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Protokol I Ek I 

 

Aşağıdaki Tablo’da belirtilenler dışında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Gürcistan’a 

ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren kaldırılacaktır. 

 

 
 

CN Kodu  Ürün Tanımı 

01 05 Canlı kümes hayvanları horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) 

ördekler, kazlar,  hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler 

02 04 Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş) 

04 01 Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 

maddeleri içermeyenler) 

04 07 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale 

getirilmiş veya pişirilmiş) 

04 09 Tabii bal 

07 02 Domates (taze veya soğutulmuş), (sadece 1 Haziran-31 Ekim döneminde) 

07 11 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye 

elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak 

salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) 

08 02 Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya 

soyulmuş olsun olmasın) 

08.05              

(0805.50 hariç) 
Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 

08.06                    

(0806.20 hariç) 
Üzümler , taze 

0808.10 Elma, taze 

08 12 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye 

elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; 

kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer 

koruyucu eriyikler içinde) 

09 02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) 

24 01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 

24 02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 

purolar, sigarillolar ve sigaralar 

 

 

 
Protokol I Ek II 

 

1- Tablo A ve Tablo B’de belirtilenler dışında, Gürcistan menşeli ürünlerin  Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler Anlaşmanın 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  kaldırılacaktır. 

 

2- Tablo B’de belirtilen Gürcistan menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatı  

Tabloda belirtilen  tavizlere tabi olacaktır. 
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TABLO A 

 

CN Kodu Ürün Tanımı 

Fasıl  1 Canlı hayvanlar 

Fasıl  2 Etler ve yenilen sakatat 

Fasıl  3 * 

 

Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 

omurgasız hayvanlar 

Fasıl 4 * 

 

Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii bal, 

tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir 

hayvansal menşeli ürünler 

0802 Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış 

veya soyulmuş olsun olmasın) 

0805.50 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 

0806 Üzümler, taze veya kurutulmuş 

0810.50 Kivi 

0812.90.10 Kayısı (zerdali dahil) 

0813 Meyvalar (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç) bu 

fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların 

birbirleriyle olan karışımları 

0902 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) 

0904.20 Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya 

öğütülmüş) 

Fasıl 10 Hububat 

1101 Buğday unu veya mahlut unu 

1102 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) 

1108 Nişastalar; inülin 

1206 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 

1212.91 Şeker pancarı 

Fasıl 15                               

(1504, 1522 hariç) 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma 

ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar 

Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su 

omurgasızlarının müstehzarları 

1701 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 

1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) 

(katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker 

şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel 
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CN Kodu Ürün Tanımı 

2002 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış 

konserve edilmiş) 

2007.99.98 Fındık püresi 

2008.19 Diğer sert kabuklu meyvalar 

2101 Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası 

bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan 

müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan 

diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri 

2105 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 

2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda 

müstahzarları 

Fasıl 23 * 

 

Gıda Sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; Hayvanlar için hazırlanmış 

kaba yemler 

2401 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 

 

* Tablo B’ye bakınız 

 

 
TABLO B 

 

CN Kodu Ürün Tanımı 
Tarife Kotası 

Miktar (Ton) 

MFN Vergi 

Oranından 

İndirim (%) 

0302.69.55, 

0303.79.65 
Hamsi balıkları (Engraulis spp.) 8.000 60 

0405 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı 

ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt 

ürünleri 

500 50 

y. 0407  Bıldırcın yumurtaları 50 100 

0409 Tabii Bal 200 100 

0603 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına 

uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek 

tomurcukları (taze, kurutulmuş, 

boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş 

veya başka şekilde hazırlanmış) 

15 100 

Fasıl 07 (0702.00 

hariç) 
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 1.000 100 

0702.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 600 100 

0805      

(0805.50 hariç) 
Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 4.000 100 
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CN Kodu Ürün Tanımı 
Tarife Kotası 

Miktar (Ton) 

MFN Vergi 

Oranından 

İndirim (%) 

0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya 

(taze) 
3.500 60 

0808.10 Elma (taze) 2.000 100 

0808.20 Armut ve ayva (taze) 250 100 

0809 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik 

ve çakal eriği (taze) 
600 50 

Fasıl 11  

(1101, 1102, 1108 

hariç) 

Değirmencilik ürünleri; malt; Buğday 

Gluteni  2.000 50 

1202 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka 

şekilde pişirilmemiş) 
250 100 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 

çikolata dahil) 
500 100 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 

müstahzarları 
500 100 

Fasıl 19  

(1903 hariç) 

Hububat, un, nişasta veya süt 

müstehzarları; pastacılık ürünleri 
500 100 

2001 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu 

meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları 

(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 

konserve edilmiş) 

1.200 100 

2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten 

başka usullerle hazırlanmış veya  

konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 

pozis yonundaki ürünler hariç )  

1.000 100 

2007                                      

(2007.99.98 

hariç) 

'Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva 

veya sert kabuklu meyva püresi, meyva 

veya sert kabuklu meyva pastları 

(pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya 

diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 

içermesin) 

1.000 

 

1.000 

100 

 

50 

2009 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze 

suları (fermente edilmemiş ve alkol 

katılmamış), ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler katılmış olsun 

olmasın  

4.000 65 

2102 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer 

tek hücreli mikro organizmalar (30.02 

pozisyonunda yer alan aşılar hariç); 

hazırlanmış kabartma tozları  

250 50 

2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş 

şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 

pozisyonunda yer alanlar hariç)  

1.000.000 lt 100 

y. 2301.20 Hamsi Unu 3.000 100 

 


