
NO HS2017 Madde İsmi

Temel 
Gümrük 
Vergisi 
Oranı

Gümrük 
Vergisi 
İndirim 
Oranı

Yıllık Tarife 
Kontenjan 

Miktarı

1 0406.30.31.00 kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 
48'i geçmeyenler 15% 100% 150 Ton

2 1206.00.99.00 diğerleri (ayçiçeği tohumu) 5% 100% 5.000 Ton

3 1517.90.99.00

diğerleri (margarin olmayan hayvansal veya 
bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya 
sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları 
veya müstahzarları)

15% 100% 5.000 Ton

4 1704.10.10.00 ağırlık itibariyle % 60'dan az sakaroz içerenler 
(sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) 15% 100% 400 Ton

5 1704.90.71.00 kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 15% 100% 1.500 Ton

6 1704.90.75.00 toffi, karameller ve benzeri tatlılar 15% 100% 4.000 Ton

7 1704.90.81.00 basınçla elde edilen tabletler (lolipop gibi) 15% 100% 200 Ton

8 1806.20.80.00

kakao ile kaplanmış olanlar (Çikolata ve kakao 
içeren diğer gıda müstahzarları- 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)

15% 100% 500 Ton

9 1806.31.00.00
doldurulmuş (Çikolata ve kakao içeren diğer 
gıda müstahzarları- kalıp, dilim veya çubuk 
halinde)

15% 100% 1.300 Ton

10 1806.32.10.00 ilave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva 
içerenler 15% 100% 500 Ton

11 1806.90.50.00
kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine 
kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu 
şekerci mamulleri

15% 100% 1.500 Ton

12 1901.90.99.00

diğerleri (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 )

15% 100% 1.500 Ton

13 1902.30.10.00 kurutulmuş (Makarna) 15% 100% 1.000 Ton

14 1905.32.99.00 diğerleri (Gofret) 15% 100% 1.000 Ton

15 2002.90.39.00 net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır 
ambalajlarda olanlar (Domates püresi- salça) 15% 100% 750 Ton

EK I-B: Azerbaycan Cumhuriyeti Tarafından Tercihli Ticaret Rejimi Uygulanacak Türkiye Cumhuriyeti Menşeli Malların 
Listesi, Temel Gümrük Vergisi Oranları, Gümrük Vergisi İndirim Oranları ve Yıllık Tarife Kontenjanı Miktarları


