2 7 9 -

AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 58 

5805 

3810 

5901 

5902 

Özel dokunmuş mensucat, tuftc edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat dantela, 
duvar halıları, şentçı ve kaytancı eşyası 
işlemeler, 

aşağıda belirtilenler hariç 

• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

• Diğerleri 

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelıns 
Flanders, Aubusson, Beauvaıs ve 
benzerleri) ile ıgne işlemesi duvar 
halıları (küçük noktajcanavıçe gibi), hazır 
eşya halinde olsun olmasın 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında 
kullanılan türden zamk veya msastalı 
maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli 
mensucat; mühendis muşambası veya 
şeffaf bezler, hazır tuvaller şapkacılıkta 
kullanılan bukran ve benzen 
sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya dtger polıaraıdlerden, 
polıesterden veya viskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli iplikten her 
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
mensucat 

Tek kat iplikten imalat^ 

• Tabu liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından, 
ımalat(7) 

veya, 

en az ıkı hazırlama veya finısaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlık apresi, kalıcı finısaj, dekatıze 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47 3 ını geçmeyen) 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının Ve 50 sim 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten imalat 



- 2 8 0 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
ışçıhk veya işlemler 

(3) veya (4) 

5903 

5904 

5905 

5906 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler 

• Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya plastikle lamıne edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundakiler hariç) 

Lınoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun 
olmasın), bir sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya elverişli mesnet 
üzennc tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş 
olsun olmasın) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamıne edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Kauçuktu mensucat (5902 
pozisyonundakiler hanç) 

tplıkten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az ıkı hazırlama veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, sardonlama, kalenderleri», 
çekmezlık apresi, kalıcı bitirme, dekatıze 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'mı geçmemesi koşuluyla) 

tplıkten ımalat(7) 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabu liflerden, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, 
•kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
ıma!at(7> \ 

veya 

en az ıkı hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, sardonlama, kalenderleri», 
çekmezlık apresi, kalıcı bitirme, dekatıze 
etme, emprenye etme, onanın ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılıma 
(ku'lanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, Urunun fabrika çıkış fiyatının 
% 47 5'ını geçmemesi koşuluyla) 



- 2 8 1 -

AS Kodu 

d) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5907 

5908 

5909 ila 
5911 

• Örülmüş olanlar 

- Sentetik filament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı °/o 90'ı 
geçenler) 

• Diğerleri 

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

Dokumaya elverişli maddelerden 
dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, 
ocak, çakmak, mum ve benzerleri için), 
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve 
bunların imaline yarayan boru şeklinde 
Örme mensucat (emdirilmiş olsun 
olmasın) 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskten ve halkalım 

• Tabu liflerden, 
• karde edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi ıçm hazırlanmamış 
sum ve sentetik devamsız liflerden veya 
• kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan, 
ımalat(7) 

Kimyasal girdilerden imalat 

tplıkten imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termoftksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmeztık apresi, kalıcı bitirme, dekatıze 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ını geçmemesi koşuluyla) 

Boru şeklinde lamba gömleği ıçm 
dokunmuş mensucattan imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan ,j 
girdilerden imalat ,ı 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat 
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AS Kodu 

(»> 

Ürünün Tanımı 

P> 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 60 

Fasıl 61 

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer 
teknik amaçlarla kullanılan türde 
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş 
olsun olmasınKkaplanmış veya sıvanmış 
olsun olmasın),tek veya çok katlı çflzgü 
ve/veya atkı iplikti boru şeklinde veya 
sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan 
çok katlı çözgü ve/ veya atkı iplikli düz 
dokunmuş 

- Diğerleri 

örme Eşya 

örme giyim eşyası ve aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş parçalardan 
veya örülerek şekillendirilmiş, iki 
veya daha âzla Omu mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
• aşağıdaki girdilerden: 

-politetrafloroetilen ipliğinden"', 
•poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik 
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış) 

-m-fenilendiamin ve isonaftalik asit 
condensasyonundan elde edilen, 
aromatik poliamid sentetik liflerinden 
mamul iplikten, 

•politetrafloroetilen 
monofıllerinden , 
• poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik 
tekstil lifi ipliği, 
•cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile 
kaplanmış ve acrilik iplikle gipe 
edilmiş)*. 
•poliesterin, tetraftalatik asit 
reçinelerinin, 1,4 
siklohegzandimentolun ve isonaftalik 
asitin kopoliester 
monoftlamentlerinden, 

- tabii lirlerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, veya 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 

imalat'7', 

• Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, veya 
• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat" 

-Tabii liflerden, 
• karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat<7) 

iplikten i m a l a t ^ , 

1 

\ 

... 

\ 

i 
'• 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren ' 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

v Fasıl 62 

_ 
y 6202, 
y 6204, 
y 6206, 
v 6209 ve 
y 6211 

y6210 ve 
y6216 

6213 ve 
6214 

6217 

• Diğerleri 

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alümınyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, 
kaşkoller peçeler, duvaklar ve benzen 
eşya 

• işlemeli olanlar 

• Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı, 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçalan (6212 
pozisyonundakiler hanç) 

- Tabu liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veya 
• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
ımalat(7) 

iplikten imalat,1"11" 

İplikten imalat'9' 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin Urunun fabnka çıkış fiyatının 
%40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan ımalat'9), 

İplikten ımalat(9>, 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat'9' 

• 

Ağartılmamış tek kat iplikten ımalat(7) (9), 
veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40' mı geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat'9', 

Ağartılmamış tek iplikten imalat'7"9' 
veya 
en az ıkı hazırlama veya fınısaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmedik apresi, kalıcı fınısaj, dekatıze 
etme, eraprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan 
baskılamayı mOtakıben bitirme işlemi 
(kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki 
baskısız eşyanın krymetınm, ürünün 
fabnka çıkış fiyatının % 47,5'mı 
geçmemesi koşuluyla) 

, i 
\ 
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AS Kodu 

d) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 63 

6301 ila 
6304 

6305 

işlemeli olanlar 

- Alümmyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

• Yaka ve kol ağızlan için iç astarlar 
(kesilmiş) 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşya,takımlar kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşva, 
paçavralar aşağıda belirtilenler hanç 

Battaniyeler diz battanıvelen, yatak 
çarşaflan ve benzerleri, perdeler ve 
benzerleri, diğer mefruşat eşvast 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

• Dığerlen 

- • İşlemeli olanlar 

- • Dığerlen 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

İplikten imalat^, 
veya, 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan ımalat(9) 

İplikten imalat1" 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan ımalat(', 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten ımalat(9> 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Tabu liflerden, veya 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat0 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalar"»"», 
veva 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hanç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat^1 0 ' 

•Tabu liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya / 
başka şekilde eğirme işlemi ıçm k 
hazırlanmamış sentetik ve sum devamsızdı 
liflerden, veya 
• kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, y 

imalat17* 

/ 
\ 
• 

t 
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AS Kodu 

(!) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

6306 

6307 

6308 

v Fasıl 64 

6406 

y Fasıl 65 

6503 

6505 

Vagon ve mavna örtülen, tenteler ve dış 
storlar, çadırlar, kayıklara, deniz veya 
kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp 
eşyası 

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtülen ve 
peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlanyla birlikte olsun 
olmasın) ve benzen dokumaya elvenşlı 
eşya (perakende olarak satılacak hale 

/getirilmiş) 

Ayakkabılar, getrler ve benzen eşya, 
bunların aksamı, aşağıda belirtilenler 
hariç 

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki 
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil), çıkarılabilir iç 
tabanlar, topuk rampası ve benzen eşya, 
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri 
eşya, ve bunların aksamı 

Başlıklar ve aksam 
aşağıda belirtilenler hariç 

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

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

•Tabu liflerden, veya 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hanurundan imalar1 ( ' 

Ağartılmamış tek kat iplikten ımalat(T> w 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturacak parçalardan herbırı, 
takım içinde olmaması halinde 
kendilerine ayn ayn uygulanacak kuralın 
gereklerini karşılamalıdır Bununla 
beraber, menşeli olmayan eşyalar, 
toplam kıymetlen takımın fabnka çıkış 
fiyatının % 15'ını geçmemek koşuluyla 
takım içinde yer alabilir 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda ver alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat ' 

İplikten veya dokumaya elvenşlı madde * 
liflerinden ımalat(,) 

tplıkten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat'9' 

— 
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AS Kodu 

M 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y6803 

> 6812 

y 6814 

Fasıl 69 

y Fasıl 70 

y7003, 
y7004 ve 
y7005 

7006 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve 
bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç, 

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

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve 
bunlardan eşya, yapma çiçekler insan 
saçından eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya 
benzen maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan eşya, amyant ve amyant ile 
magnezyum karbonat esaslı karışımlardan 
eşya 

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

Seramik mamulleri 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hanç, 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 

7003, 7004 ve 7005 pozısyonlanndakı 
camların kavtslendınlnuş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat dıger maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olardan 

- SEMII standartlara^1" göre yan 
iletken derecede, elektnğı geçirmeyen 
ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt 
tabaka 

Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

işlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki ' 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış 
alt tabaka camtanndan imalat 

f 

\ 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat ^ 
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AS Kodu 

(») 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

7007 

7008 

7009 

7010 

7013 

y 7019 

y Fasıl 71 

y 7101 

y7I02 
y7103 ve 
y7104 

7106,7108 
ve7110 

Emniyet camlan {sertleştirilmiş, 
(temperlenmış), veya lamıne edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camları 

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

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

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

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller 
kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardan mamul eşya, taklit mücevherci 
eşyası, metal paralar 

aşağıda belirtilenler hanç, 

Tabu veya kültür ıncılen (tasnife tabı 
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

işlenmiş kıymetli ve yan-kıymetlı taşlar 
(tabu, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli metaller 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın toplam 
kıymetinin Orunun fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sını geçmemesi koşuluyla cam 
kesim işlemi 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50 sini 
geçmemesi .koşuluyla elde liflenmiş cam 
eşyanın elde dekore edilmesi (scngrafi 
baskısı hanç) 

- Boyanmamış sentlerden, yan bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil venlmış ipliklerden, 
veya 
- cam yününden 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki , 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

işlenmemiş kıymetli veya yan kıymetli 
taşlardan imalat 
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AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y7107, 
y7109 ve 
y 7111 

7116 

7117 

y Fasıl 72 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y 7218 
7219 ila 
7222 

^223 

• İşlenmemiş olanlar 

• Yan işlenmiş veya pudra halinde olanlar 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller 
(yarı-ışlenmış) 

Tabii inci veya kültür incilerinden, 
kıymetli ya da yan kıymetli taşlardan 
eşya (tabu, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Demir veya alaşımsız çelikten yan-
mamuller 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
hadde mamullen, profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

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

Paslanmaz çelikten teller 

7106,7108 ve 7110 pozisyonları 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 
veya 
7106,7108 veya 7110 pozisyonlarında 
yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl 
veya kimyasal işlemlerle aynştınlması, 
veya 
7106,7108 veya 7110 pozısyonlannda 
yer alan kıymetli metallenn birbirleriyle 
veya adı metallerlerle alaşımlannın 
yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış 
metallerden (işlenmemiş) imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabnka çtkış fiyatının % 50 sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle 
kaplanmamış adı metallerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7201,7202,7203,7204 veya 7205 
pozısyonlannda yer alan girdilerden 
imalat 

7296 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yan mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan yan mamul 
girdilerden imalat 

1 
1 

/ 



- 2 8 9 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

P> 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

v 7224 
7225 ı!a 
7228 

7229 

y Fastl 73 

y 7301 

7302 

7304, 7305 
ve 7306 

y7307 

7308 

y 7315 

Diğer alaşımlı çelikten yan mamuller, 
yassı hadde mamulerı,sıcak haddelenmiş 
çubuklar (düzensiz kangallar halinde) 
profiller, alşımlt veya alşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan ıçı boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Palplanşlar 

Demir veya çelikten demiryolu ve 
tramvay hattı malzemesi, raylar, 
kontraylar, makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi 
çubukları, dışlı raylar, traversler, 
cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları ve kramponlar, 
raylarm döşenmesi, eklenmesi veya 
sabıtleştınimesı için bağlantı levha ve 
çubukları ile Özel olarak imal edilmiş . 
diğer parçalar 

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten 
ince ve kalın borular, ıçı boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO 
NoX5CrNıMol712) 

Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hane) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, 
bent kapaklan, kuleler, pitonlar, ayaklar, 
sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunların çerçevelen ve kapı 
eşikleri, kepenkler, korkuluklar, 
parmaklıklar gibi), inşaatta kullanılmak 
üzere hazırlanmış demir veya çelikten 
saclar, çubuklar, profiller, borular ve 
benzerleri 

Patinaj zincirlen 

7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

7224 pozisyonundaki yarı mamul 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7206,7207,7218 veya 7224 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 
imalat 

Toplam kıymeti Drfimün fabrika çıkış 
fiyatının % 35'ını geçmemek koşuluyla 
dövülmüş taslakların tornalanması, 
delinmesi, deliklerin genişletilmesi 
(reamıng), debumng işlemi, dış açılması, 
kum püskürterek temizlenmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı 
profiller ve köşebentler kuianılmayabılır 

Kullanılan 7315 pozisyonunda yer atan 
girdilerin kıymetinin Crflnün fabrika çıkış 
fiyatının %50'smı geçmeyen imalat 

»' 

i 



- 2 9 0 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

"•404 

7405 

y Fasıl 75 

7501 ila 
7503 

y Fasıl 76 

Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belıtılenler hariç, 

Bakır mattan, çökturülmüş bakır (tersıp 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır, elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham) 

- Rafine edilmiş bakır 

- Bakır alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

Nikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Nikel matları, nikel oksit sınterlen ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri, 
işlenmemiş nikel, nikel döküntü ve 
hurdaları 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden ve 
•kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden ımalaj 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 

urunun fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 

ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen, 
imalat 



- 2 9 1 -

AS Kodu 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

7601 

7602 

y7616 

Fasıl 77 

y Fasıl 78 

7801 

İşlenmemiş alüminyum 

Alüminyum döküntü ve hurdaları 

Alüminyumdan eşya [(alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemedendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

Armonize Sistem NomanklatOründe 
ileride kutlanılmak amacıyla saklı 
tutulmuştur. 

Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat veya 

Alaşunsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışmdaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz 
veya devamlı bantlar da dahil, 
mukavemetlendirici mensucat, tül 
mensucat, örgü ve kafeslikler ve 
alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği) ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen 
imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla berabcr,7802 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

\ 
( 
l 



- 2 9 2 -

AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

7802 

y Fasıl 79 

7901 

7902 

y Fasıl 30 

8001 

8002 ve 
8007 

Fasıl 81 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç, 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç, 

işlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları, kalaydan 
diğer eşya 

Diğer adı metaller; sennetler, bunlardan 
mamul eşya 

- Di ger adı metaller, işlenmemiş ve 
bunlardan mamul eşya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber,7902 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda y a alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 8002 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı 
pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%30'sını geçmeyen imalat 

-

I 
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AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren I 
işçilik veya işlemler ı 

1 

(3) veya (4) 1 

y Fasıl 82 

8206 

8207 

8208 

v 8211 

8214 

8215 

• Diğerleri 

Adı metallerden aletler.bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları, adı metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç, 

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
ıkı veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makınalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaşttrma, 
ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv 
açma, raybalama, frezeleme, tornalama, 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstriızyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Mekanik makına ve cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızlan tırtıklı 
olsun olmasın)(kapanan budama çakılan 
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve 
hayvan kırkmaya mahsus makınalar, 
kasap ve mutfak saürlan, et baltalan, et 
kıyma bıçaklan ve kağıt bıçaklan gibi), 
manikür veya pedikür takınılan ve aietlen 
(cırnak törpülen dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçaklan, vağ 
bıçaklan, şeker maşalan ve benzen 
mutfak ve sofra eşyası 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Urunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

8202 ila 8205 pozısyonlan dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
8202 ila 8205 pozısyonlanndakı aletler, 
toplam kıymetlen takım halindeki ürünün 
fabnka çıkış fiyatının % 15'ını 
geçmemek koşuluyla takıma dahil 
edilebilir 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden ve 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'tnı 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün ver aldığı pozısvon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden .mala! Bununla birlikte, adı 
metalden bıçak saplan ve bıçak ağızlan 
kullanılabilir 

ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, adı 
metalden bıçak saplan kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, adı 
metalden bıçak saplan kullanılabilir 

/ 
f 
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AS Kodu 

O 

Örtünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 83 

y8302 

y8306 

y Fasıl 84 

y 8401 

8402 

8403 ve 
y8404 

8406 

8407 

Adı metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Binalar için diğer donanım tertibat ve 
benzen eşya, otomatik kapı kapayıcılan 

Adı metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makınalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç 

Nükleer yakıt elemanları 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hanç), 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları ıçm yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemetı içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, 8302 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetlen Orunun fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sını geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, 8306 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetlen ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 30'unu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat ( l2) 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

8403 ve 8404 pozısyonlan dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını , 
geçmeyen imalat j 

Kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin i 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını ' 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
g e ç m e ^ g g j a t 

t 

fc 



- 2 9 5 -

AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8408 

8409 

84(1 

8412 

V84I3 

y84l4 

8415 

8418 

Sıkıştırma ile ateşlemelı içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yan dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
ve parçalan 

Turbojetler, turbopropellerler ve değer 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makınalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerlen 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayn olarak 
ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

Buzdolaplan, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın), ısı pompalan 
(84İS pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Orunun fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ım 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 
• kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
gırdılenn kıymetinin kullanılan tüm 
menşeli gırdılenn kıymetim geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25 ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25 ını 
geçmeyen imalat 



- 2 9 6 -

AS Kodu 

d) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y 8419 

8420 

8423 

8423 ila 
8428 

8429 

Ağaç, Kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayime mahsus makınalar 

Kalenderler ve diğer hadde nukınalan 
(metal veya cam hadde nukınalan hariç) 
ve bu makınaJann silindirleri 

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 
santigram veya daha iyi olan teraziler 
••anç) (tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet 
ve cihazlarına mahsus ağırlıklar 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus matına va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler 
angledozerler, greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makınalar, 
skreyperler mekanik küreyıcıler, 
ekskavatörler, küreyıct yükleyiciler 
sıkıştırma ışını tokmaklamak suretiyle 
yapan makınalar ve yol silindirleri 
- Yol silindirleri 

Diğerleri 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
urunun fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, Ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 23 ını geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan gırdılenn 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ını geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm gırdılenn kıvmetımn 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40 ını 
geçmeyen, 

imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40 ını 
geçmeyen ve 
- yıkandaki sınırlar içinde 8431 
pozisyonunda smıflandınlan gırdılenn 
kıymetinin Ürünün fabnka çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan gırdılenn 
kıymetinin ürünün fabnka çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika ç.kış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
g'rdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %2Î'im 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çık.ş 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 



- 2 9 7 -

AS Kodu 

SİL 

Ürünün Tanımı 

J2L 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

J2L veya {*> 

8430 

y 8431 

8439 

844! 

8444 ila 
8447 

v8448 

8452 

Top-ağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi, 
sıyrılması kazılması sıkıştırılması 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veva 
delinmesine mahsus diğer makına ve 
cihazlar, kazık varyosları ve kazık sökme 
makınaları, kar kUreytcılerı ve 
püskürtücülen 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

Lifli selülozık maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton ımaııne 
veya fmısajına mahsus makına veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makına ve 
cihazlar i her cins kesme makına ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
m akmalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
malumlarında kullanılmaya mahsus 
yardımcı makına ve cihazlar 

Dikiş makınalan (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makınalan hariç) özelimle 
dikiş makınaları ıçm imal edilmiş 
mobilya, tabla ve mahfazalar, dikiş 
makınalannm iğnelen 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin Urunun fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tam girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, Orun ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabnka çıkış fiyatının 
% 25' ınt geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış ftyaünın %40 ini 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabnka çıkış fiyatının 
% 25 ini geçmemesi koşuluyla 
Kullanıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gtrdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
urunun fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gtrdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan rom 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 



- 2 9 8 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8456 ila 
8466 

8469 ila 
8472 

8482 

8484 

8485 

- Diki; makınaları (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 
kg t, motorlu olanlarının da başlan 
motorla birlikte 17 kg ı geçmeyenler) 

' Diğerleri 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makınalı aletler, bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

Büro makınaları (örneğin, yazı 
makınalan, hesap makınaları, otomatik 
bilgi işlem makınaları teksir makınaları 
tel zımba makınaları) 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasaları) döküm plakaları, 
döküm modeller, metaller (külçe 
kalıpları hane), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler ıçm kalıplar 

Her nevi rulmanlar -

Dıger maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya ila ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar, 
poşet, zarf veya benzen ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar, mekanik 
salmastralar 

Bu asılın başka pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makınalann aksam ve parçaları (elektrik 
konektörlen, izolatörler, bobinler, 
kontaklar ve dıger elektrikli aksam ve 
parçalar hane) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
• başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli tüm girdilerin kıymetini 
aşmadığı, ve 
- kullanılan zıgzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli 
olması gereken, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sını 
geçmeyen imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnkaçıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat. 



- 2 9 9 -

AS Kodu 

O 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 85 

8501 

8502 

>8504 

v8518 

8519 

8520 

Elektrikli makına ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları, 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 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörlen 

Otomatik bilgi işlem makınalanna 
mahsus güç sağlama üniteleri 

Mikrofonlar ve bunların mesnetten, 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın), elektrikli ses frekansı 
yükseiteçlerı, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan) ~ 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetim geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menseli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetim geçmeyen 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin, 

kullanılan menseli tüm girdilerin 
kıymetini geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 

ge^p^Sk^ 



- 3 0 0 -

AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8521 

8522 

8523 

8524 

8525 

8526 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
vıdeo-tumerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Ses veya benzen kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzen kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlar ve dıger 
mesnetler (disk imaline mahsus matns ve 
kalıplar dahil fakat 37 fasıldaki ürünler 
hariç) 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

• diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon yayınlarına mahsus vencı 
cihazlar (alıcı cihazı veya ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın), 
televizyon kameraları, sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar, dijital fotoğraf makuıalan 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin 
kullanılan tüm menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 

imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetim geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıvmetının 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyannın%25'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 



- 3 0 1 -

AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8527 

8528 

8529 

8535 ve 
8536 

8537 

Telsiz telefon telsiz telgraf veya radyo 
yayınlan için alıcı cihazlar (aynı kabın 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cthazıyia birlikte olsun 
olmasın),vıdeo (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar 

- Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer 
alan ıkı veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolar,konsollar, 
masalar, kabinler ve dıger mesnetler (90 
fasılda yer alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol 
cihazları (8517 pozisyonunda yer alan 
cihazlar hanç) 

- Ku'lanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetim geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40' im 
geçmeyen, ve 
* kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kutlanılan menseli 
tüm girdilerin kıymetim geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40tnı 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'tnı 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fıvatmın %40 mı 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürüıün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25 mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %23'mt 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 



- 3 0 2 -

AS Kodu 

W 

Ürünün Tanın» 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y854I 

8542 

8544 

8545 

8546 

Dıyotlar.transıstörler ve benzen yan 
iletken tertibat, henüz chıp halinde 
kesilmemi; disk (wafcr) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mıkrodevreler 

• Monolıtık entegre devreler 

• Diğerleri 

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodıze edilmiş olanlar dahil) teller, 
kablolar (koaksıyel 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) 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metallı veya 
metalsız) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
• kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında yeralan tüm gırdılenn 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmeyen, 
imalat 

veya 

OıfÜzyon işlemi (bu kapsamda, entegre 
devrelerin uygun bir dopantın selektıf 
girişi vasıtasıyla yan iletken bir temel 
üzenne oturtularak oluşturulması), 
Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkelerden 
başka bir ülkede montajı yapılmış 
ve/veya test edilmiş olsun olmasın 

- Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
. yutandaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlarında yeralan tüm gırdılenn 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10' unu geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %25'ını 
geçmeyen imalat 



- 3 0 3 -

AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8547 

8548 

y Fasıl 86 

8608 

> Fasıl 87 

8709 

8710 

Elektrikli makına, cıhaz,alet veya elektrik 
tesisatları için tamamıyla izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçalan 
(bmegın.vıdalı duylar) (8546 
pozisyonundaki ızalatörler hariç), adı 
metallerden elektrik ıçtn iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

Pnmer elektrik pilleri, prımer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlertnm döküntü ve 
hurdaları .kullanılmış elektrik pıllen, 
bataryaları ve elektrik akümülatörlerı, bu 
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan makına, cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam ve parçalan 

Demiryolu ve benzen hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçaları her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil) trafik 
sinyalizasyon cthazlan 
aşağıda belirtilenler hariç 

Demiryolu veya tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme, demiryolları, 
tramvaylar, karayollan, dahili su yolları 
park yerlen, liman tesisleri veya hava 
limanlan için mekanik (elektromekanık 
dahil) işaret,emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları, buntann aksam ve 
parçalan 

Demiryolu ve benzen hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunlann 
aksam, parça ve aksesuarlan 

aşağıda belirtilenler hanç, 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalımanlannda kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus-, kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabalan, demiryolu istasyon 
platformlannda kullanılan türde çekiciler, 
bu taşıtlann aksam ve parçalan 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunlann aksam ve parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan hım girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fi)atının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 mı 
geçmeyen, 
imalat 

- Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden ve 

• kullanılan tüm gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tbm 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeven imalat 

Kullanılan tim 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdıienn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 



- 3 0 4 -

AS Kodu 

(i) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8711 

y 8 7 l 2 

8715 

8716 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

-50 cm3.ü geçmeyenler 

-- 50 cm3 .ü geçenler 

• Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçalan 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yan 
römorklar, hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar, bunların 
aksam ve parçalan 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ttrimün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

* t r 9^ v ' 



- 3 0 5 -

AS Kodu 

d) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

y Fasıl 88 

y8804 

880S 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

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 parçalan 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

i 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 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) 

Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
8906 pozisyonunda yer alan gemi 
tekneleri kullanılmayabilir. 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatmın % 40'ım 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatmın % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının V* 40' mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatmın %30'umı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

/, 

1 

>t 



- 3 0 6 -

AS Kodu 

SİL 

Ütünün Tanımı 

J2L 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

-ÖL veya ÜL 
y9005 

y9006 

9007 

9011 

y 9 0 I 4 

9015 

9016 

Çift gözlü dürbünler tek gözlü dürbünler 
diğer optik teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makınalan (sinematografik 
olanlar hariç), kameralar, fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomıkrografi sınefotomıkrografi veva 
mıkroprojeksıyon mücroskopları dahil) 

Dıger seyrüsefer alet-ve cihazları 

Arazı ölçme (fotogrametnk ölçüm aletleri 
dahil), hıdrografik, oşınografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç), telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti S santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 im 
geçmeyen ve 

kullanılan menşeli olmayan tum 
girdilerin kıyrretırın kullanılan menşeli 
lüm grdıleır <ıyıretın geçmeden, 
imalat 

Urunun >er aldığ poz syon dışında/ 
herhangi bir poz syondc ver alan 
g rdılerden 

• kullanılan tüm gırd ler n <ıyrrr nr 
ürünün fabnka çıkış f yatır in % 4ü <• 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmavan * : -
girdilerin kıymetinin kuı anı ar rr<%" 
tüm girdilerin kıymetini geçme" e-
ımalat 

- Ürünün yer aldığı pozısyor d ş "2«x 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 
kullanılan tüm girdilerin kıymetıntr 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 mı 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer aıan 
girdilerden 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdi lenn kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40 ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
u*unün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

/ - anı an tüm 
g r" »nn kıymetlim 
irtrun rabnka çıkış 
f vatnın %30 unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

(>) 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya u 

9017 

9018 

9019 

9020 

9024 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinalan, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte 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) 

- Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçalan ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler 
hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik Özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makine ve 
cihazlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ım 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

O) 

9025 

9026 

9027 

9028 

9029 

9030 

Ürünün Tanımı Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

J2L J2L 
Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri 
aletler, termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde o'anlan 

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya 
değişebilir diğer Özelliklerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimetreler, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi) (9014,9CH5,9028 
veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, 
spektrometrelcr, gaz veya duman tahlil 
cihazlan), akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya 
benzerlerini Ölçmeye veya muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar, ısı, ışık ve ses 
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve 
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazlan dahil) 

-Aksam ve parçalar 

• Diğerleri 

Devir adedi sayaçtan, üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

Elektrik] miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum 
analizOrleri ve diğer alet ve cihazlan 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçtan 
hanç); alfa, beta, gama, X- işim, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ısınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

K. s.*, v. riT. g.rdılenn kıymetinin 
j - l - i r J&rr.ki çıkı; fiyatının %40'ını 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
OrOnUn fabrika çıkış fiyatmuı % 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'mı 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Orunun fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

veya M. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

903 i 

9032 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

3 J Fa: r *'srja.jı b.r yerr.de 
5tnrcT>r"e- ••P-I /er amayıc öıçme 
»*%* "tjt^tra. L « . : ^ u NÎ rruVır.alan. 
x:f. x : . ıac îrar 

r^ûraıJ». £••» »t Kcccrol ilet ve cihazları 

90 Fasılda yer alan makina, alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu 
Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer saatler 

Saat makinaları (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinalan 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinaları 
(birleştirilmiş); saat makinatannın 
taslakları 

Saatlerin zarflan vs bunların aksam v: 
parçalan 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabr.ka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menseli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

•Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'tnı 
geçmeyen ve 
• yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyannm 
% 10' unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ün)nün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
öyannın %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

http://yerr.de
http://rh.tr
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

9112 

9113 

Fasıl 92 

Fasıl 93 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y9403 

Masa ve duvar saatlerinin zarflan ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzen zarflar ve 
bunların aksam ve parçalan 

Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçalan 

- Adı metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

• Diğerleri 

Müzik aletleri bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

Mobıyalar, yatak takımlan ve benzen 
doldurulmuş eşya, tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cıhazlan, reklam lambaları 
ışıklı tabelalalar, ışıklı ısım plakaları ve 
benzerleri, prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Adı metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 
300 gram veya daha az olan dplgusuz 
pamuklu kumaş kaplanmış) 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda ver alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki 
girdilerle kullanılmaya hazır fonnlardakı 
pamuklu mensucattan, 
• Mensucatın kıymetinin ürünün fabnka 
çıkış fiyatının %25'ını aşmaması, ve 
- kullanılan diğer gırdılenn menşeli 
olması ve 9401 veya 9403 pozısyonlan 
dışındaki bir pozisyonda yer alması ' 
koşullanyla, 
imalat 

\ 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış -
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabnka çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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AS Kodu 
1 
i 

1 (D 

Urunun Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

9405 

9406 

y Fasıl 95 

Q503 

v9506 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

y 9603 

9605 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçalan, tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip 
reklam lambaları, ışıklı ısım tabelaları ve 
benzen eşya ve bu eşyanın aksam ve 
parçalan 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, 
bunların aksam parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç, 

Diğer oyuncaklar, eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzen 
modeller (hareketli olsun olmasın), her 
tür bilmeceler (puzzle) 

Golf sopalan ve bunların aksamı 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hanç, 

Yontulmaya elvenşlı hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve 
benzerlen zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hanç), elle kullanılmaya 
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular 
hanç), boya yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları 
seyahat takınılan 

Kullanılan tum girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'smı 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50 sim 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla btrlıkte gelt 
sopası başlan yapınma mahsus kabaca 
şekil verilmiş bloklar kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Uümlc aynı pozisyonda yer alan 
yontulmaya elvenşlı 'işlenmiş* 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm gırdılenn kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sını 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan herbın takım , 
içerisinde olmaması halinde kendisine j 
uygulanacak kuralı karşılamalıdır 
Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam 
kıymetlen takımın fabnka çıkış fiyatının 
%15' ını geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

» 

i 
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AS Kodu 

W 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren 
işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

9606 

960S 

9612 

y9613 

y9614 

Fası! 97 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer 
gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, 
mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer 
dolma kalemler, duplikatör, dolma 
kursun kalemler, dolma kalem veloırşun 
kalem saplan ve benzeri saplar; bunların 
aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 
pozisyonundaki eşya hariç) 

Yaa makinalan için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve 
antikalar 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sint 
geçmeyen, 
imalat 

Orunun yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem 
uçları ve damakları da kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50"sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30*unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
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Dipnotlar Listesi 
(1) "özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notlan 7.1 ve 7.3 

(2) "özel işlemler" ile ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notu 7.2 

(3) Fasıl 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında 
yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya 
boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 

(4) Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak kabul edilir. 

(5) Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama 
sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

(6) Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-
Hazemeter (öm.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16' ya göre ölçülen optik geçirgenliği 
%2 den az olan yapraklar. 

(7) Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 
bakınız Giriş Notu 5 

(8) Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde 
dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır. 

w Bakınız Giriş Notu 6. 
(l0) Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) 

dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan'örme eşya 
için bkz. Giriş Notu 6. 

(1 ° SEMII - Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü. 
(l2) Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

EK III 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.l DOLAŞIM BELGESİ İÇİN 
MÜRACAAT 

Basım Talimatı 

1 • Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5 mm. veya artı 8 
mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda 
olmak, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2'den az 
olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek 
tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip 
olmalıdır. 

2. Taraf Ülkelerin gümrük idareleri, formları bizzat basmak veya onaylanmış 
basımevlenne bastırtmak hakkını saklı tutabilirler, tkinci durumda her bir form 
onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya 
basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form aynca kendisini tanıtıcı 
mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 
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~i İhracattı (Adı, Açık adresi, Ülke) 
DOLAŞIM SERTİFİKASI 

"5 Malın C8ndcnldigı şahıs (Adı. Açık Adresi, Ülke) {Tercihe Bağlı) 

EUR. I No A 
J t o jbnnujloldurmadaıı Önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alınlarını yazınız ) 

4 Orûnleria menşei 
sayılsa Olka, ülkeler 
grubu vtyn alanlar 

S. Varis Ollun vtya 
Şikeler grubu 

6 Taşımaya ilişkin bilgiler (tercihe Bağlı) GMemUr 

8. Sıra No; KolUenn marka ve işaretlen, Sayı ve türleri '; Esyaım tanımı. 9. Brt l ağırlık (kg) 
veya diğer McOler 
(Litre, metreküp, 
VA) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11 GÜMRÜK VtZESt 

Onaylanan Beyan 

Hınç Belgesi2 

Fonu 

GararOk İdaresi 

Düzenleyen Ülke yad* BOlge 

Yer Tank 

(imza) 

1 1 İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 

belinden eşyamı bu belgenin 
düzenlenmesi tçn gerekli olan koşullara 
uygun olduğunu beyan edenin 

Yer ,ıanh 

(tmaaj 

1 Eşya ambalajlı değilse, yerme gOre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerien doldurunuz. 
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IX DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ 

Bu sertifikanın, doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep 
edilir 

Yer .tarih 

Mukur 

(İmza) 

14. KONTROLÜN SONUCU 
Yapılan kontrol bu sertifikanın ( ) 

. Belirtilen gumrok idaresince düzenlendiğim ve içerdiği 
bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir 

* Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
vennedıgmı göstermektedir (Ekteki ayıklamalara 
bakmaz.) 

Yer tarih 

Mühür 

(tmza) 

( ) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz 

NOTLAR 

1 Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru 
olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır Böyle bir 
değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük 
idaresi tarafından onaylanmalıdır 

2 Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne J)ir sıra 
numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir Kullanılmayan 
yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir 

3 Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla 
tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU 

T ihracatçı (Adı. Açık adresi, Olkc) 

3. Mil in Gönderildiği Şıhıs (Adı, Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A oooooo 
_Bujbrmııjoldurmadan 6ncc arkadaki nottan okuyunuz 

anındaki tereddi ticarette kalaaaM ıtrıifika ip* bi|>ınıd<r 

(ufili ulktkT, \rtk» iraptan vey» abalarını yatışa.) 

4 . Ö r t a l e r i a mratti «ayıİM 
Uke, Ülkeler grubu veya 
alaalar 

5. Vırt) ülkesi veya 
ülkeler gruba 

6. Taşımaya lllslu* bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gfetanfer 

8. Sıra No; Kehlemi «arka ve işaretleri. Sayı ve türleri i Esyanıa tanını. 9. Brit ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 

(I ftl 

10. Faturalar 
(Tercihe Bajlı) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı; 

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini 
İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZO) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri 
her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından 
hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini 
kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim. 

(Yer ve tarih) 

(tmza) 

(1) örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım 
sertifikalan, faturalar, imalatçı beyanları, vs. 
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E K I V 
Fatura Beyanı 

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak 
dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Metin 

İşbu belge (Gümrük Onay No:..( )) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça 
2 

belirtilmedikçe, bu maddelerin ( ) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder. 

Bosna Hersek Metni 

Izvoznik proizvoda obuhvadenih ovom ispravom (carinsko ovlaStenje br (1h 
izjavljuje da su, osim ako je to drugafiije izriCito navedeno, ovi proizvodi (2^ 
preferencijalnog porijekla. 
I zvozn ik p r o i z v o d a obuhvacenih o v o m i spravom (carinsko ovlaStenje br (1*) 
izjavljuje da su, osim ako je to drukfiije izriöito navedeno, ovi proizvodi ™ 
preferencijalnog podrijetla. 
H3B03HHK npoH3Boaa o6yxBaheHHX OBOM HcnpaBOM (uapHHCKO oananrretbe 
6p 0 > ) H3JaBibyje jıa ey, OCHM axo je TO apyraHHJe H3PHHHTO HaBe.neHo, OBH 
npoH3BOAH ™ npe4>epeHUHJanHor nopujeıcna. 

İngilizce Metin 

The exporter of the produets covered by this document (customs authorization N o ... 
('»declares that, except where othenvise clearly indicated, these produets are of 
preferential origin(2). 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan 
kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde 
yazılmalıdır.) 

Fatura Beyanı bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa 
yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal 
edilmeli veya bu bolüm boş bırakılmalıdır. 

" Ürünlerin menşei belirtilmelidir. 
Belge Özerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir. 
İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına 
gelir. 

O R T A K BİLDİRİ 

1. Taraf Ülkeler, Uyumlaştınlmış Avrupa tercihli menşe kurallarının Avrupa 
Topluluğu'nun uygulamalarına paralel olarak tadili ve uygulanmasının sürekliliğini 
sağlamayı kabul ederler. 

2. Taraf Ülkeler, bağlı olduktan şartların gerçekleşmesi halinde, Avrupa Toplulugu'nun 
kendi aralarındaki mevcut kümülasyon sistemine eklenmesini dikkate almayı kabul 
ederler. 


