
CE-TR 101/07                                                    CS/dg 1 

  TR 

 

AVRUPA TOPLULUĞU  
İLE TÜRKİYE  

ARASINDA  
ORTAKLIK 

———  
Ortaklık Konseyi 

Brüksel, 20 Mart 2007 
(OR. ing) 
 

  

CE-TR 101/07 
 

 

 
 
 
TEŞRİİ TASARRUF VE DİĞER ARAÇLAR 
Konu:  Gümrük Birliği’nin son aşamasının uygulanmasına dair 1/95 sayılı Türkiye-AT 

Ortaklık Konseyi Kararı ve belirli işlenmiş tarım ürünlerine tatbik edilebilir
düzenlemelere dair 1/97 sayılı Karar kapsamı işlenmiş tarım ürünlerinde ticari
tavizlerin değiştirilmesi ve 1/97 sayılı Kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin AT-
Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı 
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Gümrük Birliği’nin son aşamasının uygulanmasına dair 1/95 sayılı AT-Türkiye 

Ortaklık Konseyi Kararı ve belirli işlenmiş tarım ürünlerine tatbik edilebilir 

düzenlemelere dair 1/97 sayılı Karar kapsamı işlenmiş tarım ürünlerinde ticari 

tavizlerin değiştirilmesi ve 1/97 sayılı Kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin  

…/2007 Sayılı AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ KARARI 

 

ORTAKLIK KONSEYİ, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye1 arasında ortaklık kuran Anlaşmayı ve özellikle bu 
Anlaşmanın 22 (3) maddesini göz önünde bulundurarak, 

 
1 RG 217, 29,12.1964, s. 3687 
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(1) 22 Aralık 1995 tarihli ve gümrük birliğinin son aşamasının uygulanmasına dair 1/95 
sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın1 I. Kısmı’nın V. Bölümü, işlenmiş 
tarım ürünlerine ilişkin ticari düzenlemeleri tesis ettiğinden,  

(2) 29 Nisan 1997 tarihli ve belirli işlenmiş tarım ürünlerine tatbik edilebilir 
düzenlemelere dair 1/97 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı2 belirli ürünlerde 
yıllık kotalar tesis ettiğinden, 

(3) Gümrük birliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesi ile Topluluğun 1 Mayıs 2004 
tarihindeki genişlemesi sonrasında ekonomik yakınlaşmayı amaçlayan yeni ticari 
iyileştirmeler yakın zamanda müzakere edildiğinden, söz konusu iyileştirmeler  
gümrük vergisinden muaf tarife kotaları (özellikle de 1/97 sayılı Karar kapsamı 
ürünler bakımından) kapsadığından, anılan Karar’ın yürürlükten kaldırılması 
gerektiğinden,  

(4) Kota kapsamı dışında kalan ithalat için 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi 
Kararı ile tespit edilen cari ticari hükümlerin uygulanmasının devamı gerektiğinden,  

 

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR:  

 
1 RG L 35, 13.2.1996, s. 1 
2 RG L 126, 15.7.1997, s.26 



CE-TR 101/07                                                    CS/dg 4 

   TR 

 

Madde1 

Ek I ve Ek II’de tespit edilen tarife kotaları, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ve izleyen 
yıllarda 1 Ocak’tan 31 Aralık’a kadar, söz konusu eklerde yer alan şartlar dahilinde 
açılacaktır.   

Madde 2 

Ek I ve Ek II’de tespit edilen kota kapsamı dışında kalan ithalat için 1/95 sayılı AT-Türkiye 
Ortaklık Konseyi Kararı’nın I. Kısmı’nın V. Bölümü hükümlerinin uygulanmasına devam 
edilecektir. 

Madde 3 

1/97 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı yürürlükten kaldırılacaktır.  

Madde 4 

Bu Karar, kabul edildiği tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.  

Karar, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

Brüksel,  

 Ortaklık Konseyi adına 
 Başkan 
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EK I 

Türkiye’den AB’ne işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanan 

 gümrük vergisinden muaf tarife kotaları 

KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil): 

1704 10 -Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın): 

 --Ağırlık itibariyle %60’tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade 
edilen invert şeker dahil): 

1704 10 11 ---Şerit şeklinde olan cikletler 

1704 10 19 ---Diğerleri 

 --Ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak 
ifade edilen invert şeker dahil): 

1704 10 91 --- Şerit şeklinde olan cikletler 

1704 10 99 ---Diğerleri 

5.000 

1704 90 -Diğerleri: 

1704 90 30 --Beyaz çikolata 

 --Diğerleri: 

1704 90 51 ---Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (acı badem 
kurabiyesi) dahil 

10.0001

                                                 
1Gümrük Vergisinden Muaf Kota kapsamı dışında tutulan ürünler: 1704 90 99 9080; ancak, Helva ve Lokum dahil 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1704 90 55 ---Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 

1704 90 61 ---Drajeler 

 ---Diğerleri: 

1704 90 65 ----Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline 
getirilmiş meyva ezmeleri dahil) 

1704 90 71 ----Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 

1704 90 75 ----Karameller ve benzeri tatlılar  

 ----Diğerleri: 

1704 90 81 -----Basınçla elde edile tabletler 

1704 90 99 -----Diğerleri 

 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları: 

1806 10 -Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler): 

1806 10 20 --Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %65’den az sakkaroz 
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak 
ifade edilen izoglikoz içerenler 

5.0001

                                                 
1 Gümrük Vergisinden Muaf Kota kapsamı dışında tutulan ürünler: 1806 20 80 9080, 1806 20 95 9080, 

1806 90 90 1980, 1806 90 90 9980 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1806 20 -Ağırlığı 2 kg’dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuklar halinde veya sıvı, 
hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup, muhteviyatı 2 kg’ı geçen 
kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan diğer müstahzarlar: 

1806 20 10 --Ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao 
yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle %31 veya daha 
fazla olanlar 

1806 20 30 --Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı %25 veya 
daha fazla fakat %31’den az olanlar 

 --Diğerleri: 

1806 20 50 ---Ağırlık itibariyle %18 veya daha fazla kakao yağı içerenler 

1806 20 70 ---Sütlü çikolata kırıntıları 

1806 20 80 ---Kakao ile kaplanmış olanlar 

1806 20 95 ---Diğerleri 

 -Diğerleri, (kalıp, dilim veya çubuk halinde): 

1806 31  --Doldurulmuş 

1806 32 --Doldurulmamış 

1806 32 10 ---İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 

1806 32 90 ---Diğerleri 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1806 90 -Diğerleri: 

 --Çikolata ve çikolata mamulleri: 

 ---Çikolatalar, (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın): 

1806 90 11 ----Alkol içerenler 

1806 90 19 ----Diğerleri 

 ---Diğerleri: 

1806 90 31 ----Doldurulmuş 

1806 90 39 ----Doldurulmamış 

1806 90 50 --Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal 
edilmiş kakaolu şekerci mamulleri 

1806 90 60 --Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler  

1806 90 70 --Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 

1806 90 90 --Diğerleri 

 

1901 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, 
kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre 
hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40’dan az olanlar); 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 
04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları 
(içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına 
göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5’den az 
olanlar):  

 

1901 20 00 -19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında 
kullanılan karışımlar ve hamurlar 

900 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş 
veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spaghetti, makaroni, 
şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, cannelloni gibi); kuskus (hazırlanmış 
olsun olmasın): 

 -Pişirilmemiş makarna, (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış): 

1902 11 --Yumurta içerenler 

1902 19 --Diğerleri: 

1902 19 10 ---Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 

1902 19 90 ---Diğerleri 

1902 20 -Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış 
olsun olmasın): 

 --Diğerleri: 

1902 20 91 ---Pişirilmiş 

1902 20 99 ---Diğerleri 

1902 30 -Diğer makarnalar: 

1902 30 10 --Kurutulmuş 

1902 30 90 --Diğerleri 

1902 40 -Kuskus: 

1902 40 10 --Hazırlanmamış kuskus 

1902 40 90 --Diğerleri 

20.000 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer 
şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde 
edilen küçük parçalar ve kaba un hariç):  

1904 10 -Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması 
suretiyle elde edilen gıda mamulleri: 

1904 10 10 --Mısırdan elde edilenler 

1904 10 30 --Pirinçten elde edilenler 

1904 10 90 --Diğerleri 

500 

1904 20 -Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat 
flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları ya da kabartılmış hububat 
karışımlarından elde edilen hazır gıdalar: 

1904 20 10 --Esası kavrulmamış hububat flokonları olan “Müsli” tipi müstahzarlar 

 --Diğerleri: 

1904 20 91 ---Mısırdan elde edilenler 

1904 20 95 ---Pirinçten elde edilenler 

1904 20 99 ---Diğerleri 

100 

1904 30 00  -Bulgur  10.000 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1904 90 -Diğerleri: 

1904 90 10 --Pirinç 

1904 90 80 --Diğerleri 

2.500 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler: 

 -Tatlı bisküviler; waffle ve gofretler: 

1905 31 --Tatlı bisküviler: 

 ---Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen
sıvanmış veya kaplanmış olanlar: 

1905 31 11 ----Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 

1905 31 19 ----Diğerleri 

 ---Diğerleri: 

1905 31 30 ----Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler 

 ----Diğerleri: 

1905 31 91 -----Çift katlı doldurulmuş bisküviler 

1905 31 99 -----Diğerleri 

10.000 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1905 32 --Waffle ve gofretler: 

1905 32 05 --- Su muhteviyatı ağırlık itibariyle %10’dan fazla olanlar 

 --- Diğerleri 

 ---- Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya 
tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar: 

1905 32 11 ----- Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 

1905 32 19 ----- Diğerleri 

 ---- Diğerleri: 

1905 32 91 ----- Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) 

1905 32 99 ----- Diğerleri  

3.000 

1905 40 -Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller: 

1905 40 10 --Gevrekler 

1905 40 90 --Diğerleri 

120 

1905 90 -Diğerleri: 

1905 90 10 --Mayasız ekmek (matzos) 
10.000 
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KN Kodu Ürün tanımı 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1905 90 20 -- Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzeri ürünler 

 --Diğerleri: 

1905 90 30 ---Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden 
ağırlık itibariyle her biri %5’i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ 
içerenler 

  

1905 90 45 ---Bisküviler 

1905 90 55 ---Aromalı veya tuzlu ürünler 

 ---Diğerleri: 

1905 90 60 ----İlave tatlandırıcı madde içerenler 

 

2105 0 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin): 

2105 00 10 -Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle %3’ten az katı süt yağı 
içerenler 

 -Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı: 

2105 00 91 --%3 veya daha fazla, fakat  %7’den az olanlar 

2105 00 99 --%7 veya daha fazla olanlar 

3.0001

 

                                                 
1 Uygulama, Türkiye menşeli süt ve süt ürünlerinin AB’ne ithalatında karşılaşılan sorunlar çözümlenene 

kadar ertelenmiştir. 



 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf 

Tarife Kotası (ton, net 
ağırlık) 

KN Kodu Ürün tanımı 

(1) (2) (3) 

2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda 
müstahzarları: 

2106 10 -Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler: 
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2106 10 80 --Diğerleri 4.000 

2106 90 -Diğerleri: 

2106 90 98 ---Diğerleri 
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EK II 

AB’nden Türkiye’ye işlenmiş tarım ürünleri ithalatında  

uygulanan gümrük vergisinden muaf tarife kotaları 

KN-Kodu Ürün tanımı 
Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil): 

1704 10 -Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın): 

 --Ağırlık itibariyle %60’tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade 
edilen invert şeker dahil): 

1704 10 11 ---Şerit şeklinde olan cikletler 

1704 10 19 ---Diğerleri 

 --Ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak 
ifade edilen invert şeker dahil): 

1704 10 91 --- Şerit şeklinde olan cikletler 

1704 10 99 ---Diğerleri 

1.000 

1704 90 -Diğerleri: 

  

1704 90 30 --Beyaz çikolata 

 --Diğerleri: 

1704 90 51 ---Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (acı badem 
kurabiyesi dahil) 

2.500 
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KN-Kodu Ürün tanımı 
Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1704 90 55 ---Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 

1704 90 61 ---Drajeler 

 ---Diğerleri: 

1704 90 65 ----Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri, şekercilik mamulü haline 
getirilmiş meyva ezmeleri dahil 

1704 90 71 ----Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 

1704 90 75 ----Karameller ve benzeri tatlılar 

 ----Diğerleri: 

1704 90 81 -----Basınçla elde edile tabletler 

1704 90 99 -----Diğerleri 

 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları: 

1806 10 -Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerenler): 

1806 10 20 --Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %65’den az sakkaroz 
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak 
ifade edilen izoglikoz içerenler 

7.000 
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KN-Kodu Ürün tanımı 
Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1806 10 30 --Ağırlık itibariyle %65 veya daha fazla fakat %80’den az sakkaroz 
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)  veya sakkaroz olarak 
ifade edilen izoglikoz içerenler 

1806 10 90 --Ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade 
edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz 
içerenler 

1806 20 -Ağırlığı 2 kg’dan fazla olan kalıp, dilim veya çubuklar halinde veya sıvı, 
hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup, muhteviyatı 2 kg’ı geçen 
kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan diğer müstahzarlar: 

1806 20 10 --Ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao 
yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle %31 veya daha 
fazla olanlar 

1806 20 30 --Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı %25 veya 
daha fazla fakat %31’den az olanlar 

 --Diğerleri: 

1806 20 50 ---Ağırlık itibariyle %18 veya daha fazla kakao yağı içerenler 

1806 20 70 ---Sütlü çikolata kırıntıları 

1806 20 80 ---Kakao ile kaplanmış olanlar 

1806 20 95 ---Diğerleri 

 -Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde): 

1806 31 --Doldurulmuş 

1806 32 --Doldurulmamış 

1806 32 10 ---İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 

1806 32 90 ---Diğerleri 
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KN-Kodu Ürün tanımı 
Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1806 90 -Diğerleri: 

 --Çikolata ve çikolata mamulleri: 

 ---Çikolatalar, (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın): 

1806 90 11 ----Alkol içerenler 

1806 90 19 ----Diğerleri 

 ---Diğerleri: 

1806 90 31 ----Doldurulmuş 

1806 90 39 ----Doldurulmamış 

1806 90 50 --Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal 
edilmiş kakaolu şekerci mamulleri 

1806 90 60 --Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler  

1806 90 70 --Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 

1806 90 90 --Diğerleri 

 

1901 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, 
kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre 
hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40’dan az olanlar); 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 
04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları 
(içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına 
göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5’den az 
olanlar): 

 

1901 10  -Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak 
hale getirilmiş)  

500 
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KN-Kodu Ürün tanımı 
Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1901 20 -1905 Pozisyonunda yer alan ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında 
kullanılan karışımlar ve hamurlar 

300 

1901 90 -Diğerleri: 

 --Malt hülasası: 

1901 90 11 ---Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar 

1901 90 19 ---Diğerleri 

 --Diğerleri: 

1901 90 99 ---Diğerleri 

2.000 

1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş 
veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spaghetti, makaroni, 
şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, cannelloni gibi); kuskus (hazırlanmış 
olsun olmasın): 

 -Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış) 

1902 11 --Yumurta içerenler 

1902 19 --Diğerleri: 

1902 19 10 ---Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 

1902 19 90 ---Diğerleri 

1902 20 -Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış 
olsun olmasın): 

 --Diğerleri: 

1902 20 91 ---Pişirilmiş 

1902 20 99 ---Diğerleri 

20.000 
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Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1902 30 -Diğer makarnalar: 

1902 30 10 --Kurutulmuş 

1902 30 90 --Diğerleri 

1902 40 -Kuskus: 

1902 40 10 --Hazırlanmamış kuskus 

1902 40 90 --Diğerleri 

 

1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle 
elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette 
hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer 
şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde 
edilen küçük parçalar ve kaba un hariç):  

1904 10 -Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması 
suretiyle elde edilen gıda mamulleri: 

1904 10 10 --Mısırdan elde edilenler 

1904 10 30 --Pirinçten elde edilenler 

1904 10 90 --Diğerleri 

5.000 
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Yıllık Gümrük 

Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1904 20 -Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat 
flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları ya da kabartılmış hububat 
karışımlarından elde edilen hazır gıdalar: 

1904 20 10 --Esası kavrulmamış hububat flokonları olan “Müsli” tipi müstahzarlar 

 --Diğerleri: 

1904 20 91 ---Mısırdan elde edilenler 

1904 20 95 ---Pirinçten elde edilenler 

1904 20 99 ---Diğerleri 

500 

1904 90 -Diğerleri: 

1904 90 10 --Pirinç 

1904 90 80 --Diğerleri 

300 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin 
içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, 
pirinç kağıdı ve benzeri ürünler: 

 -Tatlı bisküviler; waffle ve gofretler: 

1905 31 --Tatlı bisküviler: 

 ---Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen 
sıvanmış veya kaplanmış olanlar: 

1905 31 11 ----Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 

1.000 
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Kotası (ton net ağırlık) 

(1) (2) (3) 

1905 31 19 ----Diğerleri 

 ---Diğerleri: 

1905 31 30 ----Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler 

 ----Diğerleri: 

1905 31 91 -----Çift katlı doldurulmuş bisküviler 

1905 31 99 -----Diğerleri 

 

1905 32 --Waffle ve gofretler: 

1905 32 05 --- Su muhteviyatı ağırlık itibariyle %10’dan fazla olanlar 

 --- Diğerleri 

 ---- Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya 
tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar: 

1905 32 11 ----- Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 

1905 32 19 ----- Diğerleri 

 ---- Diğerleri: 

1905 32 91 ----- Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) 

1905 32 99 ----- Diğerleri 

600 
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(1) (2) (3) 

1905 40 -Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller: 

1905 40 10 --Gevrekler 

1905 40 90 --Diğerleri 

200 

1905 90 -Diğerleri: 

1905 90 10 --Mayasız ekmek (matzos) 

1905 90 20 -- Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç 
kağıdı ve benzeri ürünler 

 --Diğerleri: 

1905 90 30 ---Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden 
ağırlık itibariyle her biri %5’i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ 
içerenler 

  

1905 90 45 ---Bisküviler 

1905 90 55 ---Aromalı veya tuzlu ürünler 

 ---Diğerleri: 

1905 90 60 ----İlave tatlandırıcı madde içerenler 

1905 90 90 ----Diğerleri 

1.500 



 

Yıllık Gümrük 
Vergisinden Muaf Tarife 
Kotası (ton net ağırlık) 

KN-Kodu Ürün tanımı 

(1) (2) (3) 

2105 00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin): 

2105 00 10 -Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle %3’ten az katı süt yağı 
içerenler 1
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 -Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı: 

3.000

2105 00 91 --%3 veya daha fazla, fakat  %7’den az olanlar 

 

2105 00 99 --%7 veya daha fazla olanlar 

2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda 
müstahzarları: 

2106 10 -Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler: 

2106 10 80 --Diğerleri 4.000 

2106 90 -Diğerleri: 

2106 90 98 ---Diğerleri 

                                                 
1 Uygulama, Türkiye menşeli süt ve süt ürünlerinin AB’ne ithalatında karşılaşılan sorunlar çözümlenene 

kadar ertelenmiştir. 



CE-TR 101/07                                                    CS/dg  

  TR 

 

 

 
 
 
 


