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Ankara Anlaşmasõna ekli Katma Protokol�ün 6 sayõlõ Ek�inin 1�inci kõsmõ hükümlerinin 
uygulanmasõ için �Türkiye kaynaklõ ürünler� kavramõnõn tanõmõna ilişkin 4/72 sayõlõ 

Kararõ tadil eden 1/75 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI  

ORTAKLIK KONSEYİ, 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasõnda bir Ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz önünde 
bulundurarak; 

Anõlan Anlaşmaya ekli Katma Protokolü ve özellikle bu Protokolün 6 sayõlõ Ek�inin 16�ncõ 
maddesini göz önünde bulundurarak; 

Ankara Anlaşmasõna ekli Katma Protokol�ün 6 sayõlõ Ek�inin 1�inci bölücü hükümlerinin 
uygulanmasõ için �Türkiye kaynaklõ ürünler� kavramõnõn tanõmõnõn 4/72 sayõlõ Karar ile tespit 
edildiğini göz önünde bulundurarak,  

Anõlan Kararõn 1�inci maddesinin f) fõkrasõna göre, imallerine kaynaklarõ ne olursa olsun tabi 
olarak başka ürünler girmiş olsa bile, a) ila e) fõkralarõnda belirtilen ürünlerin işlenmesi veya 
transformasyonu yoluyla Türkiye�de elde edilen mallarõn Türkiye kaynaklõ ürünler 
sayõldõğõnõ; anõlan Kararõn 5 no. lu açõklayõcõ notuna göre söz konusu maddenin a) ila e) 
fõkralarõnda belirtilen ürünlerin ağõrlõk olarak %10�unu geçmeyen ürünlerin bir imalata �tali 
olarak girmiş� sayõldõğõnõ göz önünde bulundurarak,  

Bazõ Türk mallarõnõn imallerine, Katma Protokol�un 2 ve 3�üncü maddelerinde öngörülen 
şartlara uygun olarak Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş ve a) ila f) fõkralarõnda belirtilen 
ürünler girmiş olsa bile, Topluluğa ithali sõrasõnda tercihli rejimden yararlanmak için gereken 
kaynak iktisabõnõ engellediğinden bu kaidenin gereksiz şekilde sert olduğunu göz önünde 
bulundurarak, 

Buna göre, bu noktada kaynak kaidelerinin yumuşatõlmasõnõn Anlaşmaya taraf olanlarõn biri 
ve diğeri için sadece yarar sağlayacağõnõ göz önünde bulundurarak, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞTİR. 

Tek Madde 

4/72 sayõlõ Kararõn 1�inci maddesinin f) fõkrasõnõn metni aşağõdaki metin ile değiştirilmiştir. 

�f) imalatlarõna başka maddeler girmiş olsa bile, Türkiye veya Toplulukta elde edilmemiş 
ürünlerin bu imalata tali olarak girmeleri şartõyla a) ila e) fõkralarõnda belirtilen ürünlerin 
işlenmesi veya transformasyonu yoluyla Türkiye�de elde edilen mallar�. 

Brüksel, 26 Mayõs 1975 

 

 
Ortaklõk Konseyi adõna 

Başkan 
T. SARAÇOĞLU 

 


