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AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ 1/2021 KARARI 

1 Haziran 2021 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın, 'menşeli 
ürünler' kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No'lu 

Protokolü değiştirerek değiştirilmesi [2021/1905] 
AB-NORVEÇ ORTAK KOMİTESİ, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmayı  ( 1 ) ve özellikle, 
"menşeli ürünler" kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 3 No'lu 
Protokolün 3. Maddesini göz önünde bulundurarak, 
Buna karşılık: 
(1) Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki Anlaşmanın ('Anlaşma') 11. Maddesi, 

menşe kurallarını belirleyen bu Anlaşmanın 3 No'lu Protokolüne ('Protokol No 3') atıfta 
bulunmaktadır. 

(2) 3 No'lu Protokol'ün 3. Maddesi, Anlaşma'nın 29. Maddesi ile kurulan Ortak Komite'nin, 3 No'lu 
Protokol'ün hükümlerini değiştirmeye karar verebileceğini belirtmektedir. 

(3) Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşme  ( 2 ) ("Sözleşme"), 
Sözleşmeye Akit Taraflar arasında akdedilen ikili serbest ticaret anlaşmalarında oluşturulan 
mevcut ikili menşe kuralları sistemlerini çok taraflı bir sisteme aktarmayı amaçlamaktadır. 
çerçevesinde, bu ikili anlaşmalarda belirtilen ilkelere halel getirmeksizin. 

(4) Birlik ve Norveç Krallığı, Sözleşmeyi 15 Haziran 2011'de imzaladı. 

(5) Birlik ve Norveç Krallığı, kabul belgelerini sırasıyla 26 Mart 2012 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 
Sözleşme tevdi makamına tevdi etmiştir. Sonuç olarak ve Sözleşme'nin 10(3) Maddesi uyarınca 
Sözleşme, Birlik ve Norveç Krallığı ile ilgili olarak sırasıyla 1 Mayıs 2012 ve 1 Ocak 2012'de 
yürürlüğe girmiştir. 

(6) Sözleşme değişikliğinin sonuçlanması ve yürürlüğe girmesine kadar, Birlik ve Norveç Krallığı, 
değiştirilen Sözleşmenin hükümlerine dayanan ve alternatif menşe kuralları olarak iki taraflı olarak 
kullanılabilecek alternatif bir dizi menşe kuralı uygulama konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmede 
belirtilenlere. 

(7) Bu nedenle 3 No'lu Protokol, alternatif bir menşe kuralları dizisi sağlayan yeni bir protokolle 
değiştirilmelidir. Ayrıca, yeni protokol her zaman yürürlükteki Sözleşmenin en son versiyonuna 
atıfta bulunmak için Sözleşmeye dinamik bir referans içermelidir. 

BU KARARI KABUL ETTİ: 

Madde 1 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Norveç Krallığı arasındaki 'menşeli ürünler' kavramının 
tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Anlaşmanın 3 No'lu Protokolü, bu Kararın 
Ekinde belirtilen metinle değiştirilmiştir. 

makale 2 



Bu Karar, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
1 Haziran 2021'de Brüksel'de yapıldı. 

Ortak Komite için 
Başkan 

 
Marco DÜERKOP 

 
( 1 )   ABRG L 171, 27.6.1973, s. 2 . 

( 2 )   ABRG L 54, 26.2.2013, s. 4 . 

 

EK 

PROTOKOL NO 3 

“menşeli ürünler” kavramının tanımına ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin 

Madde 1 
Uygulanabilir menşe kuralları 

1. Anlaşmanın uygulanması amacıyla, Ek I ve Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe 
kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşme'nin Ek II'sinin ilgili hükümleri  ( 1 ) ("Sözleşme"), 
son değiştirildiği ve Avrupa Birliği'nde yayımlandığı şekliyle. Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi geçerli olacaktır. 
2. Ek I'deki ve Sözleşme'nin Ek II'deki ilgili hükümlerindeki “ilgili anlaşma”ya yapılan 
tüm atıflar, Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanacaktır. 
3. Kümülasyonun yalnızca EFTA Devletlerini, Faroe Adaları'nı, Avrupa Birliği'ni, 
Türkiye Cumhuriyeti'ni, İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılanları kapsadığı Sözleşme'nin 
Ek I'in 16(5) ve 21(3). maddelerine bakılmaksızın, Moldova Cumhuriyeti, Gürcistan ve 
Ukrayna, menşe kanıtı EUR.1 dolaşım sertifikası veya menşe beyanı olabilir. 

makale 2 
Alternatif uygulanabilir menşe kuralları 

1. Bu Protokol'ün 1. Maddesine bakılmaksızın, Anlaşmanın uygulanması amacıyla, bu 
Protokol'ün Ek A'sında belirtilen alternatif uygulanabilir menşe kurallarına (“Geçiş 
kuralları”) uygun olarak tercihli menşe elde eden ürünler de aynı şekilde kabul edilecektir. 
Avrupa Birliği veya Norveç Krallığı menşeli. 
2. Geçiş kuralları, Geçiş kurallarının dayandığı Sözleşmenin değişikliği yürürlüğe girene 
kadar geçerli olacaktır. 



Madde 3 
Anlaşmazlık çözümü 

1. Sözleşme Ek I'in 32. Maddesinde veya bu Protokol'ün Ek A'nın 34. Maddesinde 
belirtilen doğrulama prosedürleriyle ilgili olarak, doğrulamayı talep eden gümrük 
makamları ile taşımadan sorumlu gümrük makamları arasında çözülemeyen 
anlaşmazlıkların ortaya çıkması durumunda; bu doğrulamanın dışında, bunlar Ortak 
Komiteye sunulacaktır. 
2. Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümü o ülkenin mevzuatına göre yapılır. 

Madde 4 
Protokol Değişiklikleri 

Ortak Komite, bu Protokolün hükümlerini değiştirmeye karar verebilir. 

Madde 5 
Sözleşmeden Çekilme 

1. Avrupa Birliği veya Norveç Krallığı, Sözleşmenin tevdi merciine, Sözleşmenin 9. 
Maddesi uyarınca Sözleşmeden çekilme niyetlerini yazılı olarak bildirmeleri halinde, 
Avrupa Birliği ve Norveç Krallığı, derhal müzakerelere başlayacaklardır. Anlaşmanın 
uygulanması amacıyla menşe kuralları. 
2. Bu tür yeni müzakere edilmiş menşe kurallarının yürürlüğe girmesine kadar, Ek I'de yer 
alan menşe kuralları ve uygun olduğunda, Sözleşme'nin Ek II'nin geri çekme anında 
geçerli olan ilgili hükümleri uygulanmaya devam edecektir. anlaşma. Ancak, geri çekme 
anından itibaren, Ek I'de yer alan menşe kuralları ve uygun olduğu durumlarda, 
Sözleşme'nin Ek II'sinin ilgili hükümleri, yalnızca Avrupa Birliği ile Norveç Krallığı 
arasında ikili kümülasyona izin verecek şekilde yorumlanacaktır. 

Ek Bölüm A 

UYGULANAN ALTERNATİF MENŞE KURALLARI 

Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin Bölgesel Sözleşmenin Akit 
Tarafları arasında, Sözleşmede yapılan değişikliğin sonuçlandırılması ve yürürlüğe 

girmesine kadar isteğe bağlı uygulama kuralları 

(“Kurallar” veya “Geçiş Kuralları”) 

“MENKELİ ÜRÜN” KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ 
YÖNTEMLERİ 
İÇİNDEKİLER 

AMAÇLAR 
BAŞLIK I GENEL HÜKÜMLER  

Madde 1 Tanımlar  

BAŞLIK II “MENKELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI  

makale 2 Genel Gereksinimler  



Madde 3 Tamamen elde edilen ürünler  

Madde 4 Yeterli çalışma veya işleme  

Madde 5 tolerans kuralı  

Madde 6 Yetersiz çalışma veya işleme  

Madde 7 Menşe Kümülasyonu  

Madde 8 Menşe kümülasyonunun uygulanması için koşullar  

Madde 9 yeterlilik birimi  

Madde 10 Setler  

Madde 11 nötr elemanlar  

Madde 12 muhasebe ayrımı  

BAŞLIK III BÖLGE GEREKSİNİMLERİ  

Madde 13 Bölgesellik ilkesi  

Madde 14 Değişiklik yapılmaması  

Madde 15 Sergiler  

BAŞLIK IV ÇEKİLME VEYA MUAFİYET  

Madde 16 Gümrük vergilerinin geri çekilmesi veya muafiyeti  

BAŞLIK V MENŞE KANITI  

Madde 17 Genel Gereksinimler  

Madde 18 Menşe beyanı düzenleme şartları  

Madde 19 Onaylı ihracatçı  

Madde 20 EUR.1 dolaşım sertifikası düzenleme prosedürü  

Madde 21 Geriye dönük olarak düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikaları  

Madde 22 EUR.1 mükerrer hareket belgesinin düzenlenmesi  

Madde 23 Menşe kanıtının geçerliliği  

Madde 24 serbest bölgeler  

Madde 25 İthalat gereksinimleri  

Madde 26 taksitli ithalat  

Madde 27 Menşe ispatından muafiyet  

Madde 28 Tutarsızlıklar ve biçimsel hatalar  

Madde 29 Tedarikçi beyanları  

Madde 30 Euro cinsinden ifade edilen tutarlar  

BAŞLIK VI İŞBİRLİĞİ ESASLARI VE BELGESEL DELİLLER  

Madde 31 Belgeli kanıtlar, menşe kanıtlarının korunması ve destekleyici belgeler  

Madde 32 Anlaşmazlık çözümü  

BAŞLIK VII İDARİ İŞBİRLİĞİ  



Madde 33 Bildirim ve işbirliği  

Madde 34 Menşe kanıtlarının doğrulanması  

Madde 35 Tedarikçi beyanlarının doğrulanması  

Madde 36 cezalar  

BAŞLIK VIII EK A'NIN UYGULANMASI  

Madde 37 Avrupa Ekonomik Alanı  

Madde 38 Lihtenştayn  

Madde 39 San Marino Cumhuriyeti  

40. Madde Andorra Prensliği  

41. Madde Ceuta ve Melilla  

Eklerin Listesi 
EK I: Ek II'deki listeye giriş notları  

EK 
II: 

Üretilen ürünün menşe statüsü kazanması için menşeli olmayan maddeler üzerinde 
yapılması gereken işçilik veya işlemlerin listesi  

EK III: Menşe beyanı metni  

EK IV: EUR.1 dolaşım sertifikası örnekleri ve EUR.1 dolaşım sertifikası başvurusu  

EK V: Ceuta ve Melilla menşeli ürünlere ilişkin özel koşullar  

EK VI: Tedarikçi beyanı  

EK VII: Uzun vadeli tedarikçi beyanı  

AMAÇLAR 
Bu Kurallar isteğe bağlıdır. Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına ilişkin 
Bölgesel Sözleşmenin (“PEM Sözleşmesi” veya “Sözleşme”) değişikliğinin 
sonuçlanmasına ve yürürlüğe girmesine kadar geçici olarak uygulanmaları 
amaçlanmaktadır. Bu Kurallar, kendilerine atıfta bulunmayı veya ikili tercihli ticaret 
anlaşmalarına dahil etmeyi kabul eden Akit Taraflar arasındaki ticarete ikili olarak 
uygulanacaktır. Bu Kurallar, Sözleşme tarafından öngörüldüğü üzere, Sözleşmeci Taraflar 
arasındaki ilgili anlaşmalarda ve diğer ilgili ikili anlaşmalarda belirtilen ilkelere halel 
getirmeksizin, Sözleşme kurallarına alternatif olarak uygulanmayı amaçlamaktadır. Buna 
göre, bu Kurallar zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır. 
Bu Kurallar, Sözleşmeyi değiştirmeyi amaçlamaz. Sözleşme, Sözleşmenin Akit Tarafları 
arasında tam olarak uygulanmaya devam eder. Bu Kurallar, Akit Tarafların Sözleşme 
kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini değiştirmeyecektir. 

BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 
Tanımlar 

Bu Kuralların amaçları için: 



(a) “Uygulayan Akit Taraf”, PEM Sözleşmesinin diğer bir Akit Tarafıyla yaptığı ikili tercihli ticaret 
anlaşmalarına bu Kuralları dahil eden ve Anlaşmanın Taraflarını içeren PEM Sözleşmesine Akit 
Taraf anlamına gelir; 

(B) "fasıllar", "başlıklar" ve "alt pozisyonlar", Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini 
("Armonize Sistem") oluşturan terminolojide kullanılan fasıllar, başlıklar ve alt pozisyonlar (dört 
veya altı haneli kodlar) anlamına gelir. Gümrük İşbirliği Konseyi'nin 26 Haziran 2004 tarihli 
Tavsiye Kararı uyarınca yapılan değişiklikler; 

(C) "sınıflandırılmış", Armonize Sistemin belirli bir başlığı veya alt başlığı altında bir malın 
sınıflandırılması anlamına gelir; 

(NS) "konsinye", aşağıdakilerden biri olan ürünler anlamına gelir: 

(ben) bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilir; veya 

(ii) ihracatçıdan alıcıya sevkiyatını kapsayan tek bir taşıma belgesi veya böyle bir belgenin 
olmaması durumunda tek bir fatura ile kapsanan; 

 

(e) Avrupa Birliği için “Tarafın veya başvuran Akit Tarafın gümrük idareleri”, Avrupa Birliği Üye 
Devletlerinin gümrük makamlarından herhangi biri anlamına gelir; 

(F) “gümrük değeri” 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. 

(G) "fabrika çıkış fiyatı", kullanılan tüm malzemelerin değerini ve ilgili tüm diğer maliyetleri içermesi 
koşuluyla, son işçilik veya işlemenin üstlendiği Taraftaki üreticiye fabrikada ürün için ödenen 
fiyat anlamına gelir. elde edilen ürün ihraç edildiğinde geri ödenen veya ödenebilecek her türlü 
dahili vergiler çıkarılarak, üretimine. Son işçilik veya işlemenin bir imalatçıya taşerona verildiği 
durumlarda, "imalatçı" terimi, taşeronu istihdam eden işletmeyi ifade eder. 

Ödenen fiili fiyatın, Tarafta fiilen maruz kalınan ürünün imalatı ile ilgili tüm maliyetleri 
yansıtmadığı durumlarda, fabrika çıkış fiyatı, tüm bu maliyetlerin toplamından, geri ödenen veya 
ödenebilecek herhangi bir dahili verginin çıkarılmasıyla elde edilen tutar anlamına gelir. elde 
edilen ürün ihraç edildiğinde; 

(H) "Değişen malzeme" veya "tartışabilir ürün", aynı tür ve ticari kalitede, aynı teknik ve fiziksel 
özelliklere sahip ve birbirinden ayırt edilemeyen malzeme veya ürün anlamına gelir; 

(ben) “mallar” hem malzeme hem de ürün anlamına gelir; 

(J) "imalat", montaj dahil her türlü çalışma veya işleme anlamına gelir; 

(k) "malzeme", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir bileşen, ham madde, bileşen veya parça vb. 
anlamına gelir; 

(l) "menşeli olmayan maddelerin azami muhtevası", bir imalatın ürüne menşe statüsü vermek için 
yeterli işlemekte veya işlemekte olduğunu kabul etmek için izin verilen menşeli olmayan 
maddelerin azami muhtevası anlamına gelir. Ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzdesi olarak veya 
belirli bir fasıl, fasıl, pozisyon veya alt pozisyon grubuna giren bu maddelerin kullanılan net 
ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilebilir; 

(m) "ürün", daha sonra başka bir imalat işleminde kullanılmak üzere tasarlanmış olsa bile, imal 
edilmekte olan ürün anlamına gelir; 

(n) “toprak”, bir Tarafın kara bölgesini, iç sularını ve karasularını içerir; 

(Ö) "katma değer", ürünün fabrika çıkış fiyatından kümülasyonun uygulanabileceği veya gümrük 
kıymetinin bilinmediği veya gümrük kıymetinin bilinmediği veya tespit edilemeyen, ihracatçı 
Taraftaki malzemeler için ödenen ilk tespit edilebilir fiyat; 



(P) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı sırasındaki gümrük kıymeti 
veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, ihracatçı Tarafta maddeler için ödenen 
tespit edilebilir ilk fiyat anlamına gelir. Kullanılan menşeli maddelerin kıymetinin tespit edilmesi 
gerektiğinde, bu husus gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır . 

BAŞLIK II 

“MENKELİ ÜRÜNLER” KAVRAMININ TANIMI 

makale 2 
Genel Gereksinimler 

Anlaşmanın uygulanması amacıyla, aşağıdaki ürünler diğer Tarafa ihraç edildiğinde bir 
Taraf menşeli olarak kabul edilecektir: 
(a) 3. Madde anlamında tamamen bir Tarafta elde edilen ürünler; 

(B) Madde 4 anlamında o Tarafta yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması şartıyla, bir Tarafta 
tamamen elde edilmemiş malzemeleri içeren bir Tarafta elde edilen ürünler. 

Madde 3 
Tamamen elde edilen ürünler 

1. Aşağıdakiler, diğer Tarafa ihraç edildiğinde bir Tarafta tamamen elde edilmiş olarak 
kabul edilecektir: 
(a) toprağından veya deniz tabanından çıkarılan mineral ürünler ve doğal su; 

(B) su bitkileri dahil bitkiler ve burada yetiştirilen veya hasat edilen bitkisel ürünler; 

(C) orada doğup büyüyen canlı hayvanlar; 

(NS) orada yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(e) orada doğup büyüyen kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(F) orada yapılan avcılık veya balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler; 

(G) balıkların, kabukluların, yumuşakçaların ve diğer suda yaşayan omurgasızların yumurta, larva, 
yavru veya parmak yavrularından doğduğu veya yetiştirildiği su ürünleri ürünleri; 

(H) deniz balıkçılığı ürünleri ve herhangi bir karasularının dışında denizden kendi gemileri tarafından 
alınan diğer ürünler; 

(ben) münhasıran (h) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinde yapılan ürünler; 

(J) orada toplanan kullanılmış eşyalar sadece ham maddelerin geri kazanılması için uygundur; 

(k) orada yürütülen imalat işlemlerinden kaynaklanan atık ve hurdalar; 

(l) karasularının dışında bulunan ancak münhasır işletme haklarına sahip olduğu deniz tabanından 
veya deniz tabanının altından çıkarılan ürünler; 

(m) münhasıran (a) ila (l) bentlerinde belirtilen ürünlerden üretilen mallar. 

2. Paragraf 1'in (h) ve (i) bentlerinde yer alan "kendi gemileri" ve "fabrika gemileri" 
terimleri, yalnızca aşağıdaki gereklerden her birini karşılayan gemiler ve fabrika gemileri 
için geçerli olacaktır: 
(a) ihracatçı veya ithalatçı Tarafta kayıtlı olmaları; 



(B) ihracatçı veya ithalatçı Tarafın bayrağı altında seyahat ederler; 

(C) aşağıdaki koşullardan birini karşılarlar: 

(ben) en az %50'si ihracatçı veya ithalatçı Tarafın vatandaşlarına aittir; veya 

(ii) sahip oldukları şirketler: 

- merkez ofisi ve ana iş merkezinin ihracatçı veya ithalatçı Tarafta olması; ve 

- en az %50'si ihracatçı veya ithalatçı Tarafa veya bu Tarafların kamu kuruluşlarına veya 
vatandaşlarına aittir. 

  

3. 2. paragrafın amaçları doğrultusunda, ihracatçı veya ithalatçı Taraf Avrupa Birliği 
olduğunda, Avrupa Birliği Üye Devletleri anlamına gelir. 
4. 2. paragrafın amaçları doğrultusunda, EFTA Devletleri, başvuran bir Akit Taraf olarak 
kabul edilecektir. 

Madde 4 
Yeterli çalışma veya işleme 

1. Bu Maddenin 3. paragrafına ve 6. Maddeye halel getirmeksizin, bir Tarafta tamamıyla 
elde edilmeyen ürünler, ilgili mallar için Ek II'deki listede belirtilen koşullar yerine 
getirildiğinde, yeterince işlenmiş veya işlenmiş olarak kabul edilecektir. . 
2. Paragraf 1 uyarınca bir Taraf ülkede menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün 
imalatında bir madde olarak kullanılıyorsa, imalatında kullanılmış olabilecek menşeli 
olmayan maddeler dikkate alınmayacaktır. 
3. Paragraf 1'in gereklerinin karşılanıp karşılanmadığının tespiti her ürün için yapılır. 
Bununla birlikte, ilgili kuralın, menşeli olmayan maddelerin azami içeriğine uyulmasına 
dayandığı durumlarda, Tarafların gümrük idareleri, ihracatçılara ürünün fabrika çıkış 
fiyatını ve menşeli olmayan maddelerin kıymetini bir malın fabrika çıkış fiyatının 
hesaplanması konusunda yetki verebilir. maliyetlerdeki ve döviz kurlarındaki 
dalgalanmaları hesaba katmak için 4. paragrafta belirtilen ortalama esas. 
4. Paragraf 3'ün ikinci alt paragrafının geçerli olduğu durumlarda, ürünün ortalama fabrika 
çıkış fiyatı ve kullanılan menşeli olmayan maddelerin ortalama değeri, ürünlerin tüm 
satışları için alınan fabrika çıkış fiyatlarının toplamı temelinde sırasıyla hesaplanacaktır. 
Bir önceki mali yılda gerçekleştirilen aynı ürünler ve aynı ürünlerin imalatında kullanılan 
tüm menşeli olmayan maddelerin ihracatçı Tarafta tanımlandığı şekilde bir önceki mali 
yıl içindeki değerlerinin toplamı veya tam bir mali yıl mevcut değildir, üç aydan az 
olmaması gereken daha kısa bir süre. 
5. Ortalama esasına göre hesaplamayı tercih eden ihracatçılar, bu tür bir yöntemi referans 
mali yılını takip eden yılda veya uygun olması halinde referans olarak kullanılan daha kısa 
dönemi takip eden yılda sürekli olarak uygularlar. Belirli bir mali yıl veya üç aydan az 
olmayan daha kısa bir temsil süresi boyunca, böyle bir yöntemin kullanılmasını haklı kılan 
maliyetlerdeki veya döviz kurlarındaki dalgalanmaların sona erdiğini kaydettikleri 
takdirde, bu tür bir yöntemi uygulamayı bırakabilirler. 
6. Paragraf 4'te atıfta bulunulan ortalamalar, menşeli olmayan maddelerin maksimum 
içeriğine uygunluğun sağlanması amacıyla sırasıyla fabrika çıkış fiyatı ve menşeli 
olmayan maddelerin değeri olarak kullanılacaktır. 



Madde 5 
tolerans kuralı 

1. 4 üncü Maddeden istisna olarak ve bu Maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarına tabi olarak, Ek 
II'deki listede belirtilen koşullara göre, belirli bir ürünün imalatında kullanılmayacak 
menşeli olmayan maddeler; Bununla birlikte, ürün için değerlendirilen toplam net ağırlığı 
veya değeri aşağıdakileri aşmamak kaydıyla ürün kullanılabilir: 
(a) Fasıl 16'daki işlenmiş su ürünleri hariç, Fasıl 2 ve 4 ila 24'e giren ürünün net ağırlığının %15'i; 

(B) (a) bendi kapsamına girmeyen ürünler için ürünün fabrika çıkış fiyatının %15'i. 

Bu paragraf, Ek I'in 6. ve 7. Notlarında belirtilen toleransların uygulanacağı Armonize 
Sistemin 50 ila 63. Bölümlerine giren ürünlere uygulanmaz. 
2. Bu maddenin 1. paragrafı, Ek II'deki listede belirtilen kurallarda belirtilen menşeli 
olmayan maddelerin maksimum içeriği için yüzdelerin herhangi birinin aşılmasına izin 
vermez. 
3. Bu Maddenin 1 ve 2. paragrafları, 3. Madde anlamında bir Tarafta tamamen elde edilen 
ürünlere uygulanmayacaktır. Ancak, Madde 6 ve Madde 9(1)'e halel getirmeksizin, bu 
hükümlerde sağlanan tolerans yine de geçerli olacaktır. Ek II'deki listede yer alan kurala 
göre, o ürünün imalatında kullanılan malzemelerin tamamıyla elde edilmiş olması gerekir. 

Madde 6 
Yetersiz çalışma veya işleme 

1. Bu Maddenin 2. paragrafına halel getirmeksizin, aşağıdaki işlemler, Madde 4'ün 
gerekleri karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, menşeli ürün statüsü vermek için 
yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilecektir: 
(a) ürünlerin nakliye ve depolama sırasında iyi durumda kalmasını sağlamak için operasyonları 

korumak; 

(B) paketlerin parçalanması ve montajı; 

(C) yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer kaplamaların çıkarılması; 

(NS) tekstillerin ütülenmesi veya preslenmesi; 

(e) basit boyama ve cila işlemleri; 

(F) pirincin kabuklarının ayrılması ve kısmen veya tamamen öğütülmesi; tahılların ve pirincin 
cilalanması ve cilalanması; 

(G) şekeri renklendirme veya tatlandırma veya şeker topakları oluşturma işlemleri; kristal şekerin 
kısmen veya tamamen öğütülmesi; 

(H) meyvelerin, sert kabuklu yemişlerin ve sebzelerin soyulması, öğütülmesi ve kabuklarının 
soyulması; 

(ben) bileme, basit taşlama veya basit kesme; 

(J) eleme, eleme, sıralama, sınıflandırma, derecelendirme, eşleştirme; (makale setlerinin 
oluşturulması dahil); 

(k) şişelere, teneke kutulara, mataralara, çantalara, kasalara, kutulara basit yerleştirme, kartlara veya 
kartonlara sabitleme ve diğer tüm basit paketleme işlemleri; 



(l) ürünler veya ambalajları üzerine işaretler, etiketler, logolar ve benzeri ayırt edici işaretler 
yapıştırmak veya basmak; 

(m) farklı türde olsun olmasın ürünlerin basit bir şekilde karıştırılması; 

(n) şekerin herhangi bir malzeme ile karıştırılması; 

(Ö) basit su ilavesi veya seyreltme veya ürünlerin dehidrasyonu veya denatürasyonu; 

(P) tam bir eşya oluşturmak için eşya parçalarının basit montajı veya ürünlerin parçalara ayrılması; 

(Q) hayvanların kesilmesi; 

(r) (a) ila (q) noktalarında belirtilen iki veya daha fazla işlemin bir kombinasyonu. 

2. İhracatçı Tarafta belirli bir ürün üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler, o üründe yapılan 
işçilik veya işlemin 1. paragraf anlamında yetersiz olarak kabul edilip edilmeyeceği 
belirlenirken dikkate alınacaktır. 

Madde 7 
Menşe Kümülasyonu 

1. Madde 2'ye halel getirmeksizin, işçilik veya işlemin taşınması koşuluyla, ihracatçı Taraf 
dışındaki herhangi bir başvuran Akit Taraf menşeli malzemeleri içeren ürünler, diğer 
Tarafa ihraç edildiklerinde, ihracatçı Taraf menşeli olarak kabul edilecektir. İhracatçı 
Tarafta, Madde 6'da belirtilen işlemlerin ötesine geçer. Bu tür malzemelerin yeterli işçilik 
veya işleme tabi tutulması gerekli olmayacaktır. 
2. İhracatçı Tarafta gerçekleştirilen işçilik veya işleme, Madde 6'da belirtilen işlemlerin 
ötesine geçmediğinde, başvuran diğer herhangi bir Akit Taraf menşeli maddelerin 
birleştirilmesiyle elde edilen ürün, yalnızca aşağıdaki durumlarda ihracatçı Taraf menşeli 
olarak kabul edilecektir. orada katma değer, kullanılan diğer başvuran Akit Taraflardan 
herhangi biri menşeli malzemelerin değerinden daha fazladır. Aksi takdirde, elde edilen 
ürün, ihracatçı Taraftaki imalatta kullanılan menşeli maddelerin en yüksek değerini 
oluşturan başvuran Akit Taraf menşeli olarak kabul edilecektir. 
3. Madde 2'ye halel getirmeksizin ve 50 ila 63. Fasıllara giren ürünler hariç olmak üzere, 
ihracatçı Taraf dışındaki bir başvuran Akit Tarafta gerçekleştirilen işçilik veya işleme, 
elde edilen ürünler, bu ihracatçı Tarafta müteakip işleme veya işleme tabi tutulur. 
4. 2. Maddeye halel getirmeksizin, 50 ila 63. Fasıllara giren ve sadece Taraflar arasında 
ikili ticaret amacıyla kullanılan ürünler için, ithalatçı Tarafta gerçekleştirilen işçilik veya 
işleme, aşağıdaki durumlarda ihracatçı Tarafta gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. 
ürünler, bu ihracatçı Tarafta müteakip işleme veya işleme tabi tutulur. 
Bu paragrafın amaçları doğrultusunda, Avrupa Birliği'nin İstikrar ve Ortaklık sürecindeki 
katılımcılar ve Moldova Cumhuriyeti, başvuran bir Akit Taraf olarak kabul edilecektir. 
5. Taraflar, 50 ila 63. Fasıllara giren ürünlerin ithalatına ilişkin bu Maddenin 3. 
paragrafının uygulamasını tek taraflı olarak genişletmeyi seçebilirler. Böyle bir uzatmayı 
tercih eden bir Taraf, diğer Tarafı bilgilendirecek ve Madde 8(2) uyarınca Avrupa 
Komisyonunu bilgilendirecektir. 
6. Bu Maddenin 3 ila 5. paragrafları anlamında kümülasyon amacıyla, menşeli ürünler, 
ancak orada yapılan işçilik veya işleme, Madde 6'da belirtilen işlemlerin ötesine geçiyorsa, 
ihracatçı Taraf menşeli olarak kabul edilecektir. 



7. 1. paragrafta atıfta bulunulan başvuran Akit Taraflar menşeli olup, ihracatçı Tarafta 
herhangi bir işçilik veya işleme tabi tutulmayan ürünler, diğer başvuran Akit Taraflardan 
birine ihraç edildiklerinde menşelerini koruyacaktır. 

Madde 8 
Menşe kümülasyonunun uygulanması için koşullar 

1. 7 nci maddede öngörülen kümülasyon, ancak: 
(a) 1994 tarihli Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) XXIV. Maddesi uyarınca bir tercihli 

ticaret anlaşması menşe statüsünün kazanılmasında yer alan başvuran Akit Taraflar ile varış yeri 
için başvuran Akit Taraf arasında geçerlidir; ve 

(B) eşya, bu Kurallarda verilenlerle aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşe statüsü 
kazanmıştır. 

2. Kümülasyon uygulamak için gerekli şartların yerine getirildiğini gösteren bildirimler , 
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde (C serisi) ve Norveç'te kendi prosedürlerine göre resmi 
bir yayında yayınlanacaktır. 
7 nci maddede öngörülen kümülasyon, bu tebligatlarda belirtilen tarihten itibaren 
uygulanır. 
Taraflar, bu Kuralların yürürlüğe girme tarihleri de dahil olmak üzere, başvuran diğer Akit 
Taraflarla akdedilen ilgili anlaşmaların ayrıntılarını Avrupa Komisyonu'na sunacaklardır. 
3. Menşe ispat belgesi, ürünler Madde 7 uyarınca menşe kümülasyonu uygulanarak menşe 
statüsü elde ettiklerinde, İngilizce “UYGULANAN KÜMÜLASYON İLE (ilgili başvuran 
Akit Tarafın/Tarafların İngilizce adı)” ifadesini içermelidir. 
Menşe kanıtı olarak EUR.1 dolaşım sertifikasının kullanıldığı durumlarda, bu açıklama 
EUR.1 dolaşım sertifikasının 7. Kutusunda yapılacaktır. 
4. Taraflar, 7 nci madde uyarınca menşe kümülasyonu uygulanarak ihracatçı Tarafta 
menşe statüsü kazanan ve kendilerine ihraç edilen ürünler için, Madde 7'ye göre menşe 
ispat belgesine yer verme yükümlülüğünden vazgeçmeye karar verebilirler. bu maddenin 
3. paragrafı  ( 2 ) . 
Taraflar, Madde 8(2)'ye uygun olarak, feragati Avrupa Komisyonu'na bildireceklerdir. 

Madde 9 
yeterlilik birimi 

1. Bu Kuralların uygulanması için yeterlilik birimi, Armonize Sistem terminolojisi 
kullanılarak sınıflandırma belirlenirken temel birim olarak kabul edilen belirli ürün 
olacaktır. Bunu takip eder: 
(a) Bir eşya grubu veya eşya topluluğundan oluşan bir ürün, Armonize Sistem kapsamında tek bir 

pozisyonda sınıflandırıldığında, bütünü yeterlilik birimini oluşturur; 

(B) Bir sevkiyat, Armonize Sistemin aynı başlığı altında sınıflandırılan bir dizi özdeş üründen 
oluşuyorsa, bu Kurallar uygulanırken her bir kalem dikkate alınacaktır. 

2. Armonize Sistem'in Genel Kural 5'i kapsamında, sınıflandırma amacıyla ambalaj ürüne 
dahil edildiğinde, menşe tespiti amacıyla dahil edilecektir. 



3. Normal teçhizatın bir parçası olan ve fabrika çıkış fiyatına dahil olan bir teçhizat, 
makine, cihaz veya araç parçası ile birlikte sevk edilen aksesuar, yedek parça ve aletler, 
teçhizat, makine, teçhizat parçası ile birlikte kabul edilecektir. veya söz konusu araç. 

Madde 10 
Setler 

Armonize Sistemin Genel Kural 3'ünde tanımlanan setler, tüm bileşen ürünleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilecektir. 
Bir takım menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan 
ürünlerin kıymetinin takımın fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, takım 
bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 11 
nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek 
aşağıdakilerin menşei dikkate alınmaz: 
(a) enerji ve yakıt; 

(B) tesis ve ekipman; 

(C) makineler ve aletler; 

(NS) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan diğer mallar. 

Madde 12 
muhasebe ayrımı 

1. Bir ürünün işlenmesinde veya işlenmesinde menşeli ve menşeli olmayan değiştirilebilir 
maddeler kullanılıyorsa, müteşebbisler, malzemeleri ayrı stoklarda tutmadan, muhasebe 
ayrıştırma yöntemini kullanarak malzemelerin yönetimini sağlayabilir. 
2. Müteşebbisler, ürünleri ayrı stoklarda tutmadan, 1701 pozisyonundaki menşeli ve 
menşeli olmayan misilsiz ürünlerin yönetimini muhasebe ayrımı yöntemini kullanarak 
sağlayabilirler. 
3. Taraflar, muhasebe ayrımı uygulamasının Gümrük makamlarının ön iznine tabi 
olmasını talep edebilirler. Gümrük makamları, uygun gördükleri her türlü koşula bağlı 
olarak izin verebilir ve yetkinin kullanımını izler. Gümrük makamları, lehtarın yetkiyi 
herhangi bir şekilde uygunsuz şekilde kullanması veya bu Kurallarda belirtilen diğer 
koşullardan herhangi birini yerine getirmemesi durumunda izni geri alabilir. 
Muhasebe ayrımının kullanılması yoluyla, herhangi bir zamanda, stokların fiziksel olarak 
ayrılmasına yönelik bir yöntemin kullanılması durumunda olacağından daha fazla ürünün 
"ihracatçı Taraf menşeli" olarak kabul edilemeyeceği garanti edilmelidir. 
Yöntem uygulanacak ve uygulanması, ihracatçı Tarafta geçerli olan genel muhasebe 
ilkeleri temelinde kaydedilecektir. 
4. Paragraf 1 ve 2'de atıfta bulunulan yöntemin lehdarı, ihracatçı Taraf menşeli olarak 
kabul edilebilecek ürün miktarı için menşe ispat belgesi düzenleyecek veya başvuruda 
bulunacaktır. Gümrük makamlarının talebi üzerine, yararlanıcı miktarların nasıl 
yönetildiğine dair bir beyan sunar. 



BAŞLIK III 

BÖLGE GEREKSİNİMLERİ 

Madde 13 
Bölgesellik ilkesi 

1. Başlık II'de belirtilen koşullar, ilgili Tarafta herhangi bir kesinti olmaksızın yerine 
getirilecektir. 
2. Bir Taraftan başka bir ülkeye ihraç edilen menşeli ürünler iade edilirse, aşağıdaki 
hususların gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde kanıtlanamaması halinde, bu 
ürünlerin menşeli olmadığı kabul edilecektir: 
(a) iade edilen ürünler ihraç edilenlerle aynıdır; ve 

(B) o ülkede veya ihraç edilirken onları iyi durumda tutmak için gerekli olanın ötesinde herhangi bir 
işlemden geçmemişlerdir. 

3. Başlık II'de belirtilen koşullara uygun olarak menşe statüsünün elde edilmesi, aşağıdaki 
koşullarda, ihracatçı Tarafın dışında bu Taraftan ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal 
edilen malzemeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemlerden etkilenmeyecektir: 
(a) bu malzemelerin tamamı ihracatçı Tarafta elde edilmiş veya ihraç edilmeden önce Madde 6'da 

belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuşsa; ve 

(B) Gümrük makamlarını tatmin edecek şekilde aşağıdakiler gösterilebilir: 

(ben) yeniden ithal edilen ürünler, ihraç edilen malzemelerin işlenmesi veya işlenmesi yoluyla elde 
edildi; ve 

(ii) Bu Maddenin uygulanmasıyla ihracatçı Taraf dışında elde edilen toplam katma değer, menşe 
statüsü talep edilen nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu aşamaz. 

 

4. Bu Maddenin 3. paragrafının amaçları doğrultusunda, Başlık II'de belirtilen menşe 
statüsü elde etme koşulları, ihracatçı Taraf dışında yapılan işçilik veya işleme için geçerli 
olmayacaktır. Bununla birlikte, Ek II'deki listede, nihai ürünün menşe statüsünün 
belirlenmesinde dahil edilen tüm menşeli olmayan girdiler için bir maksimum değer 
belirleyen bir kuralın uygulandığı durumlarda, ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan 
girdilerin toplam değeri Bu Maddenin uygulanmasıyla bu Taraf dışında elde edilen toplam 
katma değer ile birlikte ele alındığında, ihracatçı Tarafın yüzdesi, belirtilen yüzdeyi 
aşamaz. 
5. Paragraf 3 ve 4'ün uygulanması amacıyla, "toplam katma değer", oraya dahil edilen 
malzemelerin değeri de dahil olmak üzere, ihracatçı Taraf dışında ortaya çıkan tüm 
masraflar anlamında alınacaktır. 
6. Bu maddenin 3. ve 4. fıkraları, Ek II'de yer alan listede belirtilen koşulları karşılamayan 
veya sadece Madde 5'te belirtilen genel toleransın uygulanması halinde yeterince işlenmiş 
veya işlenmiş sayılabilecek ürünlere uygulanmaz. 
7. Bu Maddenin kapsadığı türde ve ihracatçı Taraf dışında yapılan herhangi bir işçilik veya 
işleme, hariçte işleme düzenlemeleri veya benzer düzenlemeler kapsamında yapılacaktır. 

Madde 14 
Değişiklik yapılmaması 



1. Anlaşma kapsamında sağlanan tercihli muamele, yalnızca bu Kuralların gerekliliklerini 
karşılayan ve bir Tarafta ithalat için beyan edilen ürünlere, bu ürünlerin ihracatçı Taraftan 
ihraç edilenlerle aynı olması koşuluyla uygulanacaktır. Bunlar değiştirilmeyecek, hiçbir 
şekilde dönüştürülmeyecek veya bunları iyi durumda tutmak veya ithalatçı Tarafın bu 
Sözleşme kapsamında yürütülen belirli iç gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için 
işaretler, etiketler, mühürler veya herhangi bir belge eklemek veya iliştirmek dışında 
herhangi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Ev kullanımı için beyan edilmeden önce transit 
veya bölmenin üçüncü ülkesinde/ülkelerinde gümrük denetimi. 
2. Ürünlerin veya sevkiyatların, transit geçiş yapılan üçüncü ülke(ler)de gümrük gözetimi 
altında kalmaları koşuluyla depolanması gerçekleştirilebilir. 
3. Bu Ek'in V. Başlığına halel getirmeksizin, sevkıyatların bölünmesi, bölünmenin 
yapıldığı üçüncü ülke(ler)de gümrük denetimi altında kalmaları koşuluyla 
gerçekleştirilebilir. 
4. Şüphe durumunda, ithalatçı Taraf, ithalatçıdan veya temsilcisinden, herhangi bir 
belgesel kanıtla ve özellikle: 
(a) konşimento gibi sözleşmeye dayalı taşıma belgeleri; 

(B) paketlerin işaretlenmesine veya numaralandırılmasına dayalı olgusal veya somut kanıtlar; 

(C) transit veya bölme ülke(ler)inin gümrük idareleri tarafından verilen bir manipülasyon 
yapılmadığına dair belge veya eşyanın transit veya bölme ülke(ler)inde gümrük gözetimi altında 
kaldığını gösteren diğer belgeler; veya 

(NS) malların kendisiyle ilgili herhangi bir kanıt. 

Madde 15 
Sergiler 

1. 7 ve 8 inci maddeler uyarınca kümülasyonun geçerli olduğu başka bir ülkede teşhir için 
gönderilen ve teşhirden sonra bir Tarafta ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, ilgili 
kuruluşa gösterilmesi kaydıyla ithalatta ilgili anlaşmadan yararlanacaktır. gümrük 
makamlarının tatmini: 
(a) bir ihracatçının, bir Tarafın ürünlerini fuarın düzenlendiği ülkeye sevk etmesi ve orada sergilemesi; 

(B) ürünler o ihracatçı tarafından başka bir Taraftaki bir kişiye satılmış veya başka bir şekilde elden 
çıkarılmışsa; 

(C) ürünlerin sergi sırasında veya hemen ardından sergi için gönderildikleri eyalette sevk edilmiş 
olması; ve 

(NS) ürünler teşhire sevk edildiğinden fuarda teşhir amacı dışında kullanılmamıştır. 

2. Bu Ek'in V. Başlığı uyarınca bir menşe ispat belgesi düzenlenecek veya düzenlenecek 
ve ithalatçı Tarafın gümrük idarelerine normal şekilde sunulacaktır. Serginin adı ve adresi 
üzerinde belirtilecektir. Gerektiğinde, sergilendikleri koşullara ilişkin ek belgesel kanıtlar 
istenebilir. 
3. Paragraf 1, yabancı ürünlerin satışı amacıyla dükkânlarda veya işyerlerinde özel 
amaçlarla düzenlenmeyen her türlü ticari, sınai, zirai veya el sanatları sergisi, panayırı 
veya benzeri halka açık gösteri veya teşhir için geçerli olacaktır. ürünler gümrük kontrolü 
altındadır. 

BAŞLIK IV 



ÇEKİLME VEYA MUAFİYET 

Madde 16 
Gümrük vergilerinin geri çekilmesi veya muafiyeti 

1. Bu Ek'in V. Başlığına göre menşe ispat belgesi düzenlenen veya düzenlenen bir Taraf 
ülke menşeli Armonize Sistemin 50 ila 63. Fasıllarına giren ürünlerin imalatında 
kullanılan menşeli olmayan maddeler, İhracatçı Taraf, her ne türde olursa olsun gümrük 
vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi olacaktır. 
2. Paragraf 1'deki yasak, ihracatçı Tarafta imalatta kullanılan malzemelere uygulanan, 
gümrük vergilerinin veya eşdeğer etkiye sahip harçların kısmen veya tamamen iadesine, 
kaldırılmasına veya ödenmemesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye uygulanacaktır. , 
remisyon veya ödememe, açık veya fiili olarak, söz konusu malzemelerden elde edilen 
ürünler ihraç edildiğinde geçerlidir ve orada evde kullanım için muhafaza edildiğinde 
değil. 
3. Menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, gümrük makamlarının talebi 
üzerine, imalatta kullanılan menşeli olmayan maddelerle ilgili olarak herhangi bir geri 
ödemenin elde edilmediğini kanıtlayan tüm uygun belgeleri her zaman sunmaya hazır 
olacaktır. ilgili ürünlerin ve bu tür malzemelere uygulanan tüm gümrük vergilerinin veya 
eş etkili ücretlerin fiilen ödenmiş olduğunu. 
4. Bu Maddenin 1. paragrafındaki yasak, Madde 7(4) veya (5) kapsamındaki menşe 
kümülasyonunun uygulanmasıyla menşe statüsü kazanmış ürünlerin Taraflar arasındaki 
ticaretine uygulanmayacaktır. 

BAŞLIK V 

MENŞE KANITI 

Madde 17 
Genel Gereksinimler 

1. Taraflardan biri menşeli ürünler, diğer Tarafa ithal edildiğinde, aşağıdaki menşe 
kanıtlarından birinin ibrazı halinde Anlaşma hükümlerinden yararlanacaktır: 
(a) Bir örneği bu Ek'in IV. Ekinde yer alan EUR.1 dolaşım sertifikası; 

(B) Madde 18(1)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından bir fatura, sevk irsaliyesi veya diğer 
herhangi bir ticari belge üzerinde verilen ve daha sonra “menşe beyanı” olarak anılacak olan ve 
ilgili ürünleri bunları mümkün kılacak kadar ayrıntılı olarak açıklayan bir beyan. 
tanımlanacak; menşe beyanı metni, bu Ek'in III. Ekinde yer almaktadır. 

2. Bu Maddenin 1. paragrafına bakılmaksızın, bu Kuralların anlamı dahilindeki menşeli 
ürünler, Madde 27'de belirtilen durumlarda, paragrafta atıfta bulunulan menşe 
kanıtlarından herhangi birinin sunulmasına gerek olmaksızın Anlaşma hükümlerinden 
yararlanacaktır. Bu Maddenin 1. 
3. 1. fıkraya halel getirmeksizin, Taraflar, aralarındaki tercihli ticaret için, 1. fıkranın (a) 
ve (b) bentlerinde sıralanan menşe ispat belgelerinin, bir Tarafların iç mevzuatlarına 
uygun olarak elektronik veri tabanı. 



İki veya daha fazla başvuran Akit Taraf tarafından kabul edilen bir elektronik veri 
tabanında kayıtlı ihracatçılar tarafından yapılan menşe beyanının kullanılması, diğer 
başvuran Akit Taraflar ile çapraz kümülasyonun kullanılmasını engellemeyecektir. 
4. 1. paragrafın amaçları doğrultusunda, Taraflar, 1. paragrafın (a) ve (b) bentlerinde 
sıralanan menşe kanıtlarının elektronik olarak düzenlenmesine ve/veya elektronik olarak 
sunulmasına izin veren bir sistem kurmayı kabul edebilirler. 
5. Madde 8(4)'ün uygulanması halinde, Madde 7'nin amaçları doğrultusunda, başvuran bir 
Akit Tarafta yerleşik olan ve menşe ispat belgesi düzenleyen veya menşe ispat belgesi için 
başvuran ve bir menşe ispat belgesinden feragatten yararlanan ihracatçı. Madde 8(3) 
uyarınca aksi belirtilmedikçe beyanı dahil etme yükümlülüğü, kümülasyon uygulama 
koşullarının yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atacak ve ilgili tüm 
belgeleri gümrük makamlarına sunmaya hazır olacaktır. 

Madde 18 
Menşe beyanı düzenleme şartları 

1. Madde 17(1)'in (b) bendinde atıfta bulunulan bir menşe beyanı aşağıdaki şekillerde 
yapılabilir: 
(a) 19. Madde anlamında onaylanmış bir ihracatçı tarafından; veya 

(B) toplam değeri 6.000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünleri içeren bir veya daha fazla paketten oluşan 
herhangi bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından. 

2. Ürünler, başvuran bir Akit Taraf menşeli olarak kabul edilebiliyorsa ve bu Kuralların 
diğer gerekliliklerini karşılıyorsa, bir menşe beyanı yapılabilir. 
3. Menşe beyanı düzenleyen ihracatçı, ihracatçı Tarafın gümrük idarelerinin talebi 
üzerine, ilgili ürünlerin menşe statüsünü ve diğer şartların yerine getirildiğini kanıtlayan 
tüm uygun belgeleri her zaman sunmaya hazır olacaktır. bu Kuralların 
4. Menşe beyanı ihracatçı tarafından, metni bu Ek'in III. bu Ek'te belirtilen versiyonlar ve 
ihracatçı ülkenin ulusal kanununun hükümlerine uygun olarak. Beyanname el yazısı ise, 
matbu karakterlerle mürekkeple yazılacaktır. 
5. Menşe beyanları, ihracatçının el yazması imzasının aslını taşır. Ancak, 19. Madde 
anlamında onaylı bir ihracatçının, ihracatçı Tarafın gümrük idarelerine, kendisini bir 
menşe beyanı gibi tanımlayan herhangi bir menşe beyanının tüm sorumluluğunu kabul 
ettiğine dair yazılı bir taahhüt vermesi şartıyla, bu beyanları imzalaması gerekmeyecektir. 
tarafından el yazması olarak imzalanmıştır. 
6. Menşe beyanı, menşe beyanı, ilgili olduğu ürünler ihraç edildiğinde veya ihracattan 
sonra (“geriye dönük menşe beyanı”), ithalatçı ülkede ithal edildiği tarihten itibaren iki yıl 
içinde ibraz edilmek şartıyla yapılabilir. ilgili olduğu ürünler. 
Bir sevkıyatın bölünmesinin Madde 14(3) uyarınca gerçekleştiği durumlarda ve aynı iki 
yıllık süreye uyulması kaydıyla, geriye dönük menşe beyanı, ürünlerin ihracatçı Tarafının 
onaylı ihracatçısı tarafından yapılacaktır. 

Madde 19 
Onaylı ihracatçı 



1. İhracatçı Tarafın gümrük idareleri, ulusal gerekliliklere tabi olarak, o Tarafta yerleşik 
herhangi bir ihracatçıya ("onaylı ihracatçı"), ilgili ürünlerin değerine bakılmaksızın menşe 
beyanı düzenleme yetkisi verebilir. 
2. Bu izni talep eden ihracatçı, gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde, ürünlerin menşe 
statüsünün ve bu Kuralların diğer gerekliliklerinin yerine getirildiğinin doğrulanması için 
gerekli tüm garantileri sunmalıdır. 
3. Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçıya menşe beyannamesinde yer alacak bir 
gümrük izin numarası verir. 
4. Gümrük makamları, bir iznin uygun şekilde kullanıldığını doğrular. Onaylı ihracatçının 
yetkiyi uygunsuz şekilde kullanması durumunda yetkiyi geri alabilirler ve onaylı ihracatçı 
artık 2. paragrafta belirtilen garantileri sunmazsa, yetkiyi geri alabilirler. 

Madde 20 
EUR.1 dolaşım sertifikası düzenleme prosedürü 

1. İhracatçı Tarafın veya ihracatçının sorumluluğu altında, yetkili temsilcisi tarafından 
yazılı olarak yapılan başvuru üzerine ihracatçı Tarafın gümrük idareleri tarafından bir 
EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenecektir. 
2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri bu Ek'in IV. Ekinde yer alan 
EUR.1 dolaşım sertifikasını ve başvuru formunu dolduracaktır. Bu formlar, Anlaşmanın 
düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal kanununun hükümlerine uygun 
olarak doldurulacaktır. Formların doldurulması el yazısı ile yapılıyorsa, matbu 
karakterlerle mürekkeple doldurulacaktır. Ürünlerin açıklamaları bu amaç için ayrılan 
kutuda boş satır bırakılmadan verilecektir. Kutunun tamamen doldurulmadığı durumlarda, 
açıklamanın son satırının altına yatay bir çizgi çizilecek ve boş alan üzerinden geçilecektir. 
3. EUR.1 dolaşım sertifikası, 7. kutuda İngilizce “GEÇİŞ KURALLARI” ifadesini 
içerecektir. 
4. EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için başvuran ihracatçı, EUR.1 dolaşım 
sertifikasının düzenlendiği ihracatçı Tarafın gümrük makamlarının talebi üzerine, 
herhangi bir zamanda, bu belgeyi kanıtlayan tüm uygun belgeleri sunmaya hazır olacaktır. 
ilgili ürünlerin menşe statüsü ve bu Kuralların diğer şartlarının yerine getirilmesi. 
5. İlgili ürünler menşeli ürünler olarak kabul edilebiliyorsa ve bu Kuralların diğer şartlarını 
yerine getiriyorsa, ihracatçı Tarafın gümrük idareleri tarafından bir EUR.1 dolaşım 
sertifikası düzenlenecektir. 
6. EUR.1 dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünü ve 
bu Kuralların diğer gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini doğrulamak için gerekli 
adımları atacaktır. Bu amaçla, her türlü delili talep etme ve ihracatçının hesaplarını 
inceleme veya uygun görülen diğer herhangi bir kontrolü yapma hakkına sahip 
olacaklardır. Ayrıca, bu maddenin 2. paragrafında atıfta bulunulan formların usulüne 
uygun olarak doldurulmasını sağlarlar. Özellikle, ürünlerin tanımı için ayrılan alanın, her 
türlü hileli ekleme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını 
kontrol edeceklerdir. 
7. EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenme tarihi EUR.1 dolaşım sertifikasının 11. 
Kutusunda belirtilecektir. 
8. Gümrük idareleri tarafından bir EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenir ve fiili ihracat 
gerçekleşir veya sağlanır sağlanmaz ihracatçıya sunulur. 



Madde 21 
Geriye dönük olarak düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikaları 

1. Madde 20(8)'e bakılmaksızın, aşağıdaki durumlarda ilgili olduğu ürünlerin ihracatından 
sonra bir EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenebilir: 
(a) ihracat sırasında hatalar veya istem dışı ihmaller veya özel durumlar nedeniyle verilmemiş; 

(B) EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlendiğinin ancak ithalatta teknik nedenlerle kabul edilmediğinin 
gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde gösterilmesi; 

(C) ilgili ürünlerin nihai varış yeri ihracat sırasında bilinmiyordu ve nakliye veya depolama sırasında 
ve Madde 14(3) uyarınca sevkiyatların olası bölünmesinden sonra belirlendi; 

(NS) yine bu Kurallara uygun menşeli ürünler için PEM Sözleşmesi kurallarına uygun olarak EUR.1 
veya EUR.MED dolaşım sertifikası düzenlenmiştir; ihracatçı, kümülasyon uygulama şartlarının 
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atar ve ürünün bu Kurallara uygun 
menşeli olduğunu kanıtlayan tüm ilgili belgeleri gümrük idarelerine sunmaya hazır olur; veya 

(e) Madde 8(4) temelinde bir EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmiştir ve başka bir başvuran Akit 
Tarafta ithalatta Madde 8(3)'ün uygulanması gerekmektedir. 

2. Paragraf 1'in uygulanması için ihracatçı, başvurusunda EUR.1 dolaşım sertifikasının 
ilgili olduğu ürünlerin ihraç yerini ve tarihini belirtecek ve talebinin nedenlerini 
belirtecektir. 
3. Gümrük idareleri, ihracat tarihinden itibaren iki yıl içinde ve ancak ihracatçının 
başvurusunda verilen bilgilerin ilgili dosyadaki bilgilerle uyumlu olduğunu doğruladıktan 
sonra geriye dönük olarak EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyebilir. 
4. Madde 20(3) kapsamındaki gerekliliğe ek olarak, geriye dönük olarak düzenlenen 
EUR.1 dolaşım sertifikaları, İngilizce olarak “GEÇMIŞ OLARAK İHRAÇ 
EDİLMİŞTİR” ibaresiyle tasdik edilecektir. 
5. Paragraf 4'te atıfta bulunulan onay, EUR.1 dolaşım sertifikasının 7. Kutusuna 
eklenecektir. 

Madde 22 
EUR.1 mükerrer hareket belgesinin düzenlenmesi 

1. EUR.1 dolaşım belgesinin çalınması, kaybolması veya imha edilmesi durumunda, 
ihracatçı, elindeki ihracat belgelerine dayanarak düzenlenmiş bir kopyası için bu belgeyi 
düzenleyen gümrük makamlarına başvurabilir. 
2. Madde 20(3) kapsamındaki gerekliliğe ek olarak, bu maddenin 1. paragrafına göre 
düzenlenen nüsha İngilizce olarak şu kelime ile onaylanacaktır: “DUPLICATE”. 
3. 2. paragrafta atıfta bulunulan onay, EUR.1 mükerrer dolaşım sertifikasının 7. Kutusuna 
eklenecektir. 
4. Orijinal dolaşım sertifikası EUR.1'in düzenlenme tarihini taşıyan nüsha, bu tarihten 
itibaren yürürlüğe girecektir. 

Madde 23 
Menşe kanıtının geçerliliği 



1. Menşe ispat belgesi, ihracatçı Tarafta düzenlendiği veya düzenlendiği tarihten itibaren 
on ay süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde ithalatçı Tarafın gümrük makamlarına 
sunulacaktır. 
2. 1. paragrafta belirtilen geçerlilik süresinden sonra ithalatçı Tarafın gümrük idarelerine 
sunulan menşe kanıtları, bu belgelerin belirlenen son tarihe kadar sunulmaması 
durumunda tarife tercihlerinin uygulanması amacıyla kabul edilebilir. istisnai durumlar 
nedeniyle. 
3. Diğer gecikmiş ibraz durumlarında, ürünlerin söz konusu son tarihten önce gümrüğe 
sunulmuş olması halinde, ithalatçı Tarafın gümrük idareleri menşe kanıtlarını kabul 
edebilir. 

Madde 24 
serbest bölgeler 

1. Taraflar, taşıma sırasında kendi topraklarında bulunan bir serbest bölgeyi kullanan bir 
menşe ispat belgesi kapsamında ticareti yapılan ürünlerin başka mallarla ikame 
edilmemesini ve normal işlemler dışında elleçlenmemesini sağlamak için gerekli tüm 
adımları atacaklardır. bozulmalarını önlemek için tasarlanmıştır. 
2. Paragraf 1'den istisna olarak, başvuran bir Akit Taraf menşeli ürünler bir menşe ispat 
belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiğinde ve işleme veya işleme tabi 
tutulduğunda, aşağıdaki durumlarda yeni bir kanıt veya menşe düzenlenebilir veya 
düzenlenebilir. uygulanan tedavi veya işleme bu Kurallara uygundur. 

Madde 25 
İthalat gereksinimleri 

Menşe kanıtları, ithalatçı Tarafın gümrük idarelerine, o Tarafta uygulanan prosedürlere 
uygun olarak sunulacaktır. 

Madde 26 
taksitli ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı Tarafın gümrük idareleri tarafından belirlenen 
koşullara tabi olarak, Bölümler kapsamındaki Armonize Sistemin yorumlanması için 
Genel Kural 2(a) anlamında demonte veya monte edilmemiş ürünler XVI ve XVII veya 
7308 ve 9406 pozisyonları taksitle ithal edilirse, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat 
belgesi, ilk taksitin ithalatında gümrük makamlarına ibraz edilir. 

Madde 27 
Menşe ispatından muafiyetler 

1. Özel kişilerden özel kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcuların kişisel 
bagajlarının bir parçasını oluşturan ürünler, ticaret yoluyla ithal edilmemek ve Bu 
Kuralların gerekliliklerini karşıladığı beyan edilmişse ve böyle bir beyanın doğruluğu 
konusunda herhangi bir şüphe yoksa. 
2. Aşağıdaki koşulların tümü yerine getirildiği takdirde, ithalat ticaret yoluyla ithalat 
olarak kabul edilmeyecektir: 
(a) ithalat ara sıra; 



(B) ithalat sadece alıcıların veya yolcuların veya ailelerinin kişisel kullanımı için olan ürünlerden 
oluşur; 

(C) ticari bir amacın olmadığı ürünlerin niteliğinden ve miktarından anlaşılmaktadır. 

3. Bu ürünlerin toplam değeri, küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcuların kişisel bagajının bir 
parçasını oluşturan ürünler için 1 200 Euro'yu geçemez. 

Madde 28 
Tutarsızlıklar ve biçimsel hatalar 

1. Menşe ispat belgesinde yapılan beyanlar ile ürünlerin ithaline ilişkin formalitelerin 
yerine getirilmesi amacıyla gümrük idaresine sunulan belgelerde yapılan beyanlar 
arasında küçük farklılıkların bulunması, kendiliğinden menşe ispat belgesini geçersiz 
kılmayacaktır. Bu belgenin sunulan ürünlere uygun olduğu usulüne uygun olarak 
belirlenirse geçersizdir. 
2. Menşe ispat belgesi üzerindeki yazım hataları gibi bariz biçimsel hatalar, bu belgelerde 
yapılan beyanların doğruluğuna ilişkin şüpheler yaratacak nitelikte değilse, bu maddenin 
1. paragrafında atıfta bulunulan belgelerin reddedilmesine neden olmaz. . 

Madde 29 
Tedarikçi beyanları 

1. Bir Tarafta menşeli ürünler için bir EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlendiğinde veya bir 
menşe beyanı yapıldığında, imalatında başka bir başvuran Akit Taraftan gelen ve tercihli 
menşe statüsü elde etmeden orada çalışan veya işlenmiş olan eşya Madde 7(3) veya Madde 
7(4) uyarınca kullanılmışsa, bu madde uyarınca bu mallar için verilen tedarikçi beyanı 
dikkate alınır. 
2. 1. paragrafta atıfta bulunulan tedarikçinin beyanı, başvuruda bulunan bir Akit Tarafta, 
söz konusu malların üretiminde kullanılan ürünlerin kabul edilip edilemeyeceğinin 
belirlenmesi amacıyla ilgili mallar tarafından yapılan işçilik veya işlemenin kanıtı olarak 
kullanılacaktır. İhracatçı Taraf menşeli ürünler olarak ve bu Kuralların diğer 
gerekliliklerini yerine getiren ürünler olarak. 
3. 4. fıkrada belirtilen durumlar dışında, ayrı bir tedarikçi beyanı, her bir mal sevkiyatı 
için, faturaya, irsaliyeye veya tanımlanabilmeleri için ilgili eşyayı yeterli ayrıntıda 
açıklayan diğer herhangi bir ticari belge. 
4. Bir tedarikçi, belirli bir müşteriye, başvuran bir Akit Tarafta yapılan işçilik veya işlemin 
belirli bir süre boyunca sabit kalması beklenen malları düzenli olarak tedarik ettiğinde, bu 
malların sonraki sevkiyatlarını kapsayan tek bir tedarikçi beyanı sunabilir ( “uzun vadeli 
tedarikçi beyanı”). Uzun vadeli bir tedarikçinin beyanı, normalde beyanın düzenlendiği 
tarihten itibaren iki yıla kadar geçerli olabilir. Beyannamenin düzenlendiği başvuran Akit 
Tarafın gümrük idareleri, daha uzun sürelerin kullanılabileceği koşulları belirler. Uzun 
vadeli tedarikçi beyanı, tedarikçi tarafından Ek VII'de belirtilen biçimde düzenlenecek ve 
ilgili malları, tanımlanabilmelerini sağlayacak kadar ayrıntılı olarak tanımlayacaktır. İlgili 
müşteriye, bu beyanname kapsamındaki malların ilk sevkıyatı veya ilk sevkıyatı ile 
birlikte teslim edilmeden önce verilir. Tedarikçi, uzun vadeli tedarikçi beyanının tedarik 
edilen mallar için artık geçerli olmaması durumunda müşterisini derhal bilgilendirecektir. 



5. 3. ve 4. fıkralarda atıfta bulunulan tedarikçinin beyanları, beyanın düzenlendiği 
başvuran Akit Tarafın ulusal mevzuatına uygun olarak Anlaşmanın dillerinden biri 
kullanılarak daktilo edilecek veya basılacak ve orijinal imzayı taşıyacaktır. tedarikçinin el 
yazması. Beyanname ayrıca el yazısıyla da yazılabilir; böyle bir durumda, basılı 
karakterlerle mürekkeple yazılacaktır. 
6. Bir beyanda bulunan tedarikçi, beyanın yapıldığı Akit Tarafın gümrük makamlarının 
talebi üzerine, beyanda verilen bilgilerin doğru olduğunu kanıtlayan tüm uygun belgeleri 
her zaman sunmaya hazır olacaktır. 

Madde 30 
Euro cinsinden ifade edilen tutarlar 

1. Ürünlerin Euro dışında bir para biriminde faturalandırılması durumunda, Madde 
18(1)'in (b) bendinin ve Madde 27(3)'ün uygulanması amacıyla, Tarafların ulusal para 
birimlerindeki tutarlara eşdeğer tutarlar euro cinsinden ifade edilen miktar, ilgili ülkelerin 
her biri tarafından yıllık olarak belirlenir. 
2. Bir sevkıyat, ilgili ülke tarafından belirlenen miktara göre faturanın düzenlendiği para 
birimine göre Madde 18(1) veya Madde 27(3)'ün (b) noktasından yararlanır. 
3. Herhangi bir ulusal para biriminde kullanılacak tutarlar, Ekim ayının ilk iş günü 
itibariyle Euro cinsinden ifade edilen tutarların o para birimindeki karşılığı 
olacaktır. Tutarlar, 15 Ekim'e kadar Avrupa Komisyonu'na bildirilecek ve bir sonraki yıl 
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır. Avrupa Komisyonu, ilgili tüm ülkelere ilgili 
miktarları bildirecektir. 
4. Bir Taraf, avro olarak ifade edilen bir miktarın ulusal para birimine dönüştürülmesinden 
kaynaklanan tutarı yukarı veya aşağı yuvarlayabilir. Yuvarlanan tutar, dönüştürmeden 
elde edilen miktardan %5'ten fazla farklı olamaz. Bir Taraf, 3. paragrafta öngörülen yıllık 
düzeltme sırasında, herhangi bir yuvarlamadan önce bu miktarın dönüştürülmesi, 
aşağıdakilerden daha az bir artışla sonuçlanırsa, euro olarak ifade edilen bir miktarın 
ulusal para birimi eşdeğerini değiştirmeden elinde tutabilir. %15 ulusal para birimi 
karşılığı. Dönüştürmenin bu eşdeğer değerde bir azalmaya yol açması halinde, ulusal para 
birimi eşdeğeri değişmeden korunabilir. 
5. Avro cinsinden ifade edilen miktarlar, Taraflardan birinin talebi üzerine Ortak Komite 
tarafından gözden geçirilecektir. Bu gözden geçirmeyi gerçekleştirirken, Ortak Komite, 
ilgili limitlerin etkilerinin gerçek anlamda korunmasının arzu edilirliğini göz önünde 
bulunduracaktır. Bu amaçla, Euro cinsinden ifade edilen tutarlarda değişiklik yapmaya 
karar verebilir. 

BAŞLIK VI 

İŞBİRLİĞİ ESASLARI VE BELGESEL DELİLLER 

Madde 31 
Belgeli kanıtlar, menşe kanıtlarının korunması ve destekleyici belgeler 

1. Menşe beyannamesi hazırlamış veya EUR.1 dolaşım sertifikası başvurusunda bulunmuş 
bir ihracatçı, bu menşe kanıtlarının ve ürünün menşe statüsünü destekleyen tüm belgelerin 
basılı bir kopyasını veya elektronik versiyonunu en az üç yıl süreyle saklar. menşe 
beyanının düzenlendiği veya düzenlendiği tarihten itibaren yıllar. 



2. Bir tedarikçinin beyanını düzenleyen tedarikçi, beyanın ve bu beyanın eklendiği tüm 
faturaların, irsaliyelerin veya diğer ticari belgelerin ve ayrıca Madde 29(6)'da atıfta 
bulunulan belgelerin kopyalarını en az üç kez saklar. yıllar. 
Uzun vadeli tedarikçi beyanında bulunan tedarikçi, beyanın ve bu beyan kapsamındaki 
mallarla ilgili olarak ilgili müşteriye gönderilen tüm faturaların, irsaliyelerin veya diğer 
ticari belgelerin kopyalarını ve 29 uncu maddede belirtilen belgeleri saklar. (6) en az üç 
yıl süreyle. Bu süre, uzun vadeli tedarikçi beyanının geçerlilik süresinin sona erdiği 
tarihten itibaren başlar. 
3. Bu Maddenin 1. paragrafının amaçları doğrultusunda, menşe statüsünü destekleyen 
belgeler, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki gibidir: 
(a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından ürünü elde etmek için yürütülen süreçlerin, örneğin 

hesaplarında veya dahili defter tutmalarında yer alan doğrudan kanıt; 

(B) Ulusal mevzuatına uygun olarak ilgili başvuran Akit Tarafta kullanılan, verilen veya düzenlenen 
maddelerin menşe statüsünü kanıtlayan belgeler; 

(C) o Tarafta ulusal mevzuatına uygun olarak hazırlanmış veya düzenlenmiş, ilgili Taraftaki 
malzemelerin işçiliğini veya işlenmesini kanıtlayan belgeler; 

(NS) Bu Kurallara uygun olarak Taraflarda kullanılan, düzenlenen veya düzenlenen maddelerin 
menşe statüsünü kanıtlayan menşe beyanları veya dolaşım sertifikaları EUR.1; 

(e) 13 ve 14. Maddelerin uygulanması yoluyla Taraflar dışında gerçekleştirilen çalışma veya işleme 
ile ilgili, bu Maddelerin gerekliliklerinin yerine getirildiğini kanıtlayan uygun kanıt. 

4. EUR.1 dolaşım sertifikası düzenleyen ihracatçı Tarafın gümrük idareleri, Madde 
20(2)'de atıfta bulunulan başvuru formunu en az üç yıl süreyle saklayacaktır. 
5. İthalatçı Tarafın gümrük idareleri, kendilerine sunulan menşe beyannamelerini ve 
EUR.1 dolaşım sertifikalarını en az üç yıl süreyle saklayacaktır. 
6. Tedarikçinin, başvuran Akit Tarafta kullanılan malzemeler tarafından yapılan işçilik 
veya işlemeyi kanıtlayan, o başvuran Akit Tarafta yapılan beyanları, Madde 18(3), 20(4) 
ve 29(6)'da atıfta bulunulan bir belge olarak işlem görecektir. ) EUR.1 dolaşım sertifikası 
veya menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin, başvuran Akit Taraf menşeli ürünler olarak 
kabul edilebileceğini ve bu Kuralların diğer şartlarını yerine getirebileceğini kanıtlamak 
amacıyla kullanılır. 

Madde 32 
Anlaşmazlık çözümü 

34 ve 35 inci maddeler kapsamındaki doğrulama prosedürlerine veya bu Ek'in 
yorumlanmasına ilişkin olarak, doğrulama talebinde bulunan gümrük idareleri ile 
doğrulamayı yapmaktan sorumlu gümrük idareleri arasında çözülemeyen ihtilafların 
ortaya çıkması halinde, bu ihtilaflar, Ortak Komite'ye sunuldu. 
Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı Tarafın gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümü, o ülkenin mevzuatına göre yapılacaktır. 

BAŞLIK VII 

İDARİ İŞBİRLİĞİ 



Madde 33 
Bildirim ve işbirliği 

1. Tarafların gümrük idareleri, EUR.1 dolaşım sertifikalarının düzenlenmesi için kendi 
gümrük idarelerinde kullanılan damgaların numune baskılarını, onaylanmış ihracatçılara 
verilen izin numaralarının modellerini ve gümrük adreslerinin modellerini birbirlerine 
sağlayacaklardır. bu sertifikaları ve menşe beyanlarını doğrulamaktan sorumlu makamlar. 
2. Bu Kuralların uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için Taraflar, yetkili gümrük 
idareleri aracılığıyla EUR.1, menşe beyanlarının, tedarikçi beyanlarının ve belgelerin 
doğruluğunu kontrol etmede birbirlerine yardımcı olacaklardır. Bu belgelerde verilen 
bilgiler. 

Madde 34 
Menşe kanıtlarının doğrulanması 

1. Menşe kanıtlarının müteakip doğrulamaları, rastgele veya ithalatçı Tarafın gümrük 
makamlarının bu tür belgelerin gerçekliği, ilgili ürünlerin menşe statüsü veya bu 
belgelerin diğer gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda makul şüpheleri olduğunda 
yapılacaktır. Tüzük. 
2. İthalatçı Tarafın gümrük idareleri, müteakip doğrulama talebinde bulunduklarında, 
EUR.1 dolaşım sertifikasını ve ibraz edilmişse faturayı, menşe beyannamesini veya bu 
belgelerin bir nüshasını gümrüğe iade edecektir. İhracatçı Tarafın yetkili makamları, 
uygun olduğu hallerde, doğrulama talebinin nedenlerini verirler. Menşe ispat belgesinde 
verilen bilgilerin yanlış olduğunu düşündüren her türlü belge ve bilgi, doğrulama talebini 
desteklemek üzere iletilecektir. 
3. Doğrulama, ihracatçı Tarafın gümrük idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla, her 
türlü delili talep etme ve ihracatçının hesaplarını inceleme veya uygun görülen diğer 
herhangi bir kontrolü yapma hakkına sahip olacaklardır. 
4. İthalatçı Tarafın gümrük idareleri, doğrulama sonuçlarını beklerken ilgili ürünlere 
tercihli muamele verilmesini askıya almaya karar verirse, gerekli görülen ihtiyati 
tedbirlere tabi olarak ürünlerin serbest bırakılması ithalatçıya teklif edilecektir. 
5. Doğrulama talebinde bulunan gümrük idarelerine, sonuçları en kısa sürede bildirilir. Bu 
sonuçlar, belgelerin gerçek olup olmadığını ve ilgili ürünlerin Taraflardan biri menşeli 
olup olmadığını ve bu Kuralların diğer şartlarını yerine getirip getirmediğini açıkça 
belirtecektir. 
6. Makul şüphe durumlarında, doğrulama talebi tarihinden itibaren on ay içinde cevap 
verilmezse veya cevap, söz konusu belgenin gerçekliğini veya ürünlerin gerçek menşeini 
belirlemek için yeterli bilgiyi içermiyorsa, talepte bulunan gümrük idareleri, istisnai 
durumlar dışında, tercih hakkını reddeder. 

Madde 35 
Tedarikçi beyanlarının doğrulanması 

1. Tedarikçi beyanlarının veya uzun vadeli tedarikçi beyanlarının müteakip doğrulamaları, 
rastgele veya bu beyanların dikkate alındığı bir Tarafın gümrük makamlarının EUR.1 
dolaşım sertifikası düzenlemek veya bir menşe beyanı düzenlemek için dikkate alındığı 



her zaman gerçekleştirilebilir. , belgenin gerçekliği veya bu belgede verilen bilgilerin 
doğruluğu konusunda makul şüpheler varsa. 
2. 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, 1 inci fıkrada atıfta bulunulan Tarafın 
gümrük idareleri, tedarikçinin beyanını veya uzun vadeli tedarikçi beyanını ve 
faturasını/faturalarını, irsaliye(ler)i veya diğer böyle bir beyan kapsamındaki eşyaya 
ilişkin ticari belge(ler), beyanın yapıldığı yerdeki başvuran Akit Tarafın gümrük 
idarelerine, uygun olduğunda, doğrulama talebinin esasını veya şeklini vererek. 
Tedarikçi beyanında veya uzun vadeli tedarikçi beyanında verilen bilgilerin yanlış 
olduğunu düşündüren elde edilen her türlü belge ve bilgiyi müteakip doğrulama talebini 
desteklemek üzere ileteceklerdir. 
3. Doğrulama, tedarikçi beyanının veya uzun vadeli tedarikçi beyanının düzenlendiği 
başvuruda bulunan Akit Tarafın gümrük idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla, 
herhangi bir kanıt talep etme ve tedarikçinin hesaplarını inceleme veya uygun gördükleri 
herhangi bir kontrol yapma hakkına sahip olacaklardır. 
4. Doğrulama talebinde bulunan gümrük idarelerine, sonuçları en kısa sürede bildirilir. Bu 
sonuçlar, tedarikçinin beyanında veya uzun vadeli tedarikçi beyanında verilen bilgilerin 
doğru olup olmadığını açıkça gösterecek ve EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlemek için 
bu beyanın dikkate alınıp alınmayacağını ve ne ölçüde dikkate alınabileceğini 
belirlemelerini mümkün kılacaktır. veya bir menşe beyanı düzenlemek için. 

Madde 36 
cezalar 

Her bir Taraf, bu Kurallarla ilgili ulusal mevzuatının ihlali için cezai, hukuki veya idari 
cezaların uygulanmasını sağlayacaktır. 

BAŞLIK VIII 

EK A'NIN UYGULANMASI 

Madde 37 
Avrupa Ekonomik Alanı 

Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının 4. Protokolü anlamında Avrupa Ekonomik Alanı 
(AEA) menşeli mallar, sırasıyla Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç ("AEA 
Tarafları") menşeli olarak kabul edilecektir. Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn veya 
Norveç'ten başvuran bir Akit Tarafa, bu Kuralları kullanan serbest ticaret anlaşmalarının 
ithalatçı başvuran Akit Taraf ile AEA Tarafları arasında geçerli olması şartıyla. 

Madde 38 
Lihtenştayn 

2. Maddeye halel getirmeksizin, Lihtenştayn menşeli bir ürün, İsviçre ve Lihtenştayn 
arasındaki gümrük birliği nedeniyle, İsviçre menşeli olarak kabul edilecektir. 

Madde 39 
San Marino Cumhuriyeti 



2. Maddeye halel getirmeksizin, San Marino Cumhuriyeti menşeli bir ürün, Avrupa Birliği 
ile San Marino Cumhuriyeti arasındaki gümrük birliği nedeniyle, Avrupa Birliği menşeli 
olarak kabul edilecektir. 

40. Madde 
Andorra Prensliği 

2. Maddeye halel getirmeksizin, Avrupa Birliği ile Andorra Prensliği arasındaki gümrük 
birliği nedeniyle, Armonize Sistemin 25 ila 97. Bölümlerinde sınıflandırılan Andorra 
Prensliği menşeli bir ürün, Avrupa Birliği menşeli olarak kabul edilecektir. 

41. Madde 
Ceuta ve Melilla 

1. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda, “Avrupa Birliği” terimi Ceuta ve Melilla'yı 
kapsamaz. 
2. Norveç menşeli ürünler, Ceuta veya Melilla'ya ithal edildiklerinde, katılım koşullarına 
ilişkin Yasanın 2. İspanya Krallığı ve Portekiz Cumhuriyeti'nin yetkileri ve Antlaşmalarda 
yapılan düzenlemeler  ( 3 ) . Norveç, ilgili anlaşma kapsamındaki ve Ceuta ve Melilla 
menşeli ürünlerin ithalatına, Avrupa Birliği'nden ithal edilen ve Avrupa Birliği menşeli 
ürünlere tanınanla aynı gümrük rejimini tanıyacaktır. 
3. Ceuta ve Melilla menşeli ürünlere ilişkin bu Maddenin 2. paragrafının amaçları 
doğrultusunda, bu Kurallar, Ek V'de belirtilen özel koşullara tabi olarak gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanacaktır . 

EK I 

EK II'DEKİ LİSTEYE TANITICI NOTLAR 

Not 1 – Genel giriş 
Liste, bu Ek'in II. Başlığının 4. Maddesi anlamında tüm ürünlerin yeterince işlenmiş veya 
işlenmiş olarak kabul edilmesi için gerekli koşulları ortaya koymaktadır. Ürüne göre 
değişen dört farklı kural türü vardır: 
(a) çalışma veya işleme yoluyla, menşeli olmayan maddelerin maksimum içeriğinin aşılmaması; 

(B) imal edilen ürünlerin 4 haneli Armonize Sistem başlığı veya 6 haneli Armonize Sistem alt 
başlığının işlenerek veya işlenerek, kullanılan malzemelerin sırasıyla 4 haneli Armonize Sistem 
başlığı veya 6 haneli alt pozisyonundan farklı hale gelmesi; 

(C) belirli bir çalışma veya işleme operasyonu gerçekleştirilir; 

(NS) tamamen elde edilmiş belirli malzemeler üzerinde çalışma veya işleme gerçekleştirilir. 

Not 2 – Listenin yapısı  
2.1. 

Listedeki ilk iki sütun, elde edilen ürünü tanımlar. Sütun (1), Armonize Sistemde kullanılan 
pozisyon numarasını veya fasıl numarasını verir ve sütun (2), söz konusu pozisyon veya fasıl 
için o sistemde kullanılan eşyanın tanımını verir. İlk iki sütundaki her giriş için sütun (3)'te bir 
kural belirtilir. Bazı durumlarda, (1) sütunundaki girişin önüne bir "es" geldiği zaman, bu, (3) 
sütunundaki kuralların sadece o pozisyonun (2) sütununda açıklanan kısmı için geçerli olduğu 
anlamına gelir.  

2.2. 
Sütun (1)'de birkaç pozisyon numarasının birlikte gruplandığı veya bir bölüm numarasının 
verildiği ve bu nedenle sütun (2)'deki ürün tanımlarının genel terimlerle verildiği durumlarda, 



sütun (3)'teki bitişik kurallar, Armonize Sistem, bu faslın başlıklarında veya (1) sütununda 
gruplandırılmış herhangi bir pozisyonda sınıflandırılır.  

2.3. 
Bir pozisyonda yer alan farklı ürünlere uygulanan listede farklı kurallar varsa, her bir girinti, 
pozisyonun (3) numaralı sütundaki bitişik kuralların kapsadığı bölümünün açıklamasını içerir.  

2.4. 
(3) numaralı sütunda “veya” ile ayrılmış iki alternatif kuralın belirtildiği durumlarda, hangisinin 
kullanılacağı ihracatçının tercihindedir. 

Not 3 – Kuralların nasıl uygulanacağına dair örnekler  
3.1. 

Diğer ürünlerin imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Ek'in II. 
Başlık'ın 4. Maddesi, bu statünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya bir Parti.  

3.2. 
Bu Ek'in II. Başlığının 6. Maddesi uyarınca, gerçekleştirilen çalışma veya işleme, o Maddede 
belirtilen işlemler listesinin ötesine geçmelidir. Aksi takdirde, aşağıdaki listede belirtilen şartlar 
sağlanmış olsa dahi, eşya tercihli tarife uygulamasından yararlanamaz. 

Bu Ek'in II. Başlığının 6. Maddesine tabi olarak, listedeki kurallar, gereken asgari işçilik veya 
işleme miktarını temsil eder ve daha fazla işçilik veya işleme yapılması aynı zamanda menşe 
statüsünü de verir; tersine, daha az çalışma veya işlemenin gerçekleştirilmesi menşe statüsü 
veremez. 

Bu nedenle, bir kural, belirli bir üretim seviyesinde menşeli olmayan maddelerin 
kullanılabileceğini öngörüyorsa, bu tür malzemelerin imalatın daha erken bir aşamasında 
kullanımına izin verilir ve bu tür bir malzemenin daha sonraki bir aşamada kullanılmasına izin 
verilmez. 

Bir kural, belirli bir üretim seviyesinde menşeli olmayan maddelerin kullanılamayacağını 
öngörüyorsa, daha önceki bir üretim aşamasındaki maddelerin kullanımına izin verilir ve sonraki 
bir aşamadaki maddelerin kullanımına izin verilmez. 

Örnek: Fasıl 19'a ilişkin liste kuralı "1101 ila 1108 pozisyonlarındaki menşeli olmayan girdilerin 
ağırlığın %20'sini geçemeyeceğini" gerektirdiğinde, Fasıl 10'da yer alan hububatların kullanımı 
(yani ithalatı) (imalatın daha erken bir aşamasındaki malzemeler) limitsiz.  

3.3. 
Not 3.2'ye halel getirmeksizin, bir kuralın "Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat" 
ifadesini kullanması durumunda, herhangi bir pozisyonda yer alan girdiler (ürünle aynı tarif ve 
pozisyonda yer alan girdiler bile olsa) kullanılabilir, ancak, ayrıca kuralda yer alabilecek 
herhangi bir özel sınırlamaya. 

Bununla birlikte, “… pozisyonunda yer alan diğer girdiler dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat” veya “Ürünle aynı pozisyonda yer alan diğer girdiler dahil 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat” ifadeleri, herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerin listenin (2) numaralı sütununda verilen ürünle aynı tanımlamaya 
sahip olanlar hariç, kullanılanlar.  

3.4. 
Listedeki bir kural, bir ürünün birden fazla malzemeden üretilebileceğini belirtiyorsa, bu, bir 
veya daha fazla malzemenin kullanılabileceği anlamına gelir. Hepsinin kullanılmasını 
gerektirmez.  

3.5. 
Listedeki bir kural, bir ürünün belirli bir malzemeden üretilmesi gerektiğini belirtiyorsa, bu 
koşul, doğası gereği bunu karşılayamayan diğer malzemelerin kullanımını engellemez.  

3.6. 
Listedeki bir kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan maddelerin maksimum değeri için iki 
yüzde verildiğinde, bu yüzdeler birlikte toplanamaz. Diğer bir deyişle, kullanılan tüm menşeli 
olmayan girdilerin maksimum değeri, verilen yüzdelerden yüksek olanı asla aşamaz. Ayrıca, 
uygulandıkları belirli malzemelerle ilgili olarak bireysel yüzdeler aşılamaz. 

Not 4 – Bazı tarım ürünlerine ilişkin genel hükümler  
4.1. 

Bir Tarafın ülkesinde yetiştirilen veya hasat edilen 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 2401 pozisyonuna giren 
tarım ürünleri, ithal edilmiş tohumlardan, soğanlardan yetiştirilmiş olsalar bile, o Tarafın 
ülkesinde menşeli olarak muamele görecektir. , anaç, çelikler, aşılar, sürgünler, tomurcuklar 
veya bitkilerin diğer canlı kısımları. 



 
4.2. 

Belirli bir üründeki menşeli olmayan şeker içeriğinin sınırlamalara tabi olduğu durumlarda, 
1701 (sakaroz) ve 1702 pozisyonlarında yer alan şekerlerin (örneğin, fruktoz, glikoz, laktoz, 
maltoz, izoglikoz veya invert şeker) ağırlığı bu ürünlerde kullanılır. nihai ürünün imalatında 
kullanılan ve nihai ürüne dahil edilen menşeli olmayan ürünlerin imalatında kullanılan bu tür 
sınırlamaların hesaplanmasında dikkate alınır. 

Not 5 – Belirli tekstil ürünleriyle ilgili olarak kullanılan terminoloji  
5.1. 

"Doğal lifler" terimi, listede suni veya sentetik lifler dışındaki lifleri belirtmek için 
kullanılmaktadır. Bu, telef dahil olmak üzere, eğirme yapılmadan önceki aşamalarla sınırlıdır ve 
aksi belirtilmedikçe, taranmış, taranmış veya başka şekilde işlenmiş, ancak eğrilmemiş lifleri 
içerir.  

5.2. 
"Doğal lifler" terimi, 0511 pozisyonunda yer alan at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarında yer alan 
ipekleri, ayrıca 5101 ila 5105 pozisyonlarında yer alan yün liflerini ve ince veya kaba hayvan 
kıllarını, 5201 ila 5203 pozisyonlarında yer alan pamuk liflerini ve diğer bitkisel lifleri kapsar. 
5301 ila 5305 pozisyonları.  

5.3. 
Listede "tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapım malzemeleri" terimleri, 50 ila 
63. Fasıllarda sınıflandırılmayan ve suni, sentetik veya kağıt lifleri veya iplikleri imal etmek için 
kullanılabilen malzemeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. .  

5.4. 
"Sentetik ve suni devamsız lifler" terimi, listede 5501 ila 5507 pozisyonlarındaki sentetik veya 
suni filament kıtık, devamsız lifler veya döküntülere atıfta bulunmak için kullanılmıştır.  

5.5. 
Baskı (Dokuma, Örme/Tığ, Tafting veya Floklama ile birleştirildiğinde), renk, tasarım, teknik 
performans gibi nesnel olarak değerlendirilen bir işlevin, elek, rulo kullanarak kalıcı bir 
karaktere sahip bir tekstil alt tabakasına verildiği bir teknik olarak tanımlanır. , dijital veya 
transfer teknikleri.  

5.6. 
Baskı (bağımsız işlem olarak), renk, tasarım, teknik performans gibi nesnel olarak 
değerlendirilen bir işlevin, en az ile birleştirilmiş ekran, rulo, dijital veya transfer teknikleri 
kullanılarak kalıcı bir karaktere sahip bir tekstil alt tabakasına verildiği bir teknik olarak 
tanımlanır. kullanılan tüm malzemelerin kıymetinin 50'yi geçmemesi koşuluyla iki 
hazırlık/terbiye işlemi (temizleme, ağartma, merserize, ısıyla sertleştirme, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik işleme, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarma ve 
kabartma gibi) Ürünün fabrika çıkış fiyatının %'si. 

Not 6 - Tekstil malzemeleri karışımından yapılan ürünlere uygulanan toleranslar  
6.1. 

Listedeki belirli bir ürün için bu Nota atıfta bulunulduğunda, (3) sütununda belirtilen koşullar, o 
ürünün imalatında kullanılan ve birlikte ele alındığında 15'i temsil eden herhangi bir temel 
tekstil malzemesine uygulanmaz. Kullanılan tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam 
ağırlığının % veya daha azı (Ayrıca Not 6.3 ve 6.4'e bakınız).  

6.2. 
Ancak Not 6.1'de belirtilen tolerans, yalnızca iki veya daha fazla temel tekstil malzemesinden 
yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel tekstil malzemeleridir: 

- ipek; 

- yün; 

- kaba hayvan kılı; 

- ince hayvan kılı; 

- at saçı; 

- pamuk; 

- kağıt yapım malzemeleri ve kağıt; 

- keten; 

- gerçek kenevir; 

- jüt ve diğer tekstil sak lifleri; 



- Agave cinsinin sisal ve diğer tekstil lifleri; 

- hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel tekstil lifleri; 

- polipropilenden sentetik suni ve sentetik lifler; 

- polyesterden sentetik suni ve sentetik lifler; 

- poliamidden sentetik suni ve sentetik lifler; 

- poliakrilonitrilden sentetik sentetik lifler; 

- poliimidden sentetik suni ve sentetik lifler; 

- politetrafloroetilenden sentetik suni ve sentetik lifler; 

- poli(fenilen sülfür) sentetik suni filament lifleri; 

- poli(vinil klorür) sentetik suni filament lifleri; 

- diğer sentetik suni ve sentetik filament lifleri; 

- suni suni filament viskoz lifleri; 

- diğer suni suni filament lifleri; 

- akım ileten filamentler; 

- polipropilenden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- polyesterden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- poliamidden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- poliakrilonitrilden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- poliimidden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- politetrafloroetilenden sentetik sentetik devamsız lifler; 

- poli(fenilen sülfür) sentetik sentetik devamsız lifler; 

- poli(vinil klorür) sentetik sentetik devamsız lifler; 

- diğer sentetik sentetik devamsız lifler; 

- viskozdan suni suni devamsız lifler; 

- diğer suni suni devamsız lifler; 

- gipe edilmiş olsun ya da olmasın, esnek polieter bölümleri ile bölümlere ayrılmış poliüretandan 
yapılmış iplikler; 

- 5605 pozisyonundaki ürünler (metalize iplik) bir alüminyum folyodan veya alüminyum tozu ile 
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan, genişliği 5 mm'yi geçmeyen, aralarına şeffaf 
veya renkli bir yapıştırıcı ile sıkıştırılmış şerit içeren ürünler (metalize iplik) iki kat plastik film; 

- 5605 pozisyonundaki diğer ürünler; 

- cam elyafları; 

- metal lifler; 

- mineral lifler. 
  

6.3. 
“Gipe edilmiş olsun veya olmasın, esnek polieter segmentleri ile poliüretan segmentli iplik” 
içeren ürünlerde bu tolerans bu ipliğe göre %20'dir.  

6.4. 
Alüminyum folyodan veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik filmden 
oluşan, genişliği 5 mm'yi geçmeyen, iki katman arasına şeffaf veya renkli bir yapıştırıcı ile 



sıkıştırılmış şerit içeren ürünler söz konusu olduğunda. plastik film” için bu tolerans bu şerit için 
%30'dur. 

Not 7 - Belirli tekstil ürünlerine uygulanan diğer toleranslar  
7.1. 

Listede bu Nota atıfta bulunulduğunda, ilgili hazır ürün için sütun (3)'te belirtilen kuralı 
karşılamayan tekstil malzemeleri (astarlar ve astarlar hariç) kullanılabilir. , ürünün yer aldığı 
pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılmak ve kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 15'ini geçmemek şartıyla.  

7.2. 
Not 7.3'e halel getirmeksizin, 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan maddeler, tekstil ürünleri 
içersin içermesin, tekstil ürünlerinin imalatında serbestçe kullanılabilir.  

7.3. 
Yüzde kuralı uygulandığında, 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan menşeli olmayan 
girdilerin kıymeti, dahil edilen menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken dikkate 
alınmalıdır. 

Not 8 - Fasıl 27'deki belirli ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen belirli işlemlerin ve 
basit işlemlerin tanımı  
8.1. 

2707 ve 2713 pozisyonlarının amaçları bakımından, "özel işlemler" aşağıdaki gibidir: 

(a) Vakumla damıtma; 

(B) çok kapsamlı bir fraksiyonlama işlemiyle yeniden damıtma; 

(C) çatlama; 

(NS) reform; 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(F) aşağıdaki işlemlerin tümünü içeren işlem: konsantre sülfürik asit, oleum veya sülfürik anhidrit 
ile işleme; alkali ajanlarla nötralizasyon; doğal olarak aktif toprak, aktifleştirilmiş toprak, aktif 
kömür veya boksit ile renk giderme ve saflaştırma; 

(G) polimerizasyon; 

(H) alkilasyon; 

(ben) izomerizasyon. 
  

8.2. 
2710, 2711 ve 2712 pozisyonları açısından "özel işlemler" aşağıdaki gibidir: 

(a) Vakumla damıtma; 

(B) çok kapsamlı bir fraksiyonlama işlemiyle yeniden damıtma; 

(C) çatlama; 

(NS) reform; 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(F) aşağıdaki işlemlerin tümünü içeren işlem: konsantre sülfürik asit, oleum veya sülfürik anhidrit 
ile işleme; alkali ajanlarla nötralizasyon; doğal olarak aktif toprak, aktifleştirilmiş toprak, aktif 
kömür veya boksit ile renk giderme ve saflaştırma; 

(G) polimerizasyon; 

(H) alkilasyon; 

(ben) izomerizasyon; 

(J) sadece y 2710 pozisyonunda yer alan ağır yağlar açısından, işlenen ürünlerin kükürt 
muhtevasının en az % 85'inde bir azalma ile sonuçlanan hidrojen ile kükürt giderme (ASTM 
D 1266-59 T yöntemi); 



(k) sadece 2710 pozisyonunda yer alan ürünler için, filtrelemeden başka bir işlemle parafinden 
arındırma; 

(l) sadece y 2710 pozisyonunda yer alan ağır yağlar açısından, hidrojen oluşturduğunda, kükürt 
gidermeyi etkilemek dışında, bir katalizör kullanılarak, 20 bar'dan daha yüksek bir basınçta ve 
250 °C'den daha yüksek bir sıcaklıkta hidrojen ile muamele bir kimyasal reaksiyonda aktif bir 
element. Bununla birlikte, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının hidrojen ile daha 
fazla işlenmesi (örneğin, hidrofinisaj veya renk giderme), daha özel olarak renk veya stabiliteyi 
geliştirmek için, bununla birlikte, özel bir işlem olarak kabul edilmeyecektir; 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından, bu ürünlerin kayıplar dahil hacimce 
%30'undan daha azının 300 °C'de ASTM D 86 yöntemiyle damıtılması şartıyla atmosferik 
damıtma; 

(n) sadece y 2710 pozisyonunda yer alan gaz yağları ve akaryakıtlar dışındaki ağır yağlar için, 
yüksek frekanslı elektrikli fırça deşarjı vasıtasıyla işleme; 

(Ö) sadece y 2712 pozisyonunda yer alan ham ürünler (petrol jölesi, ozokerit, linyit mumu veya 
turba mumu, ağırlık itibariyle % 0,75'ten daha az yağ içeren parafin mumu hariç) bakımından, 
fraksiyonel kristalizasyon yoluyla yağının alınması. 

  
8.3. 

2707 ve 2713 pozisyonları anlamında, temizleme, süzme, tuzdan arındırma, su ayırma, 
filtreleme, renklendirme, işaretleme, farklı kükürt içerikli ürünlerin karıştırılması sonucu kükürt 
içeriği elde etme veya bunların herhangi bir kombinasyonu gibi basit işlemler operasyonlar veya 
benzeri operasyonlar, menşe vermez. 

Not 9 - Belirli ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen belirli işlemlerin ve işlemlerin 
tanımı  
9.1. 

Bir Tarafta hücre kültürleri kullanılarak elde edilen Fasıl 30 kapsamına giren ürünler, o Taraf 
menşeli olarak kabul edilecektir. "Hücre kültürü", insan, hayvan ve bitki hücrelerinin kontrollü 
koşullar altında (tanımlanmış sıcaklıklar, büyüme ortamı, gaz karışımı, pH gibi) canlı bir 
organizma dışında yetiştirilmesi olarak tanımlanır.  

9.2. 
29. Fasıllarda yer alan ürünler (2905.43-2905.44 hariç), 30, 32, 33 (3302.10, 3301 hariç), 34, 35 
(35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05 hariç), 36, 37, Bir Tarafta fermantasyon yoluyla elde 
edilen 38 (3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26 hariç) ve 39 (39.16-39.26 hariç) o Taraf menşeli 
olarak kabul edilecektir. "Fermantasyon", 29 ila 39. Fasıllara giren ürünleri üretmek için insan, 
hayvan, bitki hücreleri, bakteriler, mayalar, mantarlar veya enzimlerin kullanıldığı 
biyoteknolojik bir süreçtir.  

9.3. 
28, 29 (2905.43-2905.44 hariç), 30, 32, 33 (3302.10, 3301 hariç), 34, 35 (hariç: 2905.43-
2905.44 hariç) kapsamındaki ürünler için 4. Maddenin 1. paragrafına göre aşağıdaki işleme 
operasyonları yeterli kabul edilir. için: 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 
(3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26 hariç) ve 39 (39.16-39.26 hariç): 

- Kimyasal reaksiyon: Bir "kimyasal reaksiyon", molekül içi bağları kırarak ve yeni moleküller 
arası bağlar oluşturarak veya bir moleküldeki atomların uzaysal düzenini değiştirerek yeni bir 
yapıya sahip bir molekülle sonuçlanan bir süreçtir (biyokimyasal süreç dahil). Kimyasal bir 
reaksiyon, “CAS numarası”nın değiştirilmesiyle ifade edilebilir. 

Aşağıdaki işlemler, menşe amaçları için düşünülmemelidir: (a) suda veya diğer çözücülerde 
çözülme; (b) çözücü su da dahil olmak üzere çözücülerin ortadan kaldırılması; veya (c) 
kristalizasyon suyunun eklenmesi veya ortadan kaldırılması. Yukarıda tanımlandığı gibi bir 
kimyasal reaksiyon, köken verme olarak kabul edilmelidir. 

- Karışımlar ve Harmanlar: Kullanım amacına uygun fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip bir 
malın üretilmesiyle sonuçlanan, önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uymak için seyrelticilerin 
eklenmesi dışında, malzemelerin kasıtlı ve orantılı olarak kontrollü karıştırılması veya 



karıştırılması (dispersiyon dahil). veya malın kullanımları ve girdi malzemelerinden farklı olması 
menşe bağışı olarak kabul edilecektir. 

- Arıtma: Taraflardan birinin veya her ikisinin topraklarında meydana gelen saflaştırmanın 
aşağıdaki kriterlerden birinin yerine getirilmesiyle sonuçlanması şartıyla, saflaştırma menşe 
veren olarak kabul edilecektir: 

(a) mevcut safsızlıkların içeriğinin en az %80'inin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan bir malın 
saflaştırılması; veya 

(B) Aşağıdaki uygulamalardan biri veya daha fazlası için uygun bir ürünle sonuçlanan 
safsızlıkların azaltılması veya ortadan kaldırılması: 

(ben) farmasötik, tıbbi, kozmetik, veterinerlik veya gıda sınıfı maddeler; 

(ii) analitik, teşhis veya laboratuvar kullanımları için kimyasal ürünler ve reaktifler; 

(iii) mikro elektronikte kullanım için elemanlar ve bileşenler; 

(iv) özel optik kullanımlar; 

(v) biyoteknik kullanım (örneğin, hücre kültüründe, genetik teknolojide veya katalizör 
olarak); 

(vi) ayırma işleminde kullanılan taşıyıcılar; veya 

(vii) nükleer sınıf kullanır. 
  

- Parçacık boyutunda değişiklik: Bir malın, yalnızca ezme veya presleme dışında, belirli bir 
parçacık boyutuna, tanımlanmış parçacık boyutu dağılımına veya tanımlanmış bir yüzey alanına 
sahip olmasıyla sonuçlanan kasıtlı ve kontrollü modifikasyon. sonuçta ortaya çıkan ve girdi 
maddelerinden farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip olan mal, menşe verici olarak kabul 
edilecektir. 

- Standart malzemeler: Standart malzemeler (standart çözeltiler dahil), kesin saflık derecelerine 
veya üretici tarafından sertifikalandırılmış oranlara sahip analitik, kalibrasyon veya referans 
kullanımları için uygun müstahzarlardır. Standart malzemelerin üretimi, menşe verme olarak 
kabul edilmelidir. 

- İzomer ayrımı: İzomerlerin bir izomer karışımından izolasyonu veya ayrılması, köken verme 
olarak kabul edilmelidir. 

 

EK II 

ÜRETİLEN ÜRÜNÜN MENŞE DURUMUNU ALMASI İÇİN MENŞE OLMAYAN 
MALZEMELERDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEME VEYA İŞLEM LİSTESİ 

Başlık Ürün açıklaması Menşe statüsü kazandıran menşeli 
olmayan maddeler üzerinde 

gerçekleştirilen işçilik veya işleme 

(1) (2) (3) 

Bölüm 1 Canlı hayvanlar Bölüm 1'deki tüm hayvanlar tamamen 
elde edilecektir. 

Bölüm 2 Et ve yenilebilir sakatat Bu Fasılda yer alan ürünlerdeki tüm 
etin ve yenilen sakatatın tamamıyla 
elde edildiği imalat 



Bölüm 3 Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda 
yaşayan omurgasızlar 

Kullanılan Fasıl 3'teki tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Bölüm 4 Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; Tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir 
hayvansal menşeli ürünler 

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

eski 
Bölüm 5 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
hayvansal menşeli ürünler; dışında: 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
0511 91 

Yenmeyen balık yumurtaları ve yumurtaları Tüm yumurtalar ve yumurtalar 
tamamen elde edilir 

Bölüm 6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; ampuller, kökler ve 
benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları 

Kullanılan Fasıl 6'daki tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Bölüm 7 Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve yumrular Kullanılan Fasıl 7'deki tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Bölüm 8 Yenilebilir meyve ve kuruyemişler; narenciye veya kavun 
kabuğu 

Kullanılan Fasıl 8'de yer alan tüm 
meyve, sert kabuklu meyveler ve 
turunçgillerin veya kavunların 
kabuklarının tamamıyla elde edildiği 
imalat 

9. Bölüm Kahve, çay, maté ve baharatlar Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

10. 
Bölüm 

Hububat Kullanılan Fasıl 10'daki tüm girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Bölüm 11 Değirmencilik sektörünün 
ürünleri; malt; nişastalar; inülin; buğday gluteni 

8, 10 ve 11. Fasıllar, 0701, 0714, 
2302 ve 2303 pozisyonları ve 0710 
10 alt pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin tamamen elde edildiği 

imalat 

12. 
Bölüm 

Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler; çeşitli tahıllar, 
tohumlar ve meyveler; endüstriyel veya tıbbi 
bitkiler; saman ve yem 

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

eski 
Bölüm 13 

lak; sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özler ve 
özler; dışında: 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
1302 

Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının %40'ını geçmeyen 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

14. 
Bölüm 

Bitkisel örgü malzemeleri; Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 15 

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların 
parçalanma ürünleri; hazır yemeklik yağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar; dışında: 

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



1504 ila 
1506 

Balık veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları; yün yağı ve bunlardan türetilen 
yağlı maddeler (lanolin dahil); diğer hayvansal katı ve sıvı 
yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1508 Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun 
olmasın, ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

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

1509 ve 
1510 

Zeytinyağı ve fraksiyonları Kullanılan tüm bitkisel maddelerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

1511 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, 
ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

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

eski 
1512 

Ayçiçeği tohumu yağları ve fraksiyonları:   

- insan tüketimine yönelik gıda maddelerinin imalatı 
dışındaki teknik veya endüstriyel kullanımlar için 

 

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

- başka 
 

Kullanılan tüm bitkisel maddelerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

1515 Diğer sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) 
ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, 
ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

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

eski 
1516 

Balıkların katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1520 Gliserol, ham; gliserol suları ve gliserol kül suları Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

16. 
Bölüm 

Et, balık veya kabuklular, yumuşakçalar veya diğer suda 
yaşayan omurgasızların müstahzarları 

Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16'daki tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat 

eski 
Bölüm 17 

Şekerler ve şekerlemeler; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1702 Katı halde kimyasal olarak saf laktoz, maltoz, glikoz ve 
fruktoz dahil diğer şekerler; ilave tatlandırıcı veya 
renklendirici madde içermeyen şeker şurupları; yapay bal 
(doğal bal ile karıştırılmış olsun ya da olmasın); karamel: 

  

- Kimyasal olarak saf maltoz ve fruktoz 
 

1702 pozisyonunda yer alan diğer 
girdiler dahil herhangi bir 

pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

- Başka 
 

1101 ila 1108, 1701 ve 1703 
pozisyonlarında yer alan girdilerin 
ağırlığının nihai ürünün ağırlığının 



%30'unu geçmeyen, ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi 
bir pozisyonda yer alan girdilerden 

imalat 

1704 Kakao içermeyen şekerlemeler (beyaz çikolata dahil) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat; 

- kullanılan şekerin ağırlığı, nihai 
ürünün ağırlığının %40'ını geçmez 

veya 

- Kullanılan şekerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu geçmemesi 

 

eski 
Bölüm 18 

Kakao ve kakao müstahzarları; dışında: Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
1806 

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları; dışında: 

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

- kullanılan şekerin ağırlığı, nihai 
ürünün ağırlığının %40'ını geçmez 

veya 

- Kullanılan şekerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu geçmemesi 

 

1806 10 Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
içeren 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1901 Malt özü; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan, kakao içermeyen veya tamamen yağı 
alınmış bazda hesaplandığında ağırlıkça %40'tan az 
kakao içeren un, kabuğu çıkarılmış tane, un, nişasta 
veya malt ekstraktından gıda müstahzarları; 0401 ila 
0404 pozisyonlarında yer alan gıda müstahzarları, 

kakao içermeyen veya tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan, tamamen yağı alınmış 

olarak hesaplandığında ağırlık itibariyle %5'ten az 
kakao içerenler: 

  

- Malt özü 
 

Fasıl 10'da yer alan hububatlardan 
imalat 



- Başka 
 

Şekerin ve kullanılan Fasıl 4'te yer alan 
girdilerin münferit ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1902 Makarna (pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer 
maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın, örneğin spagetti, makarna, erişte, lazanya, 
gnocchi, mantı, cannelloni gibi); kuskus (hazırlanmış 
olsun olmasın) 

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

- 1006 ve 1101 ila 1108 
pozisyonlarında yer alan girdilerin 
kullanılan ağırlığı nihai ürünün 
ağırlığının %20'sini geçmez ve 

- Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16'daki 
maddelerin ağırlığı, nihai ürünün 
ağırlığının %20'sini geçmez. 

 

1903 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan, pul, tane, inci, eleme 
veya benzeri şekillerdeki ikameleri 

1108 pozisyonundaki patates 
nişastası hariç herhangi bir 

pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

1904 Tahılların veya tahıl ürünlerinin (örneğin mısır gevreği) 
şişmesi veya kavrulmasıyla elde edilen hazır 
gıdalar; tahıllar (mısır (mısır) hariç) tane halinde veya pul 
veya diğer işlenmiş tahıllar (un, kabuğu çıkarılmış tane ve 
un hariç) (önceden pişirilmiş veya başka şekilde 
hazırlanmış, tarifenin başka yerinde yer almayan veya yer 
almayan) 

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

- 1006 ve 1101 ila 1108 
pozisyonlarında yer alan girdilerin 
kullanılan ağırlığı nihai ürünün 
ağırlığının %20'sini geçmez ve 

- kullanılan şekerin ağırlığı, nihai 
ürünün ağırlığının %40'ını geçmez 

 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırıncılık ürünleri 
(kakao içersin içermesin); komünyon gofretleri, 
farmasötik kullanıma uygun türden boş kaşeler, mühür 
gofretleri, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 

1006 ve 1101 ila 1108 
pozisyonlarında yer alan girdilerin 
ağırlığının nihai ürünün ağırlığının 

%20'sini geçmeyen, ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi 
bir pozisyonda yer alan girdilerden 

imalat 

eski 
Bölüm 20 

Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya bitkilerin diğer 
kısımlarının müstahzarları; dışında: 

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

2002 ve 
2003 

Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş domates, mantar ve yer mantarı 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 



2006 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu yemişler, meyve 
kabukları ve bitkilerin şekerle muhafaza edilmiş diğer 
kısımları (süzülmüş, glace veya kristalize edilmiş) 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2007 Pişirme ile elde edilen reçeller, meyve jöleleri, 
marmelatlar, meyve veya fındık püresi ve meyve veya 
fındık ezmesi (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
içersin içermesin) 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
2008 

Aşağıdakiler dışındaki ürünler: 

- Kuruyemişler, ilave şeker veya ispirto içermeyen 

- Fıstık ezmesi; tahıl bazlı karışımlar; palmiye 
kalpleri; mısır (mısır) 

- Suda buğulama veya kaynatma dışında pişirilen, 
ilave şeker içermeyen, dondurulmuş meyve ve sert 
kabuklu yemişler 

 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2009 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente 
edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 21 

Çeşitli yenilebilir müstahzarlar; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2103 - Soslar ve müstahzarları; karışık çeşniler ve karışık 
baharatlar 

- Hardal unu ve yemek ve hazır hardal 
 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak hardal unu 
veya unu veya hazır hardal 
kullanılabilir. 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin 
içermesin) 

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

- Şekerin ve kullanılan Bölüm 4'teki 
malzemelerin tekil ağırlığı, nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmez. 

ve 

- Şekerin ve kullanılan Bölüm 4'teki 
malzemelerin toplam birleşik 
ağırlığı, nihai ürünün ağırlığının % 
60'ını geçmez. 

 



2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
gıda müstahzarları 

Kullanılan şekerin ağırlığının nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmeyen, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 22 

İçecekler, alkollü içkiler ve sirke; dışında: 0806 10, 2009 61, 2009 69 alt 
pozisyonlarında yer alan tüm 

girdilerin tamamıyla elde edildiği, 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 

herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2202 Maden suları ve gazlı sular dahil, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler veya aromalı maddeler içeren sular 
ve diğer alkolsüz içecekler (2009 pozisyonundaki meyve 
veya sebze suları hariç) 

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

2207 ve 
2208 

Hacimce hacimce %80'den yüksek veya daha az alkol 
derecesi olan denatüre edilmemiş etil alkol; alkollü 
içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 

Kullanılan 0806 10 , 2009 61 , 2009 
69 alt pozisyonlarında yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
2207 veya 2208 pozisyonları hariç 
herhangi bir pozisyonda yer alan 

girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 23 

Gıda endüstrisinden kaynaklanan kalıntılar ve 
atıklar; hazırlanmış hayvan yemi; dışında: 

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

2309 Hayvan beslemede kullanılan türden müstahzarlar Üretim: 

- Kullanılan Bölüm 2 ve 3'teki tüm 
malzemeler tamamen elde 
edilmiştir, 

- Kullanılan Fasıl 10 ve 11 ile 2302 
ve 2303 pozisyonlarındaki 
girdilerin ağırlığı nihai ürünün 
ağırlığının %20'sini geçmez, 

- Şekerin ve kullanılan Bölüm 4'teki 
malzemelerin tekil ağırlığı, nihai 
ürünün ağırlığının % 40'ını geçmez 
ve 

- Şeker ve kullanılan Bölüm 4'teki 
malzemelerin toplam birleşik 
ağırlığı, nihai ürünün ağırlığının 
%50'sini geçmez. 

 

eski 
Bölüm 24 

Tütün ve mamul tütün ikameleri; dışında: 2401 pozisyonunda yer alan 
girdilerin ağırlığının, kullanılan Fasıl 
24'teki girdilerin toplam ağırlığının 

%30'unu geçmeyen herhangi bir 



pozisyonda yer alan girdilerden 
imalat 

2401 İşlenmemiş tütün; tütün çöpü 2401 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 

imalat 

eski 
2402 

Sigaralar, tütün veya tütün yerine geçen maddeler Kullanılan 2401 pozisyonunda yer 
alan tüm girdilerin ağırlık itibariyle 

en az %10'unun tamamen elde 
edildiği 2403 19 alt pozisyonunda 
yer alan ürün ve tütsülenmiş tütün 
hariç herhangi bir pozisyonda yer 

alan girdilerden imalat 

eski 
2403 

Yanma olmaksızın ısıtılarak veya başka yollarla 
solunması amaçlanan ürünler 

Kullanılan 2401 pozisyonunda yer 
alan tüm girdilerin ağırlık itibariyle 

en az %10'unun tamamıyla elde 
edildiği, ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 

yer alan girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 25 

Tuz; kükürt; toprak ve taş; sıva malzemeleri, kireç ve 
çimento; dışında: 

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

veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %70'ini 
geçmeyen imalat 

eski 
2519 

Hermetik olarak kapatılmış kaplarda ezilmiş doğal 
magnezyum karbonat (manyezit) ve magnezyum oksit 
(saf olsun veya olmasın, kaynaşmış magnezya veya tam 
yanmış (sinterlenmiş) magnezyum hariç) 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak doğal 
magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

26. 
Bölüm 

Cevherler, cüruf ve kül Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü 
maddeler; mineral mumlar; dışında: 

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

veya 

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

eski 
2707 

Yüksek sıcaklıkta kömür katranının damıtılmasıyla elde 
edilen ve hacimce %65'inden fazlası 250 °C'ye kadar 
sıcaklıkta damıtılan madeni yağlara benzer yağlar olan 
aromatik bileşenlerin ağırlığı aromatik olmayan 
bileşenlerinkinden daha fazla olan yağlar C (petrol ruhu 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı 



ve benzol karışımları dahil), güç veya ısıtma yakıtları 
olarak kullanım için 

diğer işlemler. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

2710 Ham petrol dışındaki petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar; Ağırlık itibariyle %70 
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar içeren, tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, bu 
yağlar müstahzarların temel bileşenleridir; atık yağlar 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

2711 Petrol gazları ve diğer gaz hidrokarbonlar Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

2712 Vazelin; parafin mumu, mikrokristal petrol mumu, yağlı 
mum, ozokerit, linyit mumu, turba mumu, diğer mineral 
mumlar ve sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzer 
ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın) 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

2713 Petrol koku, petrol bitümü ve petrol yağlarının veya 
bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer 
kalıntıları 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 



28. 
Bölüm 

İnorganik kimyasallar; değerli metallerin, nadir toprak 
metallerinin, radyoaktif elementlerin veya izotopların 
organik veya inorganik bileşikleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

eski 
Bölüm 29 

Organik kimyasallar; dışında: Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

eski 
2901 

Güç veya ısıtma yakıtları olarak kullanım için asiklik 
hidrokarbonlar 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

eski 
2902 

Güç veya ısıtma yakıtı olarak kullanım için siklanlar ve 
siklenler (azulenler hariç), benzen, toluen, ksilenler 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Rafine etme operasyonları ve/veya bir 
veya daha fazla spesifik süreç(ler)  ( 4 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 



fiyatının %50'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

eski 
2905 

Bu pozisyondaki alkollerin ve etanolün metal alkolatları Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

2905 pozisyonunda yer alan diğer 
girdiler dahil herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat. Ancak, bu 
pozisyonda yer alan metal alkolatlar, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
kullanılabilir. 

veya 

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

30. 
Bölüm 

Eczacılıkla ilgili ürünler Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

31. 
Bölüm 

Gübreler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

32. 
Bölüm 

Tabaklama veya boyama özleri; tanenler ve 
türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer renklendirici 
maddeler; boyalar ve vernikler; macun ve diğer 
mastikler; mürekkepler 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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



33. 
Bölüm 

Uçucu yağlar ve reçineler; parfümeri, kozmetik veya 
tuvalet müstahzarları 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

Bölüm 34 Sabunlar, organik yüzey aktif maddeler, yıkama 
müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, 
müstahzar mumlar, cilalama veya temizleme 
müstahzarları, mumlar ve benzeri maddeler, modelleme 
macunları, “diş mumları” ve alçı esaslı diş müstahzarları 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

35. 
Bölüm 

Albüminoid maddeler; modifiye 
nişastalar; yapıştırıcılar; enzimler 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

36. 
Bölüm 

Patlayıcılar; piroteknik ürünler; maçlar; piroforik 
alaşımlar; bazı yanıcı müstahzarlar 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 



fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

37. 
Bölüm 

Fotoğrafik veya sinematografik ürünler Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

eski 
Bölüm 38 

Çeşitli kimyasal ürünler; dışında: Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

veya 

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

eski 
3811 

Vuruntu önleyici müstahzarlar, oksidasyon önleyiciler, 
zamk önleyiciler, viskozite geliştiriciler, korozyon 
önleyici müstahzarlar ve diğer müstahzar katkı maddeleri, 
mineral yağlar (benzin dahil) veya madeni yağlarla aynı 
amaçlarla kullanılan diğer sıvılar için: 

Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

- Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar içeren yağlama yağı için müstahzar 
katkı maddeleri 

 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer 
alan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 

%50'sini geçmeyen imalat 

y 3824 
99 ve y 
3826 00 

Biyodizel Biyodizelin transesterifikasyon ve/veya 
esterifikasyon veya hidro-işlem yoluyla 
elde edildiği imalat 



39. 
Bölüm 

Plastikler ve bunlardan mamul eşya Spesifik süreç(ler)  ( 7 ) 

veya 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemek kaydıyla 
ürünle aynı alt pozisyonda yer alan 
girdiler kullanılabilir. 

veya 

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

eski 40. 
Bölüm 

Kauçuk ve bunlardan mamul eşya; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

eski 
4012 

Kauçuktan kaplanmış pnömatik, dolu veya yastıklı 
lastikler 

Kullanılmış lastiklerin kaplanması 

eski 41. 
Bölüm 

Ham postlar ve deriler (kürkler hariç) ve deri; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4104 ila 
4106 

Tabaklanmış veya aralanmış postlar ve deriler (yünü veya 
kılları alınmamış) (yarılmış olsun olmasın, fakat daha ileri 
bir işlem görmemiş) 

Tabaklanmış derinin yeniden 
tabaklanması 

veya 

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

42. 
Bölüm 

Deri eşyalar; saraçlık ve koşum takımı; seyahat eşyaları, 
el çantaları ve benzeri kaplar; hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği bağırsağından hariç) 

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

veya 

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

eski 
Bölüm 43 

Kürkler ve suni kürkler; bunlardan üretmektedir; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
4302 

Tabaklanmış veya işlenmiş kürkler, birleştirilmiş:   

- Plakalar, haçlar ve benzeri formlar. 
 

Birleştirilmemiş tabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerin kesilmesi ve 



birleştirilmesine ek olarak ağartma 
veya boyama 

- Başka 
 

Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya 
aprelenmiş kürkten imalat 

4303 Kürk deriden giyim eşyası, giyim aksesuarları ve diğer 
eşya 

4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş tabaklanmış veya 

aprelenmiş kürklerden imalat 

eski 
Bölüm 44 

Ahşap ve ahşap eşyalar; odun kömürü; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

eski 
4407 

Uzunlamasına kesilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya 
soyulmuş, kalınlığı 6 mm'yi geçen, rendelenmiş, 
zımparalanmış veya uç mafsallı ahşap 

Planyalama, zımparalama veya uç 
birleştirme 

eski 
4408 

Kaplama levhaları (lamine ahşabın dilimlenmesiyle elde 
edilenler dahil) ve kontrplak için, kalınlığı 6 mm'yi 
geçmeyen, eklenmiş ve diğer ahşaplar uzunlamasına 
kesilmiş, kalınlığı 6 mm'yi geçmeyen dilimlenmiş veya 
soyulmuş, rendelenmiş, zımparalanmış veya uç 
birleştirilmiş 

Ekleme, planyalama, zımparalama veya 
uç birleştirme 

y 4410 
ila y 
4413 

Kalıplanmış süpürgelikler ve diğer kalıplanmış levhalar 
dahil olmak üzere boncuklar ve pervazlar 

Boncuk veya kalıplama 

eski 
4415 

Ahşaptan ambalaj kasaları, kutular, kasalar, variller ve 
benzeri ambalajlar 

Boyuta göre kesilmemiş levhalardan 
imalat 

eski 
4418 

- İnşaatçıların ahşap doğrama ve marangozluğu 
 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak gözenekli 
ahşap paneller, zona ve sallamalar 
kullanılabilir. 

- Boncuklar ve pervazlar 
 

Boncuk veya kalıplama 

eski 
4421 

Maç atelleri; ayakkabılar için tahta mandallar veya pimler 4409 pozisyonundaki haddelenmiş 
ağaç hariç herhangi bir pozisyonda 

yer alan ağaçtan imalat 

45. 
Bölüm 

Mantar ve mantardan mamul eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 



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

46. 
Bölüm 

Hasırdan, sazdan veya diğer örülmeye elverişli 
maddelerden imalatlar; sepetçilik ve hasır işi 

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

veya 

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

47. 
Bölüm 

Odun veya diğer lifli selülozik malzemelerin 
hamurları; geri kazanılmış (atık ve hurda) kağıt veya 
karton 

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

veya 

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

Bölüm 48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya 
kartondan eşya 

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

veya 

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

49. 
Bölüm 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve basım endüstrisinin 
diğer ürünleri; el yazmaları, daktilolar ve planlar 

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

veya 

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

eski 50. 
Bölüm 

İpek; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
5003 

İpek döküntüleri (sarılmaya uygun olmayan kozalar, iplik 
döküntüleri ve granatlı stoklar dahil), karde veya penye 

İpek atıklarının taranması veya 
taranması 

5004 ila 
eski 
5006 

İpek iplik ve ipek atıklarından eğrilmiş iplik  ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte insan yapımı sürekli 
filamentin ekstrüzyonu 

veya 



Büküm ile birlikte suni ve sürekli 
filamentin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5007 İpekten veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat  ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Dokuma ile birlikte büküm veya 
herhangi bir mekanik işlem 

veya 

Boyama ile birlikte dokuma 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

eski 51. 
Bölüm 

Yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılı ipliği ve dokuma 
kumaş; dışında: 

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

5106 ila 
5110 

Yünden, ince veya kaba hayvan kıllarından veya at 
kılından iplikler 

 ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5111 ila 
5113 

Yünden, ince veya kaba hayvan kıllarından veya at 
kılından dokunmuş mensucat: 

 ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama ile birlikte dokuma 



veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

eski 52. 
Bölüm 

Pamuk; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

5204 ila 
5207 

Pamuk ipliği ve ipliği  ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5208 ila 
5212 

Pamuklu dokuma kumaşlar  ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Dokuma ile birlikte büküm veya 
herhangi bir mekanik işlem 

veya 

Boyama veya laminatin ile ya da 
kaplama ile birlikte dokuma g 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

eski 
Bölüm 53 

Diğer bitkisel tekstil lifleri; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 
dokunmuş kumaşlar; dışında: 

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

5306 ila 
5308 

Diğer bitkisel dokumaya elverişli liflerden iplikler; 

kağıt ipliği 
 ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 



Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5309 ila 
5311 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş 
mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş kumaşlar: 

 ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya laminatin ile ya da 
kaplama ile birlikte dokuma g 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5401 ila 
5406 

Suni ve suni filamentlerden iplik, monofilament ve iplik  ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5407 ve 
5408 

Sentetik filament iplikten dokunmuş kumaşlar  ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Dokuma ile birlikte büküm veya 
herhangi bir mekanik işlem 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 



Boyama veya kaplama veya 
laminasyon ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5501 ila 
5507 

Sentetik elyaflar Sentetik liflerin ekstrüzyonu 

5508 ila 
5511 

Suni ve suni devamsız liflerden iplik ve dikiş ipliği  ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5512 ila 
5516 

Suni ve suni devamsız liflerden dokunmuş kumaşlar:  ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Dokuma ile birlikte büküm veya 
herhangi bir mekanik işlem 

veya 

Boyama veya kaplama veya 
laminasyon ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

eski 56. 
Bölüm 

Vatka, keçe ve dokunmamış kumaşlar; özel 
iplikler; sicim, ip, halat ve kablolar ve bunlardan mamul 
eşya; dışında: 

 ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 



5601 Dokumaya elverişli maddelerden vatkalar ve bunlardan 
mamul eşya; uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen tekstil lifleri 
(sürü), tekstil tozu ve değirmen nepsleri 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

veya 

Kullanılan tüm malzemelerin değerinin 
%50'yi geçmemesi koşuluyla, diğer en 
az iki ana hazırlık veya bitirme işlemi 
(perdahlama, çekme direnci işlemleri, 
ısıyla sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) 
ile birlikte kaplama, floklama, 
laminasyon veya metalleştirme. ürünün 
fabrika çıkış fiyatı 

5602 Keçe (emprenye edilmiş, kaplanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olsun olmasın): 

  

- iğne işi keçe 
 

 ( 5 ) 

Kumaş oluşumu ile birlikte suni ve 
sentetik liflerin ekstrüzyonu. 

Yine de: 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
filament, 

- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifleri veya 

- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filament kıtığı, 

Tek bir filament veya lifin her durumda 
değeri 9 desiteksten az olan, toplam 
değerlerinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

veya 

Doğal liflerden yapılmış keçe 
durumunda tek başına dokunmamış 
kumaş oluşumu 

- Başka 
 

 ( 5 ) 

Kumaş oluşumu ile birlikte suni ve 
sentetik liflerin ekstrüzyonu 

veya 



Doğal liflerden yapılan diğer keçe 
durumunda tek başına dokunmamış 
kumaş oluşumu 

5603 Emdirilmiş, kaplanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 
olsun olmasın dokunmamış kumaşlar 

  

5603 11 
- 5603 

14 

Sentetik ve suni filamentlerden emdirilmiş, kaplanmış, 
kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın 
dokunmamış mensucat 

Şuradan üretim: 

- yönlü veya rastgele yönlendirilmiş 
filamentler 

veya 

- doğal veya insan yapımı kökenli 
maddeler veya polimerler, 

her iki durumda da dokunmamış 
kumaşa bağlanarak 

 

5603 91 
- 5603 

94 

Emprenye edilmiş, kaplanmış, kaplanmış veya lamine 
edilmiş olsun olmasın dokunmamış mensucat (suni ve 
sentetik filamentler hariç) 

Şuradan üretim: 

- yönlü veya rastgele yönlendirilmiş 
kesikli lifler 

ve/veya 

- tabii veya suni menşeli kıyılmış 
iplikler, 

her ikisinde de dokunmamış bir 
kumaşa bağlanarak 

 

5604 Kauçuk iplik ve kordon, tekstil kaplı; 5404 veya 5405 
pozisyonlarındaki dokumaya elverişli iplikler ve şeritler 

ve benzerleri (kauçuk veya plastik ile emdirilmiş, 
kaplanmış, kaplanmış veya kılıflanmış): 

  

- Kauçuk iplik ve kordon, tekstil kaplı 
 

Tekstil kaplı olmayan kauçuk iplik 
veya korddan imalat 

- Başka 
 

 ( 5 ) 

Doğal liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5605 Metalize iplik (gipe edilmiş olsun olmasın) dokumaya 
elverişli iplikler veya 5404 veya 5405 pozisyonlarında 
yer alan şerit veya benzerleri, metalle iplik, şerit veya 

toz halinde birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 

 ( 5 ) 

Doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 



veya 

Herhangi bir mekanik işlemle birlikte 
büküm 

5606 Gipe iplikler ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki 
şeritler ve benzerleri, gipe edilmiş (5605 

pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı ipliği 
hariç); şönil ipliği (flok şönil ipliği dahil); ilmek ipi 

 ( 5 ) 

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Gevşeme ile birlikte büküm 

veya 

Doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Boyama ile birlikte floklama 

57. 
Bölüm 

Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri:  ( 5 ) 

Dokuma veya tafting ile birleştirilmiş 
doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma veya tafting ile birleştirilmiş 
suni ve sentetik filament ipliğin 
ekstrüzyonu 

veya 

Hindistan cevizi ipliğinden veya sisal 
ipliğinden veya jüt ipliğinden veya 
klasik ring viskon ipliğinden imalat 

veya 

Boyama veya baskı ile birleştirilmiş 
tafting 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

veya 

Suni ve sentetik liflerin, iğne ile delme 
dahil olmak üzere dokuma olmayan 
tekniklerle birleştirilmiş ekstrüzyonu 

Jüt kumaş destek olarak kullanılabilir 

eski 
Bölüm 58 

Özel dokuma kumaşlar; püsküllü dokuma 
kumaşlar; dantel; duvar halıları; abartı; nakış; dışında: 

 ( 5 ) 

Dokuma veya tafting ile birleştirilmiş 
doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 



Dokuma veya tafting ile birleştirilmiş 
suni ve sentetik filament ipliğin 
ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya floklama veya kaplama 
veya laminasyon veya metalleştirme ile 
birleştirilmiş dokuma 

veya 

Boyama veya baskı ile birleştirilmiş 
tafting 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

veya 

Dokuma ile birlikte iplik boyama 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5805 Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri 
türünden elle dokunan halılar ve iğne işi halılar (örneğin, 
küçük nokta, kanaviçe) (yapılı olsun olmasın) 

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

5810 Parça, şerit veya motifler halinde işlemeler Kullanılan ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen işlemeler 

5901 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan 
türden sakız veya muadil maddelerle sıvanmış dokumaya 
elverişli mensucat; izleme bezi; hazırlanan resim 
tuvali; şapka temelleri için kullanılan türden buckram ve 
benzeri sertleştirilmiş dokumaya elverişli mensucat 

Boyama veya floklama veya kaplama 
veya laminasyon veya metalleştirme ile 
birleştirilmiş dokuma 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

5902 Naylon veya diğer poliamidler, polyesterler veya viskoz 
suni ipekten yüksek mukavemetli iplikten lastik kord 
bezi: 

  

- Ağırlık itibariyle %90'dan fazla olmayan dokumaya 
elverişli maddeler içerenler 

 

Dokuma 

- Başka 
 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

5903 5902 pozisyonundakiler hariç, plastik emdirilmiş, 
kaplanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya 

elverişli mensucat 

Emprenye veya kaplama veya kaplama 
veya laminasyon veya metalleştirme ile 
birleştirilmiş dokuma 



veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5904 Linolyum (şekle göre kesilmiş olsun veya 
olmasın); Tekstil bir taban üzerine uygulanan kaplama 
veya kaplamadan oluşan yer kaplamaları (şekle göre 
kesilmiş olsun veya olmasın) 

 ( 5 ) 

Boyama veya kaplama veya 
laminasyon veya metalleştirme ile 
birleştirilmiş dokuma 

Jüt kumaş destek olarak kullanılabilir. 

5905 Tekstil duvar kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veya diğer malzemelerle emprenye 
edilmiş, kaplanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 

 

Emprenye veya kaplama veya kaplama 
veya laminasyon veya metalizasyon ile 
birleştirilmiş dokuma, örme veya 
dokusuz kumaş oluşumu 

- Başka 
 

 ( 5 ) 

Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik devamsız liflerin eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya kaplama veya 
laminasyon ile birleştirilmiş dokuma, 
örme veya dokusuz kumaş oluşumu 

veya 

Baskı ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5906 5902 pozisyonunda yer alanlar dışındaki kauçuklanmış 
dokumaya elverişli mensucat: 

  

- Örme veya tığ işi kumaşlar 
 

 ( 5 ) 

Doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin örme/tığ işi ile 
birleştirilmesi 

veya 

Örme/kroşe ile birleştirilmiş suni ve 
sentetik filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Kauçuklaştırma ile birleştirilmiş örgü 
veya tığ işi 

veya 

Kullanılan tüm malzemelerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 



fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla, en az iki diğer ana hazırlık 
veya finisaj işlemi (perdahlama, 
çekme-direnç işlemleri, ısıyla 
sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) ile 
birleştirilmiş kauçuklaştırma. ürün 

- Sentetik filament iplikten yapılmış, ağırlık itibariyle 
%90'dan fazla dokumaya elverişli madde içeren diğer 
mensucat 

 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

- Başka 
 

Boyama veya kaplama/kauçuklaştırma 
ile birleştirilmiş dokuma, örme veya 
dokumasız işlemler 

veya 

Dokuma, örme veya dokumasız 
işlemlerle birlikte iplik boyama 

veya 

Kullanılan tüm malzemelerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla, en az iki diğer ana hazırlık 
veya finisaj işlemi (perdahlama, 
çekme-direnç işlemleri, ısıyla 
sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) ile 
birleştirilmiş kauçuklaştırma. ürün 

5907 Başka şekilde emprenye edilmiş, kaplanmış veya 
kaplanmış dokuma kumaşlar; tiyatro sahnesi, stüdyo arka 
bezleri veya benzerleri olan boyalı tuval 

Boyama veya baskı veya kaplama veya 
emprenye veya kaplama ile 
birleştirilmiş dokuma veya örme veya 
dokusuz kumaş oluşumu 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

veya 

Yazdırma (bağımsız işlem olarak) 

5908 Lambalar, sobalar, çakmaklar, mumlar veya benzerleri 
için dokuma, örülmüş veya örülmüş tekstil fitiller; akkor 
gaz örtüleri ve boru şeklinde örülmüş gaz örtü kumaşı, bu 
nedenle, emprenye edilmiş olsun olmasın: 

  

- Akkor gaz örtüleri, emdirilmiş 
 

Tüp örgü/tığ işi gazlı manto kumaştan 
imalat 

- Başka 
 

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

5909 ila 
5911 

Endüstriyel kullanıma uygun türden tekstil ürünleri:  ( 5 ) 



Dokuma ile birleştirilmiş doğal ve/veya 
sentetik ve suni devamsız liflerin 
eğrilmesi 

veya 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik 
liflerin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya kaplama veya 
laminasyon ile birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan tüm malzemelerin değerinin 
%50'sini geçmemesi koşuluyla, diğer 
en az iki ana hazırlık veya bitirme 
işlemi (perdahlama, çekme-direnç 
işlemleri, ısıyla sertleştirme, kalıcı 
bitirme gibi) ile birlikte kaplama, 
floklama, laminasyon veya 
metalleştirme. ürünün fabrika çıkış 
fiyatı 

60. 
Bölüm 

Örme veya tığ işi kumaşlar  ( 5 ) 

Doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin örme/tığ işi ile 
birleştirilmesi 

veya 

Örme/kroşe ile birleştirilmiş suni ve 
sentetik filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Boyama veya floklama veya kaplama 
veya laminasyon veya baskı ile 
birleştirilmiş örgü/tığ işi 

veya 

Boyama veya baskı ile birlikte 
floklama 

veya 

Örgü/kroşe ile kombine edilmiş iplik 
boyama 

veya 

Kullanılan bükümsüz/tekstürsüz 
ipliklerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
şartıyla örme/tığ işi ile birleştirilmiş 
büküm veya tekstüre etme 

Örme veya tığ işi giyim eşyası ve giyim aksesuarları:   



61. 
Bölüm 

- Biçimlendirilmek üzere kesilmiş veya doğrudan 
biçimlendirilmek üzere elde edilmiş iki veya daha 
fazla örgü veya tığ işi kumaş parçasının dikilmesi 
veya başka bir şekilde birleştirilmesiyle elde edilen 

 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş örgü veya 
tığ işi 

- Başka 
 

 ( 5 ) 

Örme veya kroşe ile birleştirilmiş doğal 
ve/veya sentetik ve suni devamsız 
liflerin eğrilmesi 

veya 

Örme veya tığ işi ile birleştirilmiş suni 
ve sentetik filament ipliğin ekstrüzyonu 

veya 

Tek işlemde örgü ve makyaj 

eski 
Bölüm 62 

Örme veya tığ işi olmayan giyim eşyası ve giyim 
aksesuarları; dışında: 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Baskıdan önce kumaşın kesilmesi dahil 
makyaj (bağımsız işlem olarak) 

6202, 
6204, 
6206, 

6209 ve 
6211 

Kadın, kız ve bebek giyim ve bebekler için giyim 
aksesuarları, işlemeli 

 ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan işlemesiz mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmemesi şartıyla 
işlemesiz mensucattan imalat 

y 6210 
ve y 
6216 

Alüminize polyester folyo ile kaplanmış kumaştan 
yangına dayanıklı ekipman 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan kaplanmamış veya 
laminesiz kumaşın kıymetinin, kumaşın 
kesilmesi dahil makyaj ile birlikte 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmemesi koşuluyla kaplama veya 
laminasyon 

eski 
6212 

İki veya daha fazla örme veya tığ işi mensucattan bir 
araya dikilerek veya başka bir şekilde bir araya getirilerek 
elde edilen sutyenler, kuşaklar, korseler, kuşaklar, askılar, 
jartiyerler ve benzeri eşya ve bunların parçaları ve 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş örgü 

veya 



bunların parçaları, ya şekillendirilmiş ya da doğrudan 
biçim 

Baskıdan önce kumaşın kesilmesi dahil 
makyaj (bağımsız işlem olarak) 

6213 ve 
6214 

Mendiller, şallar, eşarplar, susturucular, mantillalar, 
peçeler ve benzerleri: 

  

- işlemeli 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan işlemesiz mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmemesi şartıyla 
işlemesiz mensucattan imalat 

veya 

Kumaşın kesilmesi dahil makyaj 

yazdırmadan önce (bağımsız işlem 
olarak) 

- Başka 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Baskıdan önce tamamlama (bağımsız 
işlem olarak) 

6217 Diğer hazır giyim aksesuarları; 6212 pozisyonunda yer 
alanlar dışındaki giyim eşyası veya giyim 

aksesuarlarının aksam ve parçaları: 

  

- işlemeli 
 

 ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan işlemesiz mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmemesi şartıyla 
işlemesiz mensucattan imalat 

veya 

Baskıdan önce tamamlama (bağımsız 
işlem olarak) 

- Alüminize polyester folyo ile kaplanmış kumaştan 
yangına dayanıklı ekipman 

 

 ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

veya 

Kullanılan kaplanmamış veya 
laminesiz kumaşın kıymetinin, kumaşın 



kesilmesi dahil, makyajla birlikte 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmemesi koşuluyla kaplama veya 
laminasyon 

- Yakalar ve manşetler için astarlar, kesilmiş 
 

Üretim: 

- ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden ve 

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

 

- Başka 
 

 ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

eski 
Bölüm 63 

Diğer hazır tekstil ürünleri; setler; yıpranmış giysiler ve 
yıpranmış tekstil ürünleri; paçavralar; dışında: 

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

6301 ila 
6304 

Battaniyeler, seyahat halıları, nevresimler vb.; perdeler 
vb.; diğer mefruşat ürünleri: 

  

- Keçeden, dokunmamış kumaşlardan 
 

 ( 5 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyaj ile birlikte dokunmamış 
kumaş oluşumu 

- Başka: 
 

  

- işlemeli 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 
veya örme/tığ işi 

veya 

Kullanılan işlemesiz mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmemesi 
koşuluyla, işlemesiz mensucattan 
imalat (örme veya tığ işi hariç) 

- Başka 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 
veya örme/tığ işi 

6305 Eşyaların ambalajlanmasında kullanılan türden çuvallar 
ve torbalar 

 ( 5 ) Sentetik liflerin ekstrüzyonu veya 
doğal ve/veya sentetik ve suni 
devamsız liflerin dokuma veya örme ve 



dokuma ile birleştirilmiş olarak 
eğrilmesi, kumaşın kesilmesi dahil 

6306 Brandalar, tenteler ve güneşlikler; çadırlar; tekneler, 
yelkenliler veya kara taşıtları için yelkenler; kamp 
malzemeleri: 

  

- dokunmamış kumaşlardan 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyaj ile birlikte dokunmamış 
kumaş oluşumu 

- Başka 
 

 ( 5 )  ( 6 ) 

Kumaşın kesilmesi de dahil olmak 
üzere makyajla birleştirilmiş dokuma 

6307 Elbise modelleri de dahil olmak üzere diğer hazır ürünler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

6308 Perakende satış için ambalajlanmış kilim, duvar halısı, 
işlemeli masa örtüsü veya peçete veya benzeri dokumaya 
elverişli maddeler haline getirmek için aksesuarlarıyla 
birlikte olsun olmasın dokunmuş mensucat ve iplikten 
oluşan takımlar 

Kümedeki her öğe, kümeye dahil 
edilmemişse kendisine uygulanacak 
kuralı karşılamalıdır. Ancak, toplam 
değerleri setin fabrika çıkış fiyatının 
%15'ini geçmemek kaydıyla, hiçbir 
menşeli eşya dahil edilemez. 

eski 
Bölüm 64 

Ayakkabı, tozluk ve benzerleri; bu tür makalelerin 
bölümleri; dışında: 

6406 pozisyonunda yer alan iç 
tabanlara veya diğer taban 

bileşenlerine takılmış saya takımları 
hariç, herhangi bir pozisyonda yer 

alan girdilerden imalat 

6406 Ayakkabının aksam ve parçaları (dış tabanlar dışındaki 
tabanlara bağlı olsun olmasın üst kısımlar 
dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk yastıkları ve benzeri 
eşyalar; tozluklar, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların 
aksam ve parçaları 

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

65. 
Bölüm 

Başlıklar ve bunların aksamları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Bölüm 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemleler, 
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı: 

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

veya 

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



Bölüm 67 Hazırlanmış kuş tüyü ve kuş tüyü ve kuş tüyünden veya 
kuştüyünden mamul eşya; yapay çiçekler; insan saçından 
eşyalar 

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

veya 

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

Bölüm 68 Taş, alçı, çimento, asbest, mika veya benzeri maddelerden 
ürünler 

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

veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %70'ini 
geçmeyen imalat 

Bölüm 69 Seramik ürünler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 70 

Cam ve cam eşyalar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

7010 Camdan damacanalar, şişeler, mataralar, kavanozlar, 
çömlekler, küçük şişeler, ampuller ve diğer kaplar 
(malların taşınması veya paketlenmesi için kullanılan 
türden); cam kavanozların korunması; tıpalar, kapaklar ve 
diğer kapaklar, camdan 

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

veya 

Kullanılan kesilmemiş cam eşyanın 
toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi şartıyla 
cam eşya kesimi 

7013 Masa, mutfak, tuvalet, büro, iç dekorasyon veya benzeri 
amaçlarla kullanılan cam eşya (7010 veya 7018 

pozisyonları hariç) 

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

eski 
Bölüm 71 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama 
metaller ve bunlardan mamul eşya; Taklit 
mücevher; madeni para; dışında: 

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

veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %70'ini 
geçmeyen imalat 



y 7102, 
y 7103 

ve y 
7104 

İşlenmiş değerli veya yarı değerli taşlar (doğal, sentetik 
veya yeniden yapılandırılmış) 

Ürünün yer aldığı alt pozisyon 
dışındaki herhangi bir alt pozisyonda 
yer alan girdilerin imalatı 

7106, 
7108 ve 

7110 

Değerli metaller: 

- işlenmemiş 
 

7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında 
yer alanlar hariç herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
veya 

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında 
yer alan değerli metallerin elektrolitik, 
termik veya kimyasal olarak ayrılması 
veya 

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında 
yer alan değerli metallerin birbirleriyle 
veya adi metallerle eritilmesi ve/veya 
alaşımlanması veya saflaştırılması 

- Yarı mamul veya toz halinde 
 

İşlenmemiş değerli metallerden imalat 

y 7107, 
y 7109 

ve y 
7111 

Değerli metallerle kaplanmış metaller, yarı işlenmiş İşlenmemiş değerli metallerle 
kaplanmış metallerden imalat 

eski 
Bölüm 72 

Demir ve çelik; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler 7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 

imalat 

7208 ila 
7212 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler 7207 pozisyonunda yer alan yarı 
mamul girdilerden imalat 

7213 ila 
7216 

Çubuklar ve profiller Demir veya alaşımsız çelikten 
çubuklar ve çubuklar, köşebentler, şekiller ve profiller 

7206 pozisyonunda yer alan 
külçelerden veya diğer birincil 

şekillerden imalat 

7217 Demir veya alaşımsız çelikten tel 7207 pozisyonunda yer alan yarı 
mamul girdilerden imalat 

7218 91 
ve 7218 

99 

Yarı mamul ürünler 7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 

imalat 

7219 ila 
7222 

Paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünler, çubuklar 
ve çubuklar, açılar, şekiller ve bölümler 

7218 pozisyonunda yer alan 
külçelerden veya diğer birincil 

şekillerden imalat 

7223 Paslanmaz çelik tel 7218 pozisyonunda yer alan yarı 
mamul girdilerden imalat 



7224 90 Yarı mamul ürünler 7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 

imalat 

7225 ila 
7228 

Düzensiz sarılmış bobinlerde yassı haddelenmiş ürünler, 
sıcak haddelenmiş çubuklar ve çubuklar; diğer alaşımlı 
çelikten köşeler, şekiller ve bölümler; alaşımlı veya 
alaşımsız çelikten içi boş matkap çubukları ve çubukları 

7206, 7218 veya 7224 
pozisyonlarında yer alan külçelerden 
veya diğer birincil şekillerden imalat 

7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 7224 pozisyonunda yer alan yarı 
mamul girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 73 

Demir veya çelikten eşyalar; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
7301 

sac kazık 7207 pozisyonunda yer alan 
girdilerden imalat 

7302 Demir veya çelikten demiryolu veya tramvay yolu inşaat 
malzemesi, aşağıdakiler: raylar, kontrol rayları ve raf 
rayları, makas bıçakları, geçiş kurbağaları, nokta 
çubukları ve diğer geçiş parçaları, traversler (çapraz 
bağlar), balık plakaları, sandalyeler, sandalye kamalar, 
taban plakaları (taban plakaları), ray klipsleri, taban 
plakaları, bağlar ve rayları birleştirmek veya sabitlemek 
için özelleşmiş diğer malzemeler 

7206 pozisyonunda yer alan 
girdilerden imalat 

7304 , 
7305 ve 

7306 

Demir veya çelikten tüpler, borular ve içi boş profiller 7206 ila 7212 ve 7218 veya 7224 
pozisyonlarında yer alan girdilerden 

imalat 

eski 
7307 

Birkaç parçadan oluşan paslanmaz çelikten boru veya 
boru bağlantı parçaları (ISO No X5CrNiMo 1712) 

Kullanılan dövme boşlukların toplam 
değerinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%35'ini geçmemesi koşuluyla, dövme 
boşlukların tornalanması, delinmesi, 
raybalanması, diş açılması, 
çapaklarının alınması ve kumlanması 

7308 Yapılar (9406 pozisyonundaki prefabrik binalar hariç) 
ve yapı parçaları (örneğin, köprüler ve köprü bölümleri, 

kilitli kapılar, kuleler, kafes direkler, çatılar, çatı 
çerçeveleri, kapılar ve pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapılar, kepenkler için eşikler, 
korkuluklar, sütunlar ve sütunlar), demir veya 

çelikten; Demir veya çelikten yapılarda kullanılmak 
üzere hazırlanmış levhalar, çubuklar, köşebentler, 

şekiller, kesitler, borular ve benzerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Ancak, 7301 
pozisyonundaki kaynaklı açılar, 
şekiller ve kesitler kullanılamaz. 

eski 
7315 

kızak zinciri Kullanılan 7315 pozisyonunda yer 
alan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 

%50'sini geçmeyen imalat 



eski 
Bölüm 74 

Bakır ve bunlardan mamul eşya; dışında: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7403 Rafine bakır ve bakır alaşımları, işlenmemiş Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7408 Bakır kablo Üretim: 

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

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen 

 

75. 
Bölüm 

Nikel ve bunlardan mamul eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 76 

Alüminyum ve mamulleri; dışında: Üretim: 

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

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen 

 

7601 işlenmemiş alüminyum Üretim: 

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

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen 

veya 

Alaşımsız alüminyumdan veya 
alüminyum atık ve hurdalarından 
termal veya elektrolitik işlemle imalat 

7602 Alüminyum atık veya hurda Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
7616 

Alüminyum telden gazlı bez, kumaş, ızgara, ağ, çit, 
takviye kumaşı ve benzeri malzemeler (sonsuz bantlar 
dahil) ve alüminyumdan genişletilmiş metal dışındaki 
alüminyum ürünler 

Üretim: 

- Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden. Bununla 
birlikte, alüminyum telden gazlı 
bez, kumaş, ızgara, ağ, çit, takviye 
kumaşı ve benzeri malzemeler 



(sonsuz bantlar dahil) veya 
alüminyumdan genişletilmiş metal 
kullanılabilir; ve 

- Kullanılan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmeyen 

 

Bölüm 78 Kurşun ve bunlardan mamul eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Bölüm 79 Çinko ve bunlardan mamul eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

80. 
Bölüm 

Kalay ve bunlardan mamul eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Bölüm 81 Diğer baz metaller; sermetler; bunların eşyaları Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

eski 
Bölüm 82 

Adi metallerden aletler, aletler, çatal-bıçak takımı, kaşık 
ve çatallar; adi metalden bunların parçaları; dışında: 

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

veya 

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

8206 8202 ila 8205 pozisyonlarında yer alan iki veya daha 
fazla alet (perakende satış için takımlar halinde) 

8202 ila 8205 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat. Bununla 

birlikte, 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, toplam 
kıymetleri takımın fabrika çıkış 

fiyatının %15'ini geçmemek kaydıyla 
takıma dahil edilebilir. 

Bölüm 83 Adi metalden muhtelif eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

eski 
Bölüm 84 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler ve mekanik 
cihazlar; parçaları; dışında: 

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

veya 



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

8407 Kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı 
pistonlu motorlar 

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

8408 Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar 
(dizel veya yarı dizel motorlar) 

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

8425 ila 
8430 

Atlamalı vinçler dışındaki kasnak takımları ve 
vinçler; vinçler ve ırgatlar; krikolar: 

Gemilerin direği; kablo vinçler dahil vinçler; vinçle 
donatılmış mobil kaldırma çerçeveleri, istifçi taşıyıcılar 
ve iş kamyonları 

Forkliftler; kaldırma veya taşıma ekipmanı ile donatılmış 
diğer iş kamyonları 

Diğer kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma 
makineleri (örneğin asansörler, yürüyen merdivenler, 
konveyörler, teleferikler) 

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, 
greyderler, tesviye makineleri, sıyırıcılar, mekanik 
kepçeler, ekskavatörler, kepçeli yükleyiciler, sıkıştırma 
makineleri ve yol silindirleri 

Toprak, mineraller veya cevherler için diğer taşıma, 
tesviye, tesviye, kazıma, kazma, kurcalama, sıkıştırma, 
çıkarma veya delme makineleri; kazık sürücüleri ve kazık 
çıkarıcılar; kar küreme makineleri ve kar temizleme 
makineleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8431 
pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

8444 ila 
8447 

Suni ve sentetik tekstil malzemelerinin ekstrüde edilmesi, 
çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için 
makineler: 

Tekstil liflerinin hazırlanması için makineler; eğirme, 
katlama veya büküm makineleri ve tekstil iplikleri 
üretmek için diğer makineler; 8446 veya 8447 
pozisyonlarında yer alan makinelerde kullanılmak üzere 
tekstil ipliklerini hazırlamaya mahsus tekstil sarma veya 
sarma (atkı sarma dahil) makinaları ve makinaları 

Dokuma makineleri (tezgahlar): 

Örme makineleri, dikiş yapıştırma makineleri ve gipe 
iplik, tül, dantel, nakış, süsleme, örgü veya ağ yapmak 
için makineler ve tafting için makineler 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8448 
pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

8456 ila 
8465 

Malzemeyi kaldırarak herhangi bir malzemeyi işlemek 
için takım tezgahları 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8466 
pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 



Metal işleme için işleme merkezleri, birim inşaat 
makineleri (tek istasyonlu) ve çok istasyonlu transfer 
makineleri 

Metal çıkarmak için torna tezgahları 

Makine aletleri 

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

8470 ila 
8472 

Hesap makineleri ve cep boyutunda veri kaydeden, 
çoğaltan ve hesap fonksiyonlarına sahip görüntüleyen 
makineler; muhasebe makineleri, posta pulu makineleri, 
bilet verme makineleri ve bir hesaplama cihazı içeren 
benzer makineler; yazarkasalar 

Otomatik bilgi işlem makineleri ve bunların 
birimleri; manyetik veya optik okuyucular, verileri 
kodlanmış biçimde veri ortamına kopyalamak için 
makineler ve bu tür verileri işlemek için makineler 

Diğer ofis makineleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8473 
pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

eski 85. 
Bölüm 

Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların aksam ve 
parçaları; ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar, televizyon 
görüntü ve ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar ve bu tür 
eşyaların parça ve aksesuarları; dışında: 

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

veya 

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

8501 ila 
8502 

Elektrik motorları ve jeneratörler 

Elektrik üreten setler ve döner dönüştürücüler 

8503 pozisyonu ve ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

8519, 
8521 

Ses kaydetme veya ses üretme aparatı 

Video tuner içersin veya içermesin video kayıt veya 
çoğaltma aparatı 

8522 pozisyonu ve ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

8525 - 
8528 

Radyo yayıncılığı veya televizyon, televizyon kameraları, 
dijital kameralar ve video kamera kaydediciler için iletim 
cihazları 

Radar aparatı, radyo seyrüsefer yardımcı aparatı ve radyo 
uzaktan kumanda aparatı 

Radyo yayını için alıcı cihazlar 

8529 pozisyonu ve ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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



Televizyon alıcı aparatı içermeyen monitörler ve 
projektörler; televizyon için alıcı cihazlar veya video 
kayıt veya çoğaltma cihazları 

8535 ila 
8537 

Elektrik devrelerini anahtarlamaya veya korumaya veya 
elektrik devrelerine veya elektrik devrelerinde bağlantı 
kurmaya yönelik elektrikli cihazlar; optik fiberler, fiber 
optik demetler veya kablolar için konektörler; elektrik 
kontrolü veya elektrik dağıtımı için panolar, paneller, 
konsollar, masalar, dolaplar ve diğer tabanlar: 

8538 pozisyonu ve ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

veya 

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

8542 31 
- 8542 

39 

Monolitik entegre devreler Parti dışı bir ortamda monte edilmiş 
veya edilmemiş ve/veya test edilmiş 
uygun bir katkı maddesinin seçici 
olarak eklenmesiyle yarı iletken bir alt 
tabaka üzerinde entegre devrelerin 
oluşturulduğu difüzyon 

veya 

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

8544 ila 
8548 

Yalıtılmış tel, kablo (ve diğer yalıtımlı elektrik iletkenleri, 
fiber optik kablolar) 

Elektrik amaçlı kullanılan türden karbon elektrotlar, 
karbon fırçalar, lamba karbonları, pil karbonları ve grafit 
veya diğer karbondan diğer eşyalar 

Herhangi bir malzemenin elektrik yalıtkanları 

Yalıtım malzemesi ile kaplanmış adi metalden elektrikli 
makineler, cihazlar veya donanımlar, elektrik boruları ve 
bunların bağlantıları için yalıtım fitingleri 

Birincil pillerin, birincil pillerin ve elektrik 
akümülatörlerinin atık ve hurdaları; kullanılmış birincil 
hücreler, kullanılmış birincil piller ve kullanılmış elektrik 
akümülatörleri; Bu Fasılda belirtilmeyen veya yer 
almayan makine veya aparatların elektrikli parçaları 

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

Bölüm 86 Demiryolu veya tramvay lokomotifleri, vagonları ve 
bunların aksam ve parçaları; demiryolu veya tramvay 
hattı demirbaşları ve bağlantı parçaları ve bunların 
parçaları; her türlü mekanik (elektro-mekanik dahil) trafik 
sinyalizasyon ekipmanı 

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

eski 
Bölüm 87 

Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve 
bunların aksam ve parçaları; dışında: 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 45'ini 
geçmeyen imalat 

8708 8701 ila 8705 pozisyonlarındaki araçlar için parça ve 
aksesuarlar 

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



veya 

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

8711 Motosikletler (mopedler dahil) ve sepetli veya sepetsiz bir 
yardımcı motorla donatılmış bisikletler; yan arabalar 

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

veya 

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

Bölüm 88 Uçak, uzay aracı ve bunların parçaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

Bölüm 89 Gemiler, tekneler ve yüzer yapılar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat; ancak 8906 
pozisyonundaki tekneler kullanılamaz. 

veya 

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

eski 
Bölüm 90 

Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçü, kontrol, hassas, 
tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların parça ve 
aksesuarları; dışında: 

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

veya 

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

9001 50 Cam dışındaki diğer malzemelerden gözlük camları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

Aşağıdaki işlemlerden birinin yapıldığı 
imalat: 

- yarı bitmiş lensin, bir çift gözlük 
üzerine monte edilmesi amaçlanan 
optik düzeltici güce sahip bitmiş bir 
oftalmik lense kaplanması 



- Görmeyi iyileştirmek ve 
kullanıcının korunmasını sağlamak 
için lensin uygun işlemlerle 
kaplanması 

veya 

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

Bölüm 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Bölüm 92 Müzik Enstrümanları; bu tür eşyaların parça ve 
aksesuarları 

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

Bölüm 93 Silah ve mühimmat; bunların parça ve aksesuarları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Bölüm 94 Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, 
minderler ve benzeri pelüş mobilyalar; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve 
aydınlatma armatürleri; ışıklı tabelalar, ışıklı isim 
levhaları ve benzerleri; prefabrik yapılar 

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

veya 

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

95. 
Bölüm 

Oyuncaklar, oyunlar ve spor malzemeleri; bunların parça 
ve aksesuarları 

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

veya 

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

Bölüm 96 Çeşitli imalat eşyaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

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

Bölüm 97 Sanat eserleri, koleksiyoner parçaları ve antikalar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

EK III 

MENŞE BEYANI METNİ 



Metni aşağıda verilen menşe beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Ancak 
dipnotların çoğaltılmasına gerek yoktur. 

Arnavut versiyonu 
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ...  ( 8 ) ) 
deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, keto produkte Jane me origjine 
preferenciale ...  ( 9 )  n në përputhje beni Rregullat kalimtare të origjinës. 

Arapça versiyonu 

 

Boşnakça versiyonu 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje 
da su, osim ako je ila ilaca navedeno, ovi proizvodi … (2)  tercih edilir. 

Bulgar versiyonu 
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение 
№ ... (1) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с 
... (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход. 

Hırvat versiyonu 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje 
da su, osim ako ve drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) tercih edilen ilk fiyat. 

Çek versiyonu 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1) ) prohlašuje, že 
podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky krome zřetelně označených 
preferenční původ v ... (2) . 

Danimarka versiyonu 
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndigedernes 
tilladelse nr. … (1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
prænferenceoprindelse i … (2) için. 

Hollanda versiyonu 
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning 
nr. … (1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze 
goederen van tercihli ... (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de over oganors 

ingilizce versiyon 
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük izni No… (1) ), aksi açıkça 
belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşei kurallarına göre … (2) tercihli menşeli olduğunu 
beyan eder . 

Estonya versiyonu 



Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1) ) deklareerib, 
ve päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt'e ihtiyaç var … (2) sooduspäritoluga, välja 
arvatud juhul, kui on selgelt. 

Faero versiyonu 
Gerçek zamanlı olarak, toplam hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1) ) váttar, át 
um ikki nakað annağ er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambærnum skift. 

Fince versiyonu 
Temel bilgiler (tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1) ) 
ilmoittaa, että nämä nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun 
oikeutettujat… (2) alkuper. 

Fransızca versiyonu 
L'exportateur des produits couverts par le présent belgesi (yetkilendirme douanière 
n o  … (1) ) déclare que, sauf göstergesi claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle … (2) selon les règles transitorigine. 

Almanca versiyonu 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer;. Bewilligungs-Nr ... (1) ) Waren der, 
Handelspapier bezieht, erklärt dieses sich auf die, dass soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte ..., Waren diese (2) Ursprungswaren gemß den Übergangsregeln für 
den Ursprung sind. 

Gürcü versiyonu 

 

Yunan versiyonu 
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 
υπ' αριθ. ... (1) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 
προτιµησιακής καταγωγής ... (2) σύµφωνα µε τους µεταβατικούς κανόνες καταγωγής. 

İbranice versiyonu 

 

Macar versiyonu 
Bir jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1) ) 
kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában bir termékek az átmeneti származási 
szabályok szerint preferenciális ... (2) származásúak. 

İzlanda versiyonu 
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1) ), lýsir því 
yfir ağ vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) upprunavæmímát uppruna 



İtalyan versiyonu 
L'esportatore delle merci, nel presente Documento (autorizzazione doganale n. … (1) ) 
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di menşe tercihli tercih ... (2) 

tüm normlara ve orijin geçiş geçişlerine uygunluk. 

Letonca versiyonu 
Produktu eksportētājs için, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1) ), deklarē, 
ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) tercih edilen izcel 
izsme saiemmis notu. 

litvanya versiyonu 
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. .… (1) ) 
deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) uzun vadeli kilmės 
durumuą pagal perşembe 

Makedon versiyonu 
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. 
... (1) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се 
со ... (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло. 

Malta versiyonu 
L-esportatur tal-prodotti koperti minn ve id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana 
nru… (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, şafak il-prodotti hüma ta' 
oriġini… (2) tercihenzjali ir-regoli ta' oriġini çevirici. 

Karadağ versiyonu 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ... (1) ) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи 
... (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла. 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1) ) izjavljuje 
da su, osim ako je Drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) tercih edilen yerler. 

Norveç versiyonu 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes 
autorisasjonsnr ... (1) disse produktene at) erklærer, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har 
... preferanseopprinnelse i henhold opprinnelse için overgangsreglene til (2) . 

Polonya versiyonu 
Eksporter produktów nesnesi dokumentem tym dokumentem (upoważnienie władz 
celnych nr… (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te 
majchodzio nr… (2) tercihjne pochodzio.guzwy. 

Portekizce versiyonu 
O ihracatçı dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira 
n. o … (1) ) deklara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de 
origem tercihli … (2) regras de origem transitórias olarak de acordo com. 

Rumen versiyonu 



Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului belgesi (autorizația vamală nr. … (1) ) 
beyanlar, hariç, bakım se indică altfel în mod clar, aseste produse sunt de Origine tercihli 
.... (2) în concommitate cu regulile de Origine transzitorii. 

Sırp versiyonu 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ... (1) ) 
изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи 
... (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу. 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1) ) izjavljuje 
da su, osim ako je Drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2)  tercih edilen, u prelavil 
orek porekla, u prelavil o. 

Slovakça versiyonu 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1) ) vyhlasuje, že 
pokiaľ nie je zreteľne uvedené İnak, TIETO výrobky Maju v súlade s prechodnými 
pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ... (2) . 

Sloven versiyonu 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1) ), 
izjavlja, da, razen če ni Drugače jasno navedeno, ima to blago tercihli ... (2) poreklo v skladu 
s prehodnimi . 

ispanyol versiyon 
El exporteador de los productos incluidos en el presente documento (autorización 
aduanera n. o … (1) ) beyanlar que, istisnai donde se indique claramente lo contrario, estos 
productos son de origen tercihli… (2) origen transitorias ile ortak . 

İsveç versiyonu 
Diğer tüm dokuların dışa aktarılması (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1) ) försäkrar att 
dessa varor, om inte annat tydligt işaretleyiciler, har förmånsberättigande … (2) ursprung 
ve enlighet urnverna med 

türkçe versiyon 
Bu belgenin tamamındaki satıcısı (gümrük yetki No: … (1) ), aksi belirtilmediği sürece, bu 
geçiş menşelenebildiği için …. (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder. 

Ukrayna versiyonu 
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № .... (1) ) 
заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має 
... (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження. 
… 
(Yer ve tarih)  ( 10 ) 
… 
(İhracatçının imzası, ayrıca beyannameyi imzalayan kişinin adı açık yazı ile 
belirtilmelidir)  ( 11 ) 

EK IV 



HAREKET BELGESİ EUR.1 ÖRNEKLERİ VE HAREKET BELGESİ EUR.1 
BAŞVURUSU 

BASKI TALİMATLARI  
1. 

Her form 210 x 297 mm ölçülerinde olacaktır; uzunluk olarak eksi 5 mm veya artı 8 mm'ye kadar 
toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz olmalı, yazıya uygun boyutta olmalı, mekanik 
hamur içermemeli ve ağırlığı 25 g/m 2'den az olmamalıdır . Mekanik veya kimyasal yollarla 
herhangi bir tahrifatı gözle görülebilecek şekilde basılmış yeşil guilloche desenli bir arka plana 
sahip olacaktır.  

2. 
Tarafların yetkili makamları, formları kendileri basabilir veya onaylı matbaalara 
yazdırabilir. İkinci durumda, her form bu onaya bir referans içermelidir. Her form, yazıcının adını 
ve adresini veya yazıcının tanımlanabileceği bir işareti taşımalıdır. Ayrıca, basılmış veya 
basılmamış, tanımlanabileceği bir seri numarası da taşımalıdır. 

HAREKET SERTİFİKASI 

1. İhracatçı (İsim, tam 
adres, ülke) 

 

EUR.1 Hayır A 000.000 

  Bu formu doldurmadan önce arka sayfadaki notlara bakın. 

  2. arasında tercihli ticarette kullanılan sertifika 
 

3. Alıcı (Ad, tam adres, ülke) 
(Opsiyonel) 

 

… 

ve 

… 

(Uygun ülkeleri, ülke gruplarını veya bölgelerini girin) 

4. Ürünlerin menşei olarak 
kabul edilen ülke, ülke grubu 
veya bölge 

 

5. Ülke, ülke grubu veya varış 
bölgesi 

 

6. Taşıma 
detayları (Opsiyonel) 

 

7. Uyarılar 
 

8. Ürün numarası; İşaretler ve 
rakamlar; Paket sayısı ve 
türü (1) ; Malların tanımı 

 

9. Brüt kütle (kg) 
veya başka bir ölçü 
(litre, m 3 , vb.) 

 

10. Faturalar (Opsiyonel) 
 

11. GÜMRÜK ONAYI 

Beyanname sertifikalı 

Belgeyi dışa aktar (2) 

Biçim… Hayır… 

İle ilgili … 

Gümrük idaresi … 

Düzenleyen ülke veya 
bölge… 

… 

… 

Yer ve zaman … 

… 

… 

Pul 12. İHRACATÇI TARAFINDAN BEYAN 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda açıklanan 
malların bu sertifikanın düzenlenmesi için gerekli 
şartları karşıladığını beyan ederim. 

Yer ve zaman 

… 

… 

(İmza) 
 



(İmza) 
 

(1) Mallar paketlenmemişse, eşya sayısını belirtin veya uygun şekilde “dökme olarak” belirtin. 

(2) Yalnızca ihracatçı ülke veya bölgenin düzenlemelerinin gerektirdiği durumlarda tamamlayın. 
 

13. DOĞRULAMA İSTEĞİ, 
 

14. DOĞRULAMA SONUCU 
 

  Yapılan doğrulama, bu sertifikanın (1) 

☐ belirtilen gümrük idaresi tarafından düzenlendiği ve 
içerdiği bilgilerin doğru olduğu. 

☐ özgünlük ve doğrulukla ilgili gereksinimleri 
karşılamamaktadır (ekteki açıklamalara bakınız). 

 

Bu sertifikanın gerçekliğinin ve doğruluğunun 
teyidi talep edilmektedir. 

  

… 

(Yer ve zaman) 

Pul 

… 

(İmza) 

… 

(Yer ve zaman) 

Pul 

… 

(İmza) 

(1) X'i uygun kutuya yerleştirin. 
 

NOTLAR 

( 1 ) Sertifika, silme veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler içermemelidir. Herhangi bir değişiklik, 
yanlış bilgiler silinerek ve gerekli düzeltmeler eklenerek yapılmalıdır. Bu tür herhangi bir 
değişiklik, sertifikayı tamamlayan ve düzenleyen ülke veya bölgenin Gümrük makamları 
tarafından onaylanan kişi tarafından paraflanmalıdır. 

( 2 ) Sertifikaya girilen kalemler arasında boşluk bırakılmamalı ve her kalemden önce bir kalem 
numarası gelmelidir. Son öğenin hemen altına yatay bir çizgi çizilmelidir. Kullanılmayan 
herhangi bir alan, daha sonraki eklemeleri imkansız kılacak şekilde silinmelidir. 

( 3 ) Mallar, ticari uygulamalara uygun olarak ve tanımlanabilmeleri için yeterli ayrıntıyla 
tanımlanmalıdır. 

 

HAREKET BELGESİ BAŞVURUSU 

1. İhracatçı (Ad, tam adres, 
ülke) 

 

EUR.1 Hayır A 000.000 

  Bu formu doldurmadan önce arka sayfadaki notlara bakın. 

  2. arasında tercihli ticarette kullanılmak üzere sertifika başvurusu 

… 

ve 

… 

(Uygun ülkeleri veya ülke veya bölge gruplarını ekleyin) 
 

3. Alıcı (Ad, tam adres, ülke) 
(Opsiyonel) 

 

  4. Ürünlerin menşei olarak 
kabul edilen ülke, ülke grubu 
veya bölge 

 

5. Ülke, ülke grubu veya varış 
bölgesi 

 



6. Taşıma 
detayları (Opsiyonel) 

 

7. Uyarılar 
 

8. Ürün numarası; İşaretler ve 
rakamlar; Paket sayısı ve 
türü  ( 12 ) ; Malların tanımı 

 

9. Brüt kütle (kg) 
veya başka bir 
ölçü (litre, m 3 , 
vb.) 

 

10. Faturalar (Opsiyonel) 
 

İHRACATÇI TARAFINDAN BEYAN 
Ben, aşağıda imzası bulunan, arka sayfada açıklanan malların ihracatçısı, 
Malların ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşulları karşıladığını BEYAN 
EDEREK; 
Bu malların yukarıdaki koşulları karşılamasını sağlayan koşulları aşağıdaki gibi 
BELİRTİRİN: 
… 
Aşağıdaki destekleyici belgeleri GÖNDERİN  ( 13 ) : 
… 
İlgili makamların talebi üzerine, bu makamların ekteki sertifikanın düzenlenmesi 
amacıyla ihtiyaç duyabilecekleri destekleyici kanıtları sunmayı ve gerekirse, hesaplarıma 
yapılacak herhangi bir incelemeyi ve süreçler üzerinde herhangi bir kontrolü kabul etmeyi 
taahhüt ederim. bahsi geçen makamlar tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki malların 
imalatı; 
Bu mallar için ekli sertifikanın düzenlenmesini İSTEYİN. 
… 
(Yer ve zaman) 
… 
(İmza) 

EK V 

CEUTA VE MELILLA MENŞELİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR 

Tek makale 
1. Bu Ek'in 14 üncü maddesindeki değiştirilemezlik kuralına uygun olmaları koşuluyla 
aşağıdakiler olarak kabul edilir: 
(1) Ceuta ve Melilla menşeli ürünler: 

(a) tamamı Ceuta ve Melilla'dan elde edilen ürünler; 

(B) Üretiminde tamamı Ceuta ve Melilla'da elde edilen ürünler dışındaki ürünlerin kullanıldığı 
Ceuta ve Melilla'da elde edilen ürünler, ancak: 

(ben) söz konusu ürünler, bu Ek'in 4. Maddesi anlamında yeterli işçilik veya işlemden 
geçmiştir; veya 

(ii) Bu Ek'in 6. Maddesinde atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçen bir işleme veya işleme 
tabi tutulmuş olmaları koşuluyla, Norveç veya Avrupa Birliği menşeli bu ürünler; 

  



(2) Norveç menşeli ürünler: 

(a) tamamı Norveç'te elde edilen ürünler; 

(B) İmalatında tamamen Norveç'te elde edilen ürünler dışındaki ürünlerin kullanıldığı Norveç'te 
elde edilen ürünler, şu şartla ki: 

(ben) bu ürünler, bu Ek'in 4. Maddesi anlamında yeterli çalışma veya işleme tabi 
tutulmuştur; veya 

(ii) bu ürünler Ceuta ve Melilla veya Avrupa Birliği menşeli olup, bu Ek'in 6. Maddesinde atıfta 
bulunulan işlemlerin ötesine geçen bir işleme veya işleme tabi tutulmuştur. 

  

2. Ceuta ve Melilla tek bir bölge olarak kabul edilecektir. 
3. İhracatçı veya yetkili temsilcisi, EUR.1 dolaşım sertifikalarının veya menşe 
beyannamelerinin 2. Kutusuna ihracatçı Tarafın adını ve “Ceuta ve Melilla”yı 
yazacaktır. Ayrıca, Ceuta ve Melilla menşeli ürünlerde bu, EUR.1 dolaşım sertifikalarının 
4. Kutusunda veya menşe beyanlarında belirtilecektir. 
4. Bu Kuralların Ceuta ve Melilla'da uygulanmasından İspanyol gümrük idareleri sorumlu 
olacaktır. 

EK VI 

TEDARİKÇİ BEYANI 
Metni aşağıda verilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Ancak 
dipnotların çoğaltılmasına gerek yoktur. 

TEDARİKÇİ BEYANNAMESİ 
Tercihli menşe statüsü elde etmeksizin başvuran Akit Taraflarda işçilik veya işleme tabi 
tutulmuş mallar için 
Ben, aşağıda imzası bulunan, ekli belge kapsamındaki malların tedarikçisi olarak şunları 
beyan ederim: 
1. [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] menşeli olmayan aşağıdaki malzemeler, [ilgili 

başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] bu malları üretmek için kullanılmıştır: 
Tedarik edilen 

malların 
tanımı  ( 14 ) 

Kullanılan menşeli 
olmayan maddelerin 

tanımı 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 

başlığı  ( 15 ) 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 

değeri  ( 15 )  ( 16 ) 

        

        

        
Toplam değer   

 

2. Bu malları üretmek için [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtin]'de kullanılan diğer tüm 
malzemeler [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtin] menşelidir; 

3. Aşağıdaki mallar, bu Ek'in 13. Maddesi uyarınca [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] 
dışında çalıştırılmış veya işlenmiş ve orada aşağıdaki toplam katma değeri kazanmıştır: 
Tedarik edilen malların 

tanımı 
Dışında elde edilen toplam katma değer [ilgili başvuran Akit 

Taraf(lar)ın adını belirtiniz]  ( 17 ) 



    

    

    

  (Yer ve zaman) 

    

    

    

  (Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyanı imzalayan kişinin adı açık yazı 
ile belirtilmelidir) 

    
 

EK VII 

UZUN VADELİ TEDARİKÇİ BEYANI 
Metni aşağıda verilen uzun vadeli tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak 
yapılmalıdır. Ancak dipnotların çoğaltılmasına gerek yoktur. 

UZUN VADELİ TEDARİKÇİ BEYANI 
Tercihli menşe statüsü elde etmeden başvuran bir Akit Tarafta işçilik veya işleme tabi 
tutulmuş mallar için 
Ben, aşağıda imzası bulunan, düzenli olarak ( 18 ) …'e tedarik edilen ek belge 
kapsamındaki malların tedarikçisi olarak  şunları beyan ederim: 
1. [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] menşeli olmayan aşağıdaki malzemeler, [ilgili 

başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] bu malları üretmek için kullanılmıştır: 

 
Tedarik edilen 

malların 
tanımı  ( 19 ) 

Kullanılan menşeli 
olmayan maddelerin 

tanımı 

Kullanılan menşeli 
olmayan maddeler 

başlığı  ( 20 ) 

Kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin 

değeri  ( 20 )  ( 21 ) 

        

        

        
Toplam değer   

 

2. Bu malları üretmek için [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtin]'de kullanılan diğer tüm 
malzemeler [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtin] menşelidir; 

3. Aşağıdaki mallar, bu Ek'in 13. Maddesi uyarınca [ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] 
dışında çalıştırılmış veya işlenmiş ve orada aşağıdaki toplam katma değeri kazanmıştır: 
Tedarik edilen malların 

tanımı 
Dışarıdan elde edilen toplam katma değer [ilgili başvuran Akit 

Taraf(lar)ın adını belirtiniz]  ( 22 ) 

    

    



    
 

Bu beyan, aşağıdakilerden sevk edilen malların sonraki tüm sevkiyatları için geçerlidir… 
...  ( 23 ) 
Bu beyanın artık geçerli olmaması halinde … ( 18 ) derhal bilgilendirmeyi taahhüt 
ederim  . 

  

(Yer ve zaman) 

  

  

  
(Tedarikçinin adresi ve imzası; ayrıca beyanı imzalayan kişinin adı açık yazı ile belirtilmelidir) 

' 

 
( 1 )   ABRG L 54, 26.2.2013, s. 4 . 

( 2 )   Taraflar, Madde 8(3)'te atıfta bulunulan ifadeyi menşe ispat belgesine dahil etme yükümlülüğünden 
feragat etmeyi kabul ederler. 

( 3 )   ABRG L 302, 15.11.1985, s. 23 . 

( 4 )   “Belirli süreç(ler)” ile ilgili özel koşullar için bkz. Giriş Notları 8.1 ila 8.3. 

( 5 )   Tekstil malzemeleri karışımından yapılan ürünlerle ilgili özel koşullar için Giriş Notu 6'ya bakınız. 

( 6 )   Giriş Notuna bakınız 7. 

( 7 )   Giriş Notuna bakınız 9. 

( 8 )   Menşe beyanı onaylı ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylı ihracatçının yetki numarası bu alana 
girilmelidir. Menşe beyanı onaylı bir ihracatçı tarafından yapılmadığında, parantez içindeki kelimeler 
çıkarılacak veya boşluk bırakılacaktır. 

( 9 )   Belirtilecek ürünlerin menşei. Menşe beyanı tamamen veya kısmen Ceuta ve Melilla menşeli ürünlerle 
ilgili olduğunda, ihracatçı bunları beyanın düzenlendiği belgede “CM” sembolü ile açıkça belirtmelidir. 

( 10 )   Bilgiler belgenin kendisinde yer alıyorsa, bu göstergeler atlanabilir. 

( 11 )   İhracatçının imzalamasının gerekmediği durumlarda imza muafiyeti, imza sahibinin adının muafiyetini 
de ifade eder. 

( 12 )   Mallar paketlenmemişse, eşya sayısını belirtin veya uygun şekilde “dökme olarak” belirtin. 

( 13 )   Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynı eyalette yeniden ihraç edilen mallara ilişkin ithalat 
belgeleri, dolaşım sertifikaları, faturalar, üretici beyanları vb. 

( 14 )   Beyanın eklendiği fatura, sevk irsaliyesi veya diğer ticari belge, farklı türdeki mallarla veya aynı ölçüde 
menşeli olmayan maddeler içermeyen mallarla ilgiliyse, tedarikçi bunları açıkça ayırt etmelidir. 

Örnek: 

Bu belge, 8450 pozisyonundaki çamaşır makinelerinin imalatında kullanılan 8501 pozisyonundaki elektrik 
motorlarının farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelerin 
niteliği ve değeri bir modelden diğerine farklılık gösterir. Bu nedenle, modeller ilk sütunda farklılaştırılmalı 
ve diğer sütunlardaki göstergeler, modellerin her biri için ayrı ayrı sağlanmalı, böylece çamaşır makinesi 
üreticisinin ürünlerinin menşe statüsüne ilişkin doğru bir değerlendirme yapmasını mümkün kılmalıdır. hangi 
model elektrik motorunu kullanıyor. 



( 15 )   Bu sütunlarda istenen göstergeler ancak gerekli ise verilmelidir. 

Örnekler: 

Eski Fasıl 62'deki giysiler için kural, kumaşın kesilmesi de dahil olmak üzere makyajla birleştirilmiş 
dokumanın kullanılabileceğini söylüyor. Başvuruda bulunan bir Akit Taraftaki bu tür giysilerin imalatçısı, 
Avrupa Birliği'nden ithal edilen ve orada menşeli olmayan iplik dokunarak elde edilen kumaşı kullanıyorsa, 
Avrupa Birliği tedarikçisinin beyanında kullanılan menşeli olmayan malzemeyi beyanında açıklaması 
yeterlidir. ipliğin pozisyonunu ve kıymetini belirtmeye gerek kalmaksızın. 

7217 pozisyonunda yer alan ve menşeli olmayan demir çubuklardan imal eden bir demir üreticisi, ikinci 
sütunda “demir çubukları” belirtmelidir. Bu telin, belirli bir yüzde değerinde kullanılan tüm menşeli olmayan 
maddeler için kuralın bir sınırlama içerdiği bir makinenin üretiminde kullanılması durumunda, üçüncü sütunda 
menşeli olmayan çubukların değerinin belirtilmesi gerekir. . 

( 16 )   "Maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithali sırasındaki gümrük kıymeti veya 
bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, [adını belirtiniz] maddeler için ödenen ilk tespit edilebilir 
fiyat anlamına gelir. ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın]. 

Kullanılan her bir menşeli olmayan madde için kesin değer, birinci sütunda belirtilen eşya birimi başına 
verilmelidir. 

( 17 )   "Toplam katma değer", oraya eklenen tüm malzemelerin değeri de dahil olmak üzere [ilgili başvuran 
Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] dışında biriken tüm maliyetler anlamına gelecektir. [ilgili başvuran Akit 
Taraf(lar)ın adını belirtiniz] dışında elde edilen kesin toplam katma değer, birinci sütunda belirtilen eşya birimi 
başına verilmelidir. 

( 18 )   Müşterinin adı ve adresi. 

( 19 )   Beyanın eklendiği fatura, sevk irsaliyesi veya diğer ticari belge, farklı türdeki mallarla veya aynı ölçüde 
menşeli olmayan maddeler içermeyen mallarla ilgiliyse, tedarikçi bunları açıkça ayırt etmelidir. 

Örnek: 

Bu belge, 8450 pozisyonundaki çamaşır makinelerinin imalatında kullanılan 8501 pozisyonundaki elektrik 
motorlarının farklı modellerine ilişkindir. Bu motorların imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelerin 
niteliği ve değeri bir modelden diğerine farklılık gösterir. Bu nedenle, modeller ilk sütunda farklılaştırılmalı 
ve diğer sütunlardaki göstergeler, modellerin her biri için ayrı ayrı sağlanmalı, böylece çamaşır makinesi 
üreticisinin ürünlerinin menşe statüsüne ilişkin doğru bir değerlendirme yapmasını mümkün kılmalıdır. hangi 
model elektrik motorunu kullanıyor. 

( 20 )   Bu sütunlarda istenen göstergeler ancak gerekliyse verilmelidir. 

Örnekler: 

Eski Fasıl 62'deki giysiler için kural, kumaşın kesilmesi de dahil olmak üzere makyajla birleştirilmiş 
dokumanın kullanılabileceğini söylüyor. Başvuruda bulunan bir Akit Taraftaki bu tür giysilerin imalatçısı, 
Avrupa Birliği'nden ithal edilen ve orada menşeli olmayan iplik dokunarak elde edilen kumaşı kullanıyorsa, 
Avrupa Birliği tedarikçisinin beyanında kullanılan menşeli olmayan malzemeyi beyanında açıklaması 
yeterlidir. ipliğin pozisyonunu ve kıymetini belirtmeye gerek kalmaksızın. 

7217 pozisyonunda yer alan ve menşeli olmayan demir çubuklardan imal eden bir demir üreticisi, ikinci 
sütunda “demir çubukları” belirtmelidir. Bu telin, belirli bir yüzde değerinde kullanılan tüm menşeli olmayan 
maddeler için kuralın bir sınırlama içerdiği bir makinenin üretiminde kullanılması durumunda, üçüncü sütunda 
menşeli olmayan çubukların değerinin belirtilmesi gerekir. . 

( 21 )   "Maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithali sırasındaki gümrük kıymeti veya 
bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, [adını belirtiniz] maddeler için ödenen ilk tespit edilebilir 
fiyat anlamına gelir. ilgili başvuran Akit Taraf(lar)ın]. 

Kullanılan her bir menşeli olmayan madde için kesin değer, birinci sütunda belirtilen eşya birimi başına 
verilmelidir. 



( 22 )   "Toplam katma değer", oraya eklenen tüm malzemelerin değeri de dahil olmak üzere [ilgili başvuran 
Akit Taraf(lar)ın adını belirtiniz] dışında biriken tüm maliyetler anlamına gelecektir. [ilgili başvuran Akit 
Taraf(lar)ın adını belirtiniz] dışında elde edilen kesin toplam katma değer, birinci sütunda belirtilen eşya birimi 
başına verilmelidir. 

( 23 )   Tarihleri girin. Uzun vadeli tedarikçi beyanının geçerlilik süresi, uzun vadeli tedarikçi beyanının 
düzenlendiği başvuran Akit Tarafın gümrük idareleri tarafından belirlenen koşullara bağlı olarak, normal 
olarak 24 ayı geçmemelidir. 
 


