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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum I 
5680 sayılı Basın Kanununun 9 ncu mladde-

si ile 6733 sayılı Kanunla muaddel bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Yıldız Ahmet'in, Türk Ceza Kanununun 481 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ve Kanun kabul edildi. 

Madanoğlu Cemal'in, 1076 sayılı Yedek su
bay ve yedek as'k§rî memurlar Kanununun ı 

1. — Ersü Vehbi'nin, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa ek kanun teklifi ve Güvenlik ve ik
tisat komisyonları raporları (2/66, 2/68) (1) 

BAŞKAN — Teklif sahibi gerekçeyi izah 
etsin ve kanunun maddelerini okusun. 

ERSÜ VEHBÎ — Gerekçeyi okuyalım mı, 
yoksa ana hatlariyle izah mı edeyim? (Izıah edi
niz sesleri) 

Gerekçenin ana hatlariyle izahını yapıyo
rum : 

Mevcut kanun tasarısı, birisi (bana istanbul 
Belediyesi tarafından intilkal etmiş bir tasarının 
bM.de Şefik Soyuyüce'den intikal eden 'kanun 
teklifinin komisyonumuzda incelenmesinden 
sonra, görüldüğü gibi, büyük tadile uğrıyarak 
İktisat Encümeninin değiştirişi şeklinde huzu
runuza gelmiştir. 

Kanundan maksat; 27 Mayıstan bu tarafa 
ve layrıca Millî Korunma Kanunu tatbikatının 

(1) 122 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
durdurulmasından bu tarafa iki safha olarak 

3 ncü maddesinin değiştirilmesine, dair 11 Ekim 
1960 tarih ve 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Özdilek Fahri Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Özkaya Mehmet Şükran 

kendini göstermiştir. Fiyatlardaki artışların 
çok büyük bir fark göstermemesine rağmen İs
tanbul idarî vazifelerde bulunan larkadaşlarm 
endişelerini de buna elklemeik suretiyle, mevcut 
Belediyeler Kanunu, sınırlandırılmaktadır.. 

İkincisi de kontrol sistemini tahdidetmekte-
diır. İki kanun arasındaki farkları maddelere 
geçildiği zaman arz edeceğim. Bu kanun telk-
lifi daha evvelce Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Ticaret Bakanlıkları ile Ankara ve İstanbul Be
lediyeleri temsildilerinin iştirakiyle komisyon
da görüşülmüş ve birçok teklifler ortaya atıl
mıştır. Bu telklif, Belediyeler Kanununun 15 
nci maddesiyle 16, 43 ve 61 nci fıkralarının şü
mulü içinde kalmış ve eslkısine birkaç cümle ek
lemek suretiyle meydana getirilmiştir. 

Bugün îstianbul Belediyesinin idarî eleman
ları olan Belediye Reisi ve Hal Müdürünün ba
na beyan ettiklerini arz edeceğim : 

Dediler ki, «Fiyatlarda büıyük bir fark yok
tur, aşağı-yukarı duraklama vardır. Bunu şa
hıslarımızı ortiaya koyarak yaptık. Şahısları
mız burada rol oynuyor. Belediyece Hal Kanu
nunun tatbikatında büyük müşkülât çeiktik; 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kuytak Fikret 

KÂTİPLER : Ataklı Mucip, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinden müzakerelere başlıyoruz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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binaenaleyh kanuna müstenit sağlam hükümle
re bağlanmamız lâzımdır. Biz de gayri'kamıni 
duruma düsmiyelim. Kanuni müeyyidelerle 
kuvvetlenelim. 

Kanuni bir yetkimiz olursa, biz bunu lüzu
munda kullanırız. Lüzumunda kullanılacak şe
kilde tedvinine bağlıdır.» 

Bu kanuna zaruret vardır. " Bilhassa mev
simlik ihtiyaçlar mevzuunda fiyatları önlemek 
bakımından bu kanunu Demokles'in kılıcı gibi 
kullanmak kararında olduklarını söylediler. 

Bir de yaş meyva mevzuu ele alınmiş, kanu
na ithal edilmiştir. Buzhanelerin kontrolü te
min ediliyoır. Mevsimlik mallar buzhanelerde 
depo ediliyor, fiyatlar yükseliyor. Şimdi bu 
kontrol mekanizması Ikabul edilince, buzhane
lerde mevsimlik malları stok etmek suretiyle 
fiyatların yükselmesine sebebolmıyacaklar, 
mümkün mertebe belediye işi elinde tutmuş ola
caktır. Elinde malı olan tüccar> malını piyasa
ya sürmek zorunda kalacaktır. 

İktisatçılarımızın gözü ile komisyonun gö
rüşü; bu işlerin kanun tahditleri yoliyle değil 
Arz ve Talep Kanununa göre idaresi lâznngel-
diği merkezindedir. Bu, çok iyi bilirsiniz, mo
dern iktisat prensiplerinden biridir. Bizim de 
arzumuz ve kanaatimiz böyle olmakla beraber; 
içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde tutul
mak lâzımdır. Muhtemelen Kurucu Meclisin ge
tirebileceği şartları, Yassıada'yı ve bâzı diğer-
şartları istismar etmek istiyenler için kış mev
siminden bâzı fırsatlar ortaya çıkabilir ve böy
lece halkın zaruri ihtiyaç maddeleri üzerinde oy
nanarak fiyat yükseltme hareketlerine tevessül 
edilmesi ve gayrimemnun zümrenin artırılması 
hareketlerine tevessül edilebilir, işte kanunun 
getirdiği yeniliklerden birkaç tanesi de kanun
la ilgililere kontrol salâhiyeti verilmesidir. Baş
taki kısımlara bakmamak şartiyle İktisat Komis
yonunun değiştirgesi üzerinde konuşmak daha 
faideli olacaktır. Çünkü baştaki kısımlar; mah
kûmiyet cezalarına, sürgünlere ve para cefa
larına taallûk etmektedir. Bunların büyük kı
sımları kalmak şartiyle mevcut maddeler gayet 
hafif şekilde genişletilmiştir. Gerekçe hakkın
daki bu kısa izahatımdan sonra İktisat Komis
yonunun değiştirdiği maddelerin okunmasını, 
ondan sonra maddeler üzerinde müzakere yapıl
masını arz ve teklif ederim. 
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I BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifi veçhile 

kanunun maddelerinin tümünün okunmasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Kanunun maddeleri okundu.) 
'BAŞKAN — Söz istiyenler? Buyurun Ka-

rayelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ka
nunun tümü hakkında İktisat ve Ticaret Baka
nımızın izahat vermesini istirham ediyorum. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Sayın arkadaşlar, müsaadelerinizle bu ka
nun hakkında umumi mahiyette Ticaret Ba
kanlığının görüşünü ve şahsi görüşümü arz et
mek istiyorum. 

Bu mevzuda muhterem ısiözcü ile ihtilâf ha
linde olmayı arzu etmezdim. Yalnız şunu ifa
de edeyim ki, Millî Korunma Kanununu 2,C 
ay kadar önce rafa kaldırdık. 

Bu kanunun bir yandan memleketteki tat
bikatı, hususi ve resmî sektöre yaptığı aşırı 
menfi tesirler ve bizim sıkı sıkıya teşriki me
sai (halinde bulunduğumuz beynelmilel teşek
küller üzerindeki kötü akislerini de nazarı 
itibara almak da lâzımdır. Bu beynelmilel teş
kilât Para Fonu ile OECI Teşkilâtı bizim tica
retimizi iç piyasalar bakımından da tahdide 
tâbi tutacak 'hükümlerden süratle ikaçmmamız 
hususunda bize tavsiyelerde bulunmuşlardır. 
Bendenize göre; Ibü giıbi kanunlar hiçbir za-
ma fiyat yükselmesini önlemek hususundaki 
gayretleri hiçbir zaman desteklemez. Bir mi
sal vereyim; Millî Korunma Kanununun bu 
memlekette 18 senelik bir tatbikata rağmen fi
yatları tutabildiği görülmemiştir. En şiddetli 
hükümlerin mevcut bulunduğu zamanlarda da
hi fiyatlar yükselmiştir. Onun yanında bir 
de bu tazyikler, malı da ortadan kaldırmış
tır. Ne kadar tazyik ederseniz ediniz, bu se
fer de mal ortadan kaybolmuştur, yani mev
cut malı elinizden kaçırmışızdır. Bir yandan 
arzu ettiğimiz şekilde iktisadi düzenimizi sağ
lamak, öbür taraftan da piyasanın normal şe
kilde tanzimini temin etmek için sarf edilen 
gayretleri hiçbir zaman destekliyen bir (kanun 
olarak yürümemiştir. Beynelmilel iktisadi çev
reler tarafından da yardım yapılmadığı gibi 
bu husustaki müracaatımıza kendi zorlukları-

I nızı kendiniz telâfi edin denmiştir. 

# 
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i suni bir fiyat olduğu için (hiç kimse ucuz fi

yatla buğdayını satmak istemiyor. Diğer, ta
raftan hayat şartlarını nazarı itibara almak 
lâzımdır. Bir duvarcı ustası »bir işçinin yev
miyesini 25 lira olarak tesbit edebildiniz mi 
diğer fiyatları buna göre ayarlamak lâzımgelir, 
Bu arada dar gelirli 'kimseleri de hesaba kat
mak lâzımdır. 

Ankara eskiden bir memur şehri telâkki edi
liyordu. Ankara artık bir memur şehri olmak
tan çıktı. Tahmin ediyorum, artık ekseriyet 
memur değil. Binaenaleyh Ankara'da az gelirli, 
dar gelirli memurlarımızın geçim şartlarına uya
cak bir şekilde, aynı tarife üzerinden havayici za-
ruriyelerini sağlama mecburiyetinde kalmıştık. 
Hattâ biliyorsunuz, evvelki seneye kadar otobüs 
fiyatları 15 kuruş olarak tesbit edilmişti. 

Ama, bu fiyat ile herkese seyahat etme im
kânını bahşetmek mâkul değildi. Koruyucu bir 
fiyat mekanizması kurulmuştu. Bu tarifeden 

I bütün şehir halkı istifade ediyordu, ekseriyeti 
memur olmıyan bütün halk kütlesinin fayda
lanmasına imkân sağlamıştı. 

I Benim kanaatime göre, kaldırdığımız millî 
Korunma Kanununu bir başka kapıdan tekrar, 

I yeni baştan ortaya koyuyoruz. 
Prensip olarak heyeti umumiyesi kabul edi

lir, maddelere geçilirse görülecektir ki, kâr had
lerine el koymak gibi bizatihi bugünün şart
larına uymıyan hükümler de vaz'ediyor. Bun
lar hep bizim inkılâptan evvel yaratmak is
tediğimiz itimat havasına ve işlerimizin normal 
seyir takibetmesine mâni olabilecek hususlar
dandır. Bir de meselenin üzerinde bu bakımdan 
da durulsun. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Acaba Vekil 
Beyefendi, bu kanunun tümüne mi muhalif yok
sa bâzı maddelerini hafifletelim mi, diyorlar? 

B : 43 30.: 
Bu umumi mahiyetteki mâruzâtımdan sonra 

halen teklif edilmekte olan kanun, bilhassa 
İktisat Komisyonu tarafından bir hayli tadil 
edilmiş Millî Korunma Kanununun birçok hü
kümlerini ihya eden bir ımahiyet almıştır. 

Şimdi, Millî Korunma Kanununu 2,5 ay ev
vel 'kaldırdıktan sonra Ticaret Bakanlığı ola
rak ve ben (bakanlığa geçtikten sonra piyasayı 
günü gününe takibettik. Her akşam bendenize 
günlük mal fiyatları, hafta sonlarında umu
mi bir hulâsa fiyatlar verilir. 

Şunu şükranla ifade edeyim ki, bizi fiyat 
bakımından 'tazy±k eden iher hangi bir şey ol
mamıştır. Ne üç büyük şehrimizde,,, ne de 
memleketin diğer şehirlerinde bu olmamıştır. 

Arasıra mevsim icabı bâzı temevvüçler olu
yor, mevsim icabı bâzı mahsûllerin piyasaya 
intikali gecikiyor. 

Bu ba'kımdan belediyelerin bâzı imkânlarla 
teçhiz edilmesinin zaruri olduğuna şahsan kaani 
değilim. 

Millî Korunma Kanununun ilgasından son
ra bâzı hububatta fiyat yükselmeleri oldu. Mi
sal olarak pirinç fiyatlarını zikredebilirim; pirinç 
fiyatları biraz yükselmeye doğru gitti. D'er-
'hal tetkik ettirdim, pirinç mahsulü ibizde Ekim 
ayında idrak edilir, ayın sonuna doğru piya
saya intikal edermiş. Pirinç mahsulü piyasa
ya çıkınca fiyatlar inmeye başladı. Mahsul 
tamamiyle piyasaya çıkınca, fiyatlar es'ki du
ruma gelecektir. Onun yanında gıda madde
leri ve diğer zaruri maddelerde hiçbir taz
yikle karşı karşıya değiliz. Ben zanrîediyo-
rum ki; bu kanunun hazırlanmasına; İstan-
bul'da bâzı muzir insanların yaratmak istedik
leri bâzı havaya karşı; aman uyanık olalım; 
önceden tedbir alalım; mü^/kil durumda ikal-
mıyalım diyen bir zihniyetin vesile olduğu ka
naatindeyim. Nitekim İstanbul Belediye Reisi 
ve Valisi Sayın Tulga'ya, konuştuğumda, hiç 
telâş etmemesini söyledim. O bilhassa un ve 
ekmek fiyatları üzerinde duruyordu. Dedim 
ki; filân buğday fiyatı o şekilde tezahür edin
ce tazyik olacak, fakat telâş etmeyin; biz it
halâta .gidiyoruz, ondan sonra düşme olacak 
dedim. Bu nitekim tahakkuk etmiştir. Konya 
bölgesinde 68 - 69 ''kuruşa 'kadar çıkmış olan 
buğday fiyatları aşağı doğru inme temayülü 
gösterdi. Bugün 60 kuruştur, bu fiyatta /kala
cağını tahmin ediyorum, Bizim Ofisin fiyatı 

TİCARET VEKİLİ MEHMET BAYDUR 
— Yüksek Heyetinizin bu kanunun zaruretine 
kaani iseler ben arzularımı maddelerde söyliye-
ceğim. Ben kanunun elkoyma ve kâr hadlerine 
müdahale kısımlarına muhalif olduğumu, hat
tâ kanunun heyeti umumiyesine muhalif oldu
ğumu arz edebilirim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Son, katî tek
lifinizi öğrenmek istiyorum. 

TİCARET VEKİLİ MEHMET BAYDUR — 
Millî Korunma Kanunu kalkalı henüz ikibu-

— 4 — 
% 
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çuk ay olmuştur. Burudan da anlaşılıyor ki; 
henüz fiyat hareketlerini tesbit edecek bir 
zaman geçmiş değildir. Acele ediyoruz gibi ge
liyor bendenize. Çünkü; bendeniz size bir iki 
rakam vereyim; 16 Eylül tarihinde koyun eti
nin fiyatı 520 kuruştu, yine de aynı fiyatı 
muhafaza etmektedir. O tarihte günlük yumur
ta 35 kurug iken 7 Aralıkta 45 kuruş olmuş
tur. Bu da mevsim icabı olsa gerektir. Bu ra
kamları tesadüfen alıyorum. Sade yağı fiyatı 16 
Eylülde 16,5 lira iken 14 liraya düşmüştür. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Ticaret Ve
kili arkadaşımızla muhalefet halinde olmak 
istemezdim. Fakat izahlarını dikkatle dinledim, 
hakikatle kabili telif bir tarafını göremedim. 
İstanbul'da satılan bir mal ile diğer semtlerinde 
satılan aynı cins malın fiyatları arasında muaz
zam farklar mevcuttur. Bu vaziyet diğer bü
yük şehirlerde de görülmektedir. İşte bu vaziyet
tir ki, bizi bu kanunu çıkarmıya zorlamaktadır. 
Millî Korunma Kanununu çıkarcnaMa bir şey 
elde edemedik. Fakat halen tatbikatta beledi
yenin hiçbir imkânı olmadığı için İstanbul'un 
muhtelif semtlerinde aynı maddeler birbirinde/ı 
eok farklı bir fiyat ile satılmaktadır. 

Bu bakımdan kanunun heyeti umunr'yesi-
nin kabulünü arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
Bv. zaruridir, çıkarmamız lâzımdır. Bu suretle 
fazla kâr etme hevesinde bulunan insanlara mâ
ni olunacaktır. Aksi takdirde, İstanbul ;?ibi bü
yük şehirlerin bir yerinde kilosu 25 kuruşa 
alman bir madde d'.ğer bir yerinde bunun beş 
misli fivata satılmaktadır, buma mâni olunmalı
dır. Halden alman bir madde Aksaray'da 3 5 - 4 0 
kuruş, Şişli'de ise bu 150 kuruştur. Ticaret 
Vekilinin söylediği fiyatlar nazari fiyatlardır. 
Bu tedbirleri akmadığımız takdirde, İstanbul Be
lediyesinin kontrolü bir süsten ibaret kalacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — 1954 senesinde 
İstanbul'a geldiğimiz zaman piyasada yumur
ta ve soğanın bulunmadığını müşahede ettik. 
Dükkânlarda •bükmüyorduk ama, el altından 
35 kuruşa bulabiliyorduk. 0 zamanın iktidar. 
radyoda nutuklar çekiyor, hayat seviyesinin 
yükselmesi dolayısiyle halkın istihlâkinin arttı
ğını söylüyorlardı. Bu istihlâk artması dola
yısiyle son senelerde yumurta istihlâkinin şid
detle arttığını, bu yüzden de piyasla darlığı ol
duğu söyleniyor. Sonra, belediye bu soğan ve 
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I yumurta fiyatiyle başa çıkamadı; narh koydu. 

Yumurta için zannederim 19 kuruştu, soğan 
için ise 35 - 40 kuruş idi narlı. Faikat bu fiyat
larla !?oğan ve yumurta bulmak imkânı yok idi. 
Elaltmdan temin edilebiliyordu. Nihayet flra 

I İsrardan vazgeçti; narh kalktı. Narh kalkınca 
evvelâ 25 kuruştan sonra da 19 kuruşa kadar 
yumurta aldık. Soğan ise 70 ten 25 e kadar 

I düştü. Biliyorsunuz o zaman Millî Korunma 
| Kanunu yürürlükte idi. Şimdi ona mümasil bir 
I kanunun meriyete konmasına taraftar değilim. 
I Ticaret Vekili arkadaşımızın fikirlerine aynen 

iştirak ederim. Binaenialeyh bu kanunun top
tan reddini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Bu hususta İçişleri Bakanlığı 
temsilcisi arkadaşımızın fikirlerini öğrenmek 
istiyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR
HAN ERBUĞ — Efendim, Yüksek huzurlarını
za getirilen kanun teklifi hakkında arzı malû
mat* etmek isterim. Yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere Belediyeler Kanunu 1938 senesinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kamunun 1'5 nci mad
desi belediyelerin vazifelerini gösterir. Beledi
yeler bu maddenin tatbSkında umumiyetle müş
külâta mâruz kalmışlardır. Sebebi de fevka-

I lâde durumlar dolayısiyle çıkan Millî Korunma 
Kanunu ile belediyelerimize verilen vazifeler 
dağınık olmuş, belediyeler muhtelif Bakanlık-

] 1ar emrine verilmiştir. Bu yüzden tatbikatta 
müşkülât çekilmiş ve belediyelerimizden isterii-

I len randıman alınamamıştır. 
| Eğer fevkalâde durum nazarı dikkate alına

rak, Belediyeler Kanununun 15 nci maddesin
deki hükümler tatbikata konulursa, belediye
ler bundan, fevkalâde hallerde faydalanacaik-
lar, tatbik edeceklerdir. Dahiliye Vekâleti ola
ra/!?: bunun faydalı olacağıma inanıyoruz. Bil-

1 hassa 16, 43 ve 61 nci fıkraların takviyesine 
î zaruret duyuyoruz. 

16, 43 ve 61 nci fıkraların yeni hükümlerle 
i kuvvetlendirilmesıinin faydalı olacağına inanı-
| yoruz. 
i BAŞKAN — İktisat Komisyonu müşaviri. 
| İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD

NAN BAŞ.ER — Efendim, İktisat Komisyonu 
olarak biz bilhassa idarecilerin ve belediyele
rin devamlı şekilde îbir silâhla teçhiz edilmesi-

' nin zaruretine inanıyoruz. Diğer taraftan ik-
I tisatçılar, memleketteki fiyat artışlarının bu 
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yolla önlenmesinin imkânı olmadığını ileri sü
rerler. 

Belediyeler Kanununun tatbikatında bâzı zor
luklarla Ikarşı karşıya gelindi ve Sayın teklif 
sahipleri belediyede vazifeli olanlardı. Ve 
bunlar gayet kuvvetli salâhiyetler istiyorlardı. 
Kanun teklifini; spekülâsyonla belde sakin
lerinin müşkül duruma düşürülmesinin önüne 
geçmek için, mümkün olduğu kadar talebi don
muş ol»an maddeler yani seyyal talebi olmıyan 
maddelere inhisar ettirmek için âzami gayreti 
gösterdik. Burada 43 ncü maddedeki sebfce ve 
yaş mevya mevzuu komisyonumuzda bir gün 
müzakere konusu oldu. Bu, talebi donmuş bir 
madde değildir. Ete, ekmeğe benzemez, bir gün 
meyva, sebze yemesek olur şeklinde mütalâalar 
se.rdedildi. Bu mütalâalar belediyelerin fiyat 
mekanizması ile yakından alaikalıdır. Beledi
yelerin bu mütalâalar dışında kalmasını kti-
yen iktisatçı arkadaşlar oldu. Üzerinde en çok 
durulan maddelerden birisi de yaş meyva ve 
sebze hakkındaki hükümdür. Bu hükmü de 
koymak zorunda kaldık. Bir yerdeki malın di
ğer bir yere naklinde zorluklar çıkarılması ve 
belediyelerin müşikül duruma düşmesi 'hususu 
hakkında mütalâalar serdedüdi. Bununla Mil
lî Korunma Kanununun bâzı hükümleri ihya 
edilmiş değildir. Âciz ihtiyaçları karşılamak 
üzere; faraza .gelen kış dolayısiyle odun ve. 
mangal kömürüne olan ihtiyacı karşılamak üze
re o şehirde bunların fiyatları tesbit edilirse 
fiyatın yükselmesi duracak, mangal kömürü 
de şehre gelecektir. Bu bir ay içinde mümkün 
olacak, fiyatlar düşecektir. 

Böyle olmazsa, böyle yapılmazsa halk za
ruri ihtiyaç maddelerini çok yüksek fiyatla te
min etme veya edememe durumuna düşecektir. 

Biz bu kanun tasarısını incelerken Ticaret 
Bakanlığının, Dahiliye Bakanlığının ve bele
diye mensuplarının bize söylediklerinden mül
hem olduk ve (belediyeleri bir silâhla teçhiz et
me gayesini güttük. Bunu şartlı olarak huzu
runuza getirmiş bulunuyoruz. 

16, 43, 61 nci fıkraların tadili ile (beledi
yelerin fonksiyonlarını ifa edebilmeleri için bâ
zı salâhiyetlerle mücehhez olması icabcder. Bu
nun için birde talimatname hazırlanacaktır. 

Dünyanın her şehrinde etiket koyma adeti 
vardır. Pazarlık usulüne nihayet vermek için 
bulunmuş bir usuldür. Getirdiğimiz bu kanun- j 
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ia noıksanlık doldurulmaktadır. Bilhassa itiraz 
edilen 43 ncü madde ete, ekmeğe, oduna ve 
meşe kömürüne yani talebi donmuş maddelere 
belediyelerce müdahale etmek salâhiyetini ver
mekten ibaretti. 

YILDIZ AHMET — Arz ve talep Kanunu
nun ehemmiyeti meydanda olmakla beraber ce
miyetimizin iktisadi ve ticari sahada henüz tam 
teşekkül etmemiş bir cemiyet olduğuda meydan
da olan bir keyfiyettir. Ayrıca fertler de böy
le bir teşkilâtın fonksiyonuna ve onun teferru
atı hakkında bilgiye sahibi de değildir. Böy
le cemiyetlerde bu fonksiyonun, idare edenler 
tarafından oynanması icabedeceği tabiidir. Be
nim kanaatime göre; kanun bir ihtiyacı kar
şılamak için hazırlanmıştır. Yalnız; vekilin 
buyurdukları gibi bâzı pisikolojik davranışla
ra ve iktisadi mahzurlara cevap verecek şekil
de maddelerde tadilât yapabilir. Heyeti umu-
miyesi ile kanun bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci nokta da, 
cemiyette istismara yol açacak kapıları kapa
mak üzere belediyelere imkânlar sağlanma
sıdır. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, tatbikatta bundan da'ha şiddetli 
hükümler olduğu halde fiyat artışları önlene
memiştir. Bizim tatbikatımız vardır. Daha 
şiddetli hükümler olduğu halde hiçbir zaman 
fiyat seviyesini sabit tutamadık. Bizim art 
ve talep bahsinde fazla bir iddiamız da yoktur. 
Bizim ekonomimiz tam mânasiyle teşkilâtlan
mış bir ekonomi değildir. 

İstanbul'un muhtelif semtlerinde fiyat fark
larının olduğunu, bunların çok fahiş bir şekd 
aldığını biliyoruz. Bir semt halkının ödiye-
mediği bir fiyatı bir başka semt ödiyebiliyor. 
İstanbul cihetinde sekiz liraya satılan eti Bey
oğlu'nda 11 liraya alıyorlar, esnaf da satıyor. 
Eminönü semtinde 6 liraya olan başka bir mad
deyi, Beyoğlu tarafı 11 liraya alıyorlar. Ni
çin böyle oluyor, çünkü adam bu parayı ve
riyor. Diğer bir semtte bu da'ha ucuz olabilir. 
Şişli semtinde bir limonun bir liraya satıldı
ğını bana da söylediler. Em mönünde 30 - 40 
kuruşa bulunması kabil olan bu limon, aynı 
f yatla şişlide sattırılırsa, limon bulunnııya-
eaktıi'. Odiyeeeği kira ve nakliye masrafları 
dolayısiyle, fiyatların yüksek tutulmasında 
kendisini haklı görüyor. 
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Binaenaleyh bu fiyata satacaktır, masraf

larını karşılamak için. Yahut dükkânını ka-
pıyacaktır. Ekmeğe gelince; arz edeyim; istan
bul'da bir fırancala dâvası var, fırıncılar; Bele
diyeye giderek; bu fiyatlarla fırancala satarsak 
zarar ediyoruz, fiyat yükseltilsin veya gramaj 
azalsın demişler. Vali bana telefon etti; aman 
buğday temin ediniz, dedi. Ben de; siz İstanbul'
un ekmeğini teminle mükellefsiniz; fırancala unu 
temin etmekle mükellef değilsiniz, binaenaleyh 
onlara; şayet fırancala idare etmiyorsa ekmek 
çıkarsın, ekmek satınız deyiniz dedim. Dâva stok 
davasıdır. Esasen kanun da belediyelerin stok 
yapmasından bahsediyor. Buna hiçbir itirazım 
yoktur. Kanunu bu şekilde tatbik etmektense mev
cut ihale, Artırma ve Eksiltme Kanununu mah
fuz tutmak suretiyle istekleri tesbit edelim. Fara
za kış dolayısiyle mangal kömürlüne istek arta
bilir. Mangal kömürünü 15 kuruşa satacaksın 
diye birşey diyemeyiz. Kömür gelmezse ne ola
cak? Yani parası olanlar 15 kuruştan alacaklar, 
parası olmıyanlar da ihtiyaçlarını zamanında te
min edememiş olacaklardır. Bunun için belediye
leri başka şekilde teçhiz etmek mümkündür. Bu
nunla da kâr haddi koyacağım diye de etrafı en
dişeye sürükliyecek şeyler de yapmamak lâkındır. 
Ama, gene de belediyeyi teçhiz edelim. 

Tasarının hükümlerine göre belediye kâr 
hadlerini tesbit edecektir. Yalnız maliyetin he
sabı nasıl yapılacak? Maliyete tesir eden unsur
ları, fiyatı tesbit edenler nasıl an'lıyacaklar, hesa
bı yapacaklar? 

Burada fırıncıların ekmek fiyatlarını tesbit 
edeceğine dair bir hüküm konmuş. Bunlar tama-
miyle tesbitine imkân olmıyan hususlardır, öyle 
bir neticeye varmışlar ki, zaruret yoktur. Hiçbiri 
varit değildir. Tamamiyle tersinedir. 

Binaenaleyh tekrar arz ediyorum, belediye
lerin elinde bulunan kanun za'fiyeti hakikaten 
belirmiştir. Ancak, böyle yeni bir kanun getirerek 
değil, münhasıran o maddede yapılacak bir deği
şiklikle halledilebileceği kanaatindeyim. Benim 
maruzatım bu kadardır. 

İKTİSAT MÜDÜRÜ ATA BASARA — Efen
dim, İstanbul Belediyesi gibi Ankara Belediyesi 
de Millî Korunma Kanunu kalktıktan sonra pi
yasaya hâkim olamamak gibi bir durumla karşı-
karşıya geldi. Millî Korunma Kanununun kaldı
rılması ile güdülen gaye iktisadın ana prensip-. 

.1960 0 : 1 
lerinin cereyan etmesini temin idi. Ancak iktisa
dın ana kaidesi olan arz ve talep prensibinin 
cereyan edebilmesi için şart olan iktisadi zeminin 
de bulunması lâzımdır. Esasen Millî Korunma 
Kanunu gerek yanlış tatbikatı ve gerekse çok te-
ferruta inen hükümleri ile iktisadi hayatı, ikti
sadi düzeni bozmuştu. Bozulan iktisadi hayatla 
birlikte iktisat ve ticaret ahlâkı da kamilen bo
zulmuştu. 

Millî Korunma Kanununun ağır müeyyide
lerine rağmen, kanundan istenilen gaye; tica
ri ahlâkın ve dürüstlüğün boızıulmasmdan dola
yı temin edilememiştir. Böyle bir piyasa içe
risinde memlekette Millî Korunma Kanunu 
kalkınca piyasa tamamen başı boş şekilde kal
mıştır. Bu şartlar içinde iktisadi prensiplerim 
yürütülmesi mümkün olamaz, istenilen düzen 
tesis edilemez. Demiin de arz ettiğim gibi bozul
muş bir nizam içinde istenilen malın müstehli
ke normal şekilde intikali mümkün olamaz ve 
neticede de bozulmuş olan ahlâkın iyi bir inti
kale tesiri de olamaz, iyi olmıyaaı hükümlerle 
bozulmuş ahlâkın tahribatını bertaraf etmek 
mümkün olamaz. 

Elimizdeki kanunu yeni baştan tetlkik ede-
retk intikal devresini iyi bir şekille temin ede
bilmek için belediyelerce yapılması icabeden 
işler için gereken salâhiyetin belediye kanunu
na alınmasını, belediyelerin salâhiyetle teçhiz 
edilmesini istiyoruz. 

Baktık, intikal devresinde İbelediyelerin sa
lâhiyetlerle teçhiz edilmesinde zaruret var. Bu
nun üzerine gerek belediyenin salâhiyetleri ba
kımından alâkalı maddelerin tadili keyfiyetini, 
gerekse belediye kararlarına muhalefet halin-, 
de verilecek ceza hükümlerinin »artırılmasını 
Vekâlete teklif ettik. Son tadil şeklini tetkik 
ettim. Burada Belediyeler Kanununun iktisadî 
hayatı tanzimine mütaallik hükümlerine arzu 
ettiğimiz nispette yer verilmiştir. İkincisi; Mil
lî Korunma Kanununun var olup olmadığı, be
lediyeler kanununda olmıyan bâzı hükümlerin 
lifurada vaz'edilmiş olduğu endişesidir. Bura
da Millî Korunma Kanununun yeniden vaz'edil
miş şekli yoktur. Burada gaye, bir kısım hü
kümlerle belediyelere salâhiyet verilmek sure
tiyle, bunun tatbikatını sağlamaktır. Bu salâ
hiyetin tanınması kabili münakaşadır. Fakat 
Belediyeler Kanununa -yapılan ilâvelerin zaru
retinde mutlak surette Ankara ve İstanbul Be-
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lediyeleri mutabakat halindedirler. Sonra bu 
ilâveler o kadar korkulacak bir şey değildir. 
Havaici zaruriyeden et ve ekmek fiyatları doğ
rudan doğruya tesbit edilir, bundan gayrdan 
<katî lüzum halinde tesbit edilir, diyor. Beledi
yeye mademki âzami satış fiyatı tesbiti yetkisi 
veriliyor, kontrol yetkisi de verilmelidir. Bele
diye âzami satış fiyatım tesbit ederlken, elbet-
telki maliyeti ve fiyatlara tesir edecek diğer 
unsurları hesabedecek ve âzami seviyeyi tesbit 
edecektir. Bu salâhiyet netice itibarilyle Millî 
Korunma Kanunu ile verilmiş, aynı kâr haddi 
tesbiti salâhiyetinin verilmesi teklifidir. l 

Bir misal ile arz edeyim; Belediye toptancı 
halinde âzami satış fiyatını tesbit ediyor. Âza-
mi satış fiyatı bu suretle tesbit edildikten son
ra perakendeci manavların satış fiyatlarını da 
tesbit etmek lâzımdır. Btu tesbit belediyeler için 
büyük bir külfet olmaktadır. Mademki toptan
cı fiyatını tesbit ettik, mütaaıkıp alım ve satım
larda bunları muayyen bir kâr haddine tâbi tut
mak suretiyle kontrolü müessir şekilde tatlbik 
etmek lâzımdır. Bugüne Ikadar yüzde yirmi beş 
kâr haddi kabul edilmiş, daha aşağı bir kâr 
haddi ile de satış yapmak kaabildir. 

Millî Korunma kalktı, belediyelerin kâr had
dini tesbite salâhiyeti yok, her manav muhte
lif fiyatlarla aldığı malları yüzde yirmi beş âza
mi kâr haddi ile satmaktadır, belediye de teczi
ye edemez vaziyettedir. Âzami ıkâr haddi ile 
satışı tesbit yetkisi tek 'kelime ile belediyeye 
verilir. 

Saniyen her türlü mala narh koyacak de
ğildir. Katı lüzum halinde encümene salâhiyet 
bırakılmıştır. Maddelerin müzakeresinde söz 
lûtfedildiği takdirde söyliyeceğim. Burada en
cümene değil, belediyeye salâhiyet bırakılmalı
dır. Belediye bir malın âzami satışı fiyatını ko
yarken kâr hadlerini de düşünecektir. Nihayet 
bir malın daima piyasada bulunabilmesini de te
min etmek lâzımdır. Yoksa narh koymak de
mek malın piyasadan kaçırılması demek değil
dir. Toptancı halinde öyle bir fiyat tesbit et
meli ki, müstahsilin fiyatiyle, benim büyük mik
tardaki piyasamı da göz önüne alıp, malın ek
silmesini ve kaçjmasmı olduğu kadar müstehli
kin istismarını da önlesin. Belediyeler narh 
koyma yetkisini gözü kapalı yapacak değildir. 
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Binaenaleyh 'kanunun tümünün ve ruhunun 

lüzumlu olduğuna Ankara Belediyesi olarak 
kaanii2. 

Müsaade buyuruılursa maddelerin müzakere
sinde bâzı tadil tekliflerimiz olacaktır. Bun
lar esasa mütaallik tadil teklifleri olacaktır. 

•Mâruzâtım bu kadardır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Mucip Bey. 
ATAKLI MUCÎP — Efendim, Belediye Söz

cüsü arkadaşımıza izahatlarından dolayı te
şekkür ederim. Bu hususlarda birkaç noktaya 
da ben temas edeceğim. 

Biz, muayyen zümrelerim değil, halkın umu
mi kütlenin menfaatlerini korumak mecburiye
tindeyiz. Bu itibarla belediyelere fiyat kont
rolü yetkisini vermek kadar tabiî bir hal ola
maz. Bu hak ve salâhiyeti belediyelere verdiği
miz zaman dar gelirli vatandaşların haklarını 
korumuş olacağız. 

Demin muhterem meslekdaşım Tunçkanat 
«narhın kalkması ile yumurta 19 kuruştan 25 
kuruşp. çıktı» dediler. 

Kuvvetli hafızalarına hitabediyorum, yu
murtanın 40 - 50 kuruşa satıldığı zamanlar var
dır. Ticaret Bakanı arkadaşımız söylediler 
ki, Beyoğlu 'nda et 11 liraya satılırken Mısır 
Çarşısında 500 kuruş idi. 

Bütün malların fiyat kontrollarmm sağlan
dığı bir sırada et bir yerde beş yüz kuruş, diğer 
bir yerde ise on bir lira idi, bir türlü önlene
medi. Semtler arasında farklar oldu. Bu bakım
dan şu Belediye Kanununu tüm olarak kabul 
edelim, icabederse maddelerde en iyi tadilleri ya
parız. 

BAŞKAN — Refet Bey. 
AKSOYO&LU REFET — Efendim, bu ka

nun Belediyeler Kanununu takviye eder bir ka-
ı nun olsay/dı makbul idi. Bu kanun tadil edi-

len bir maddeyi de içine almaktadır. Meselâ 
ev eşyası, giyim eşyası gibi el emeklerini de 
içine alan bir kısmı var, Burada bu hükmü 
koyarken emekler üzerinde bir tasarruf yap
maya hakkımız var mı? 

ERSÜ VEHBÎ — Müsaade ederseniz arz 
S edeyim. Arkadaşımız yanlış bir yoldadır. Ev 
j eşyası değil, ev eşyalarının temizliğine aittir. 
I AKSOYOÖLU REFET — Burada emekleri 
* ile yapanları içine alıyoruz. Bunlar belediye-
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lerce tanzim edilecek midir? Bunu tanzim etmek 
mümkün değildir. Bu hakikaten Millî Korunma 
Kanununun bâzı hükümlerini içersine almış bir 
mahiyet arz ediyor. Ben bu kanunun yalnız Be
lediyeler Kanununu takviye eden kısımlarını 
kabul ediyorum. Fakat bütün maddeleri ihtiva 
edecek şekilde bir kanunun kabul edilmesine ta
raftar değilim. 

BAŞKAN — Buyurun Vekil Bey. 
TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 

— Şimdi belediye temsilcisi arkadaşımızı din
ledik. Cemiyetimizdelg. ahlâki buhrandan bah
settiler. Bunu ne meydana getirmiştir, malını 
toptan çeken tüccar mı? Bence ahlâk buhranını 
bizatihi kanun yapmıştır. 

Sonra, «Millî Korunma Kanunu kalkınca 
piyasa başıboş kaldı.» dediler. Başıboş kaldı 
da ne oldu? Bugün alabildiğine fiyat artışı, ka
raborsa mı var? Şunu arz edeyim ki, piyasa ba
şıboş değildir ve başıboş kalmamıştır. 

Diyorlar ki, fiyat tesbiti yaparken '% 25 'kâr 
haddi tanıyorum. Kanaatimce bu had çoktur. 
Plâfonlar gibi, kâr hadleri gibi şeyler, bizde 
psikolojik tesirler yapabilen hususlardır. Şu
nu müşahede ediyorum ilk, hepimiz fiyatlarda 
alabildiğine bir artış olmasın istiyoruz. Büyük 
kütlelerimizi alâkadar eden meselelerde hiçbiri
mizin hassas olmamasına imkân yoktur. 

Diyorlar ki, pekâlâ tanzim edebiliriz. 
Et fiyatında bir tazyik vâki değildir. Şimdi

ye kadar 50 kuruş yükselmesi için tazyik olma
dı. Biz muntazam şekilde et temin edebilirsek 
yine de olmıyacaktır. Yavaş yavaş narhı kal
dırın diyo müracaatler başladı. 

Biz diyoruz k i ; belediyenin salâhiyetini tak
viye ederken kanun ddlayısiyle aşırı hükümler 
vaz'etmiyelim, müstehlikin ihtiyacı olan malı 
bu şekilde piyasaya arz etmek suretiyle işi tan
zim edelim. Ticaret Vekâletinde ve belediyede 
açık kalmış hükümler varsa bu kanuni 'hüküm
ler takviye edilsin, fakat daha şiddetli hüküm-
dero gitmiyelim. 

Müsaade ederseniz bu mevzuda Millî Korun
ma Dairesi Reisi arkadaşımızın bâzı ilâveleri 
olaca'ktır; 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET VEKÂLETİ MÜMESSİLİ NEC-

Mİ ÇELİK — Efendim, Millî Korunma Kanu
nunun tatbikattan kaldırılması sırasında yüksek i 
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huzurlarınıza gelmiş ve kanunun tatbikatının 
mahzurlarını, fiyat tesıbitinde muvaffak olmadı
ğını arz etmiştim. Bu kanun tasarısı da görüşü
lürken Güvenlik Komisyonunun umumi heyetin
deki toplantılara iştirak etmiştim. O zaman fi
yat tesbitlerinin tehlikeli olduğunu arz ettim. 

Biz 1956 senesinde yapılan tatbikatta; gördük 
ki, hangi malın fiyatını tesbit etmişsek, o mal 
ya piyasadan çekilmiş veya kalitesi bozulmuştur. 
Yağlı beyaz peynirin fiyatını 6 lira ile 7,5 lira 
arasında tesbit ettiğimiz zaman piyasada beyaz 
peynir bulmaya imkân olmadı, tamamen yağsız 
peynirler piyasaya ısürüldü. Sanki peynirin 
içinden yağlar enjeksiyonla çıkarılmış. Bu su
retle de bütün yağsız peynirler 7,5 liradan satıl
maya başlandı. Bunu memleket çapında düşün
mek ieabettiğinde her tarafta kontrolü bu şekil
de sağlamaya imkân olmadığından fiyat kontrol-
larınm dahi aleyhte netice vereceğine kaaniiz. Be
lediyeler Kanunu 1930 senesinde meriyete gir
miştir. Aradan geçen 30 sene zarfında elbette 
ki, birçok ihtiyaçlar doğmuş ve bu kanun bâzı ih
tiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Bu ka
nunda ıslahat yapılabilir. Ayrıca belediyeler tan
zim satışları yapmak, mağazalar kurmak gibi 
iktisadi tedbirlerle fiyatlara müdahale etmek ça
releri bulunabilir. Toptan ve perakende fiyat 
tesbiti, kâr haddi tesbiti yalnız Ankara ve İstan
bul Belediyeleri için değildir. Bu iş bin kadar 
belediye tarafından yapılacak, bunun da birçok 
mahzurları olacaktır. Meselâ pirincin istihsal 
bölgesindeki belediye tarafından tesbit edilen fi
yatı ile bu bölgeye uzak olan belediye tarafından 
tesbit edilen fiyatı arasında fark olacak; müstah
sil bölgeden pirinç kaçacaktır. Belediyeler ara
sında bir koordinasyon olamıyaıoak, her belediye 
ayrı bir fiyat tesbit edecek ve pirincin fiyatı şu
dur denemiyecektir. Her belediye kendine göre 
fiyat tesbit etmeye gidecektir. Hangi tarafın fi
yatı müsait ise mal o tarafa gidecektir. Âzami 
fiyatın tesbit edilmesi için salâhiyetinin bulun
ması lâzımdır. Bunun için de maliyet unsurları
nın tesbit edilmesi icabeder. Maliye unsurlarını 
tesbit için her belediyenin bu işi yapabilecek mü
tehassısları olmadığından bumu yapmak imkânı
nı bulamıyaeak, bu bakımdan da birçok haksız
lıklar olacaktır. Biz memleketşümul bir fiyat 
teabitini tecrübe ettik; muvaffak olamadık. 

Kanun tasarısında belediyelere tanınması 
icabeden salâhiyetler esasen mevcuttur. Fakat 
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fiyat tesbiti, kâr hadlerinin tesbiti sorumlulu
ğundan tevakki etmek lâzımdır. Et ve ekmek fi
yatlarını doğrudan doğruya, diğer havaici zaru-
riyeyi Belediye Meclisleri kararı ile tesbit müm
kündür. Esasen havaici» zaruriyenin tarifi de 
yapılmamıştır, belediye kanununda ceza müey
yideleri de kâfi değildir. Mevcut belediye Ka1-
nununda âzami ceza 50 liradır. 

Buna karşılık arz ettiğim bir nokta var. Eğer 
mevzuatı lâyıkiyle tetkik edecek olursaJk Türk 
Ceza Kanununda, Hal Kanununda ve Gıda Mad
deleri Nizamnamesinde buna ait kâfi hükümler 
mevcuttur. Türk Ceza Kanunu gıda maddeleri 
üzerine işlenen suçları cezalandırmaktadır. Gıda 
maddeleri nizamnamesi malın evsafını, kalite
sini tesbit etmiştir. Bunların aleyhinde işlenen 
her suç ve kabahat tecziye edilir. Son söz ola
rak fiyat tesbitinden kaçınılması lâzımgeleceği 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sözcüye söz veriyorum. Buyu
run. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, sözüme başlar
ken bu kanunun hem aleyhinde hem de lehinde 
konuşan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cid
den, başında da arz ettiğim gibi, iyi bir iktisat
çı anlayışı ile fiyatları arz ve talep kanununa 
göre ayarlamak, adaletli iktiiaadi bünyeye sahip 
bir zümrenin işidir. Biz içinde bulunduğumuz 
şartları düşünmeden yalnız normal iktisat kanunı-
larını tek başına nazarı itibara almak suretiyle 
eğeır bu işi başaracağımıza inanıyorsak, aldanı
rız. Zira bunların olamıyacağı tecrübeleri ile 
sabittir. 

Berveçhi peşin arz ötmek isterim ki, bu ka
nunun Millî Korunma Kanunu ile bir ilgisi yok
tur. Buradaki bâzı müeyyidelere bakılarak Mil
lî Korunma Kanunu ile bir ilgisi var sanılır ve 
ona benzetmek istenirse hemen ifade edeyim ki, 
geniş ölçüde alâkası yoktur.. Ancak çok mahdut 
bir müşabehet bulunabilir. 

Sayın Bakanın ifade ettiği sözler bir vakıa
dır, Bizim koyduğumuz, içindeki, yenilikler bu 
cümleden değildir, 

Fiyat kontrollü olmadığı için müstahsil ile 
müstehlik arasındaki fiyat farkları arasındaki 
fark büyüktür. Bu farkı istanbul kabzımalla
rında, İstanbul 'da yaptığımız tetkikatta gördük. 
Af Kanununu çıkarırken de bu zatları, kanu
nun şümulü dışmda bırakmayı düşündük. Istan-
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bul'da çekilen müşkülâtı maalesef gördük, is
tanbul'da idare otoritesini kullanmak ve ka
nuni mevzuata dayanmak suretiyle biraz 'kor
ku ve endişe havası vardır. Askerî idarenin 
korkusu ve endişesi bunlara hâkimdir, bu yüz
den Ankara ve istanbul belediyeleri, biraz mu
vaffak olmuştur. Fakat Esnaf Kanunu tetkik 
ederek içinde kaçamağa elverişli pek çok nok
sanlıklar bulacaktır. Seksen doksan kadar kab
zımal milyonları ile yalnız mala değil; bağa 
bahçeye kadar hâkim oluyorlar. 

Kanun hükmü ile kontrolün uzaklara kadar 
yapılamıyacağım söylediler, İstanbul Belediyesi 
Antalya bağ ve bahçelerine kadar uzandı. De
mek ki, çalışmak istiyen her mekanizma mem
leketin dört mueağında uzanacağı yerleri bi
lir, onu sımsukı bağlar. Biz hiçbir zaman mil
yonlar üzerine milyonlar katmak istemiyoruz. 
Arkadaşlarımın da arz ettiği gibi bizi en çok 
endişelendiren husus orta halk tabakası ile 'fa
kir halk tabakalıdır. Ayrıca Sayın Vekilimi
zin ve bir arkadaşımızın işaret buyurdukları 
gibi, bize Millî Korunma Kanunu gibi bir tat
bikat ve deneme safhası bırakın, ondan sonra 
tedbir gerekiyorsa alalım. Bu kanunun tat
bikat devresine gireli iki ay bir zaman geçti. 
Bu kanunun içersinde bu tatbikat zamanında 
görülen aksakılkları giderici değişiklikleri gö
receksiniz. Fakat müdebbir ve basiretli bir 
idareci, hâdise başına geldikten sonra, tedbir 
almak isterse bu çok güç ve zor olur. Bir defa 
ipin ucu 'kaçmıştır. Binaenaleyh, tedbirler vak
tiyle alınmalıdır kanaatindeyim. 

Kanun belediyelere âzami fiyat tesbiti yet
kisini serazat vermemiştir. Lüzum hâsıl olur
sa katî ihtiyaç maddeleri hakkında bu yetki
sini kullanacaktır. Şayet bunda bile keyfî bir 
fiyat tesbit ederse tüccar belediye aleyhine 
dâva açabilecektir; Kanun tüccara bu hakkı ta
nımıştır. Bu kanun belediyelere keyfî hareket 
imkânı vermiyecektir. Bu kanun hazırlanırken 
Ankara ve İstanbul Belediye temsilcileri, «Biz 
bu kanunu Demokles'in kılıcı gibi kullanmak is
tiyoruz.» demişlerdi. Yâni şımarıklıklara mey
dan verilmiyecek. * 

Ekmek mevzuunda, francala i çıkı bir şey de-
miyeceğim; ister çıksın ister çıkmasın, bâzı 
noktalar halkın ve esnafın lehinedir. Buradaki, 
«el koyar ve işletir» lâfı arkadaşlarımızı ürküt-
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meşin. Belediyenin bize verdiği hesaba göre be- ; 
her ekmek başına fiyat beş kuruşu aştığı za- j 
man bu kabil farklar belediye hesabına yatırı
lıyor. Böylece İstanbul Belediyesi modern bir 
ekmek fabrikası meydana getirmiştir. 

Bu husustaki kazançlar ile iki sene içinde Is- i 
tanbul 'un bütün ihtiyaçlarını, ateş yakmak sure
tiyle yapan f uranlarla değil, makinalı furunları 
geliştirerek temin etmek lâzımdır. Bu hesap 
komisyonunun görüşü neticesinde temin edil
miştir. Makinalı turanlar geliştirilecektir. Bu 
hususta arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olma
sın. 

Ticaret ahlâkımız malûm. Kanunlarımızın 
ufak tefek, açıklarından âzami istifade etmek 
temayülü var. Burada bizlere düşen vazife ka
nunlarımızda mümkün olduğu kadar açık kapı 
bırakmam aktır. 

Arkadaşlarımız yumurta fiyatları üzerinde 
durdular. Bendeniz başka şeyden bahsedece
ğim. 

1958 de '.soğan fiyatları yükseldi, soğan kara
borsaya intikal etti, 100 - 150 kuruşa kadar 
yükseldi. Karaborsacılık fiyatı 100 - 150 lira 
olan mallar üzerinde olmıyor, fiyatı ucuz ve 
fakat sürümü çok. istihlâki zaruri olan mallar 
üzerinde oluyor. Karaborsacı asıl kazançlarını 
bunlai' sağlıyorlar. I 

Beyaz peyniri misal almak suretiyle kont
rol sistemine işaret etmek istiyorum. Beyaz 
peynirin âzami fiyatı kontrol edilebilir. Bu 
madde tamamen serbest bırakılabilir. Ama es- I 
naf ta şunun fiyatı serbest bırakıldı, şunu bir 
de namuslu olarak satayım demeli. Âzami fi
yat koyunca, 7,5 liraya çıkarılınca 6,5 liraya 
satmak imkânını da o zaman düşünsün. I 

Peynir kolayca bozulabilecek bir maddedir. 
Bunun muhafaza yenleri soğuk hava depoları 
ve sairelerdir. Bu depolar belediyelerin elin
de olduğuna göre bunun kontrolünü istediğimiz I 
gibi yapabiliriz. Yalnız eskiden olduğu gibi si
yasi baskılarla depolar muayyen, şahıslara ve
rilip, malını istediği kadar burada saklıyama- I 
malıdır. Böylece soğuk hava depolarında pey
nir uzun müddet kaılamıyaeağı için piyasaya 
çıkacak ve esnaf bunu ucaza satmak zorunda I 
kalacaktır. I 

Muhterem arkadaşımızın bir tanesi «Bu mad
delerin sağlığı ilgilendiren bâzı yollarla da | 
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kontrolü mümkün olur idi» dedi. Madem öyle
dir, tatbikatta bugüne kadar bu neden olma
mıştır? Bu yola gidilse bile, 3 sene, 5 sene son
ra dâvadan bir netice alınabilecektir ve o za
mana kadar da atı alan Üsküdar'ı çoktan ge-
Çecîktii'. 

Bâzı noktalarda muhalif bulunan arkadaşla
rımız bile kanunun tümüne taraftardır. Yalnız 
maddelerde itirazları olacaktır sanırım. Bu iti
barla kanunun tümünün kabul edilmesini arz ve 
tekli:? ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ka

nunun tümü hakkında bütün fikirler 'meydana 
çıktı- Vehbi IŞeyin buyurduğu gibi, itirazları 
olanlar bile kanunun tümünde müttefiktir. 
Onun için ben kanunun tümünün kabul edilip 
hemen maddelere geçilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kanunun tümünü ve maddelere geçilmesini 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15S0 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 16, 43 ve 81 nci fıkralarının değiştirilme

sine ve mezkûr kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair ifanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 16, 43 ve 61 nci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

16) Yetkili makamlarca fiyatları veya kâr 
hadleri tesbit edilen malların alım - satımla
rını ve bu kanuna dayanılarak alman 'kararlar 
veya yapılan ilânlar hükümlerine ve ücret ta
rifelerine riayeti temin ve kontrol etmek; 

Fiyat ve kâr hadleri tâyin edilmiş maddele
rin, satışa arz edilmemesi veya satışından imti
na edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satıl
madığı hakle satılmış gibi gösterilmesini men
etmek ; 

43) Ete, ekmeğe, yaş meyva ve sebze ile 
odun ve mangal kömürü, nebati yağlar, süt ve 
sütten mamul maddelere doğrudan doğruya ve 
lüzumu halinde il idare kurullarınca tasdik 
edilmek şartiyle diğer gıda ve zaruri ihtiyaç 
maddelerine toptan ve perakende âzami satış 
Fiyatları veya âzami kâr hadleri tesbit etmek ve 
rcabmda 2490 ve 1050 sayılı kanunlar hüküm
lerine bağlı olmaksızın bu maddeleri satmal-
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nıak, satmak, stok etmek veya belirli bir kâr 
haddi dâhilinde satın aldırmak, sattırmak ve ih
tiyacı olanlara maksada göre dağıtılmak üzere 
bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları 
Kurmak; 

Belediyeler yukarda . yazılı yetkilerini, lü
zum gördükleri anda belediye encümeni kara
rı ile kullanırlar. Bu yetkilerin hangi maddeler 
için uygulanacağı encümen kararlarında açıik 
olarak belirtilir ve alınan bu kararlar raıûtad 
vasıtalarla ilân olunur. 

61) Buz fabrikası, sıhhi kar kuyuları, her 
çeşit gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin mu
hafazasına mahsus soğuk hava depoları, umumi 
su depoları, belediye süthaneleri yapmak ve iş
letmek ve hususi teşebbüs tarafından kurulan 
aynı mahiyetteki işletmelerin sağlık ve 'teknik 
bakımlarından murakabe etmek üzere gerekli 
talimatnameleri yapmak : 

BAŞKAN — Madde (hakkında konuşmak is-
tîyen var mı?... 

ERSÜ VEHBÎ — Eski kanun ile irtibatı §u; 
(Belediyeler âzami fiyat tarifelerine riayeti te
min eder) diyor. Bu /kelime yuvarlak bir lâf
tır. Bunlarm kontrolü (belediye encümenleri 
kararı ile alınırdı. Burada tadadî olmasını is
tiyoruz. Belediyelerin başka yollara sapması
nı önliyelim istiyoruz. 

BAŞKAN — Temsilci arkadaşlarımızın mad
de hakkında bir itirazları var mı? 

TİCARET BAKANLIĞI MÜMESSİLİ NEC-
Mİ ÇELİK — Efendim, (yetkili makamlarca 
fiyatları ve kâr hadleri tesbit edilen) deniyor. 
Millî Korunma Kanunu kaldırılmakla kâr had
leri ve fiyat tesbitlerine dair bütün kararlar 
meriyetten kaldırılmıştır. Binaenaleyh, bugün 
bunları tesbit edecek yetkili makam yoktur. 
Bu kanunla fiyatları tesbit edilmiş maddeleri 
kasdediyorsak bunun zaten kanunu mevcut. Bu
rada (yetkili makamlarca fiyatları ve "kâr 
hadleri tesbit edilen) tâbirinin tadili icabet-
mektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Teklifleri ne
dir acaba? 

NECMİ ÇELİK (Devamla) — Arz edeyim : 
(Bu kanuna göre fiyatları veya kâr hadleri 

tesbit edilecek mallar) dersek bu kanunun çer
çevesi dâhilinde kalır ve mübayenet kalmaz. 
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ERSÜ VEHBÎ — Mutabıkız. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — «Bu .kanu

na göre yetkili makamlar» denebilir. 
ERSU VEHBÎ — Ticaret Veikâleti sözcüsü 

arkadaşımızın bir teklifi daha vardı : «edilen» 
yerine «edilecek» kelimesinin konmasını • is
tiyorlardı. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Mümkün olabilir. Şimdiye kadar esasen bu
nun üzerinde duruyoruz. Kâr haddi, Millî Ko
runma Kanununun ilgasına başlıca âmil oları 
hükümdür. Kâr 'haddini tesbit ettiğimiz za-' 
man bir tazyik oluyor. Yüzde yirmi beşe ka
dar satış hakkım vardır diyor, satışı yapıyor. Fa
kat daha da ucuza satabilir. Kâr haddi, Millî Ko
runma Kanununun ilgasına sabeıbolan bir mevzuu 
burada, bu kanunda bunun tekrar ihyasını tehli
keli buluyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Tasarının tü
mü hakkında hemen bütün arkadaşlarımız ko
nuştular. Maddelerin müzakeresine geçer geç
mez, Ticaret, Dahiliye Vekâleti temsilcileri 
ve belediye temsilcileri arasında hemen ihtilâf 
çıktı. Tasarı bir gün geri kalsın, tekrar kısa 
zamanda gözden geçirilsin, "ihtilâflar 'komite 
müzakerelerinin dışında 'halledilsin, zaman kay
bına mâni olalım. Her üç temsilci aralarında te
zekkür etsinler, üç makam anlaşarak gelsin
ler, biz de hakem olalım. Görüyoruz ki, baş
lar başlamaz ihtilâflar belirdi. 

ADNAN BAŞER — Biz Araştırma ve İnce
leme Kurulunda bu kanunu görüşürken TJca-
ret Vekâleti ile belediye arasında olan ihtilâ
fın hallolmadığını gördük. Biz ekseriyetle bu 
kâr hadlerini bu şekilde kararlaştırdık. Eğer 
bir anlaşma için, belediyelerle Ticaret Bakan
lığını karşıkarşıya bırakırsak bir anlaşmaya 
varamıyac aklardır. 

MADANOĞLU CEMAL — Efendim, ben 
her iki tarafa da hak veriyorum. Eski bakan 
bize Millî Korunma Kanununu kaldırırken bu 
kanunu rafa koyuyoruz, istediğimiz zaman çı
karacağız demişti. Bu kanunu kaldırdığımız 
zaman, oto tamirciliğinde çalışan bir teknisi-
yen arkadaşım, «Buırla Biraderler 80 liralık 
bir parçayı 850 liraya çıkardı» dedi. Diğer 
taraftan Ticaret Bakanlığına hak veriyorum. 
Kâr haddi dediğimiz zaman buna göre bir ya
ramaya başlıyoruz. Mademki, kanun imkân veri-
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yor, bu benim hakkımdır, bitti bitti diyor. Bunun 
ikisini uzun bir müzakere ve münakaşa ile hal
letmek lâzım. Binaenaleyh burada bu işi uzatma
mak için, Karavelioğlu'nun dediği gibi, kanunu 
Kominyona verelim, iyice anlaşsınlar ve en kısa 
zamanda kanunu buraya getirsinler. 

ULAY SITKI — Vehbi Bey arkadaşımız, 
«ücrat» diye birşey okudu. Ücretin çoğulu 
mânasına kullanılmış galiba. Ücretin kökü (E-C-
R) dir. Faale babından geldiğine göre ceminin 
«ücur» olması lâzımdır. Binaenalehy orada «üc
rat kelimesi yerine «ücua> kelimesinin konması 
lâzım. 

ERSü VEHBİ — Onu eski kanundan oku
dum efendim. Şimdiki kanunda böyle bir tâbir 
yoktur. 

Arkadaşlar, maddeler üzerindeki bâzı ihtilâf
ların halledilmesi için kanunun Komisyona git
mesini teklif ediyorlar. Bu kanun iki aydır Ko
misyonda görüşülüyor. Bir ay daha görüşülse 
aynı görüş ayrılıkları olacaktır. O halde nihai 

• hakem rolünü Heyetinizin yapması lâzım. Kanu
nun Komisyona iade edilmemesini ve arkadaşları
mın hakem olarak kararlarını vermelerini rica 
edeceğim. 

TüNÇKANAT HAYDAR — Tbellür eden ilk 
fikirlerin ışığı altında bu kanunun komisyonca 
bir kere daha gözden geçirilmesini teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini din
lediniz. Kanunu teklif edenlerle, İktisat Komis
yonu, bakanlıklar ve belediye temsilcilerinin işti
rakiyle tasarının bir daha gözden geçirilmesi ve 
Cuma gününe gündeme alınacak şekilde yetişti-
rilmasi teklif edilmektedir. Bu teklifi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Elimize bir istida gel
miştir. Önemli bir mevzudur. Ticaret Bakanı ar
kadaşımız da buradadırlar. Müsaade ederseniz 
Heyetçe tetkik edelim. («Mevzu nedir?» sesleri) 

2. — 5383 sayılı ' Gümrük Kanununun 6290 
sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ve Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/116) (1) 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi üze

rinden görüşmelere devam ediyoruz. Gümrükler 
Bakanından bu hususun gerekçesinin izahını rica 
ediyorum. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Efendim, Hu
zurunuza sunulan kanun tasarısı bir Gümrük Ka
nunudur ve Hükümet tasarısıdır. Ancak 
iktisat Komisyonu tasarıyı Gümrükler mü-
meşilleri huzuriyle inceledi ve bir nokta 
müstesna, Hükümet teklifini yerinde bul
du. O. nokta da 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasının 
sonuna Komisyonca eklenmiş bulunan «ve idari 
ve kazai tatbikatta esas tutulur.» Hükmüdür. Bu 
hususa Komisyonda hukukçular takıldılar ve kar
şılıklı münakaşalardan sonra bu ibareyi ikinci fık
raya komisyon olarak eklemiş bulunduk. Nihayet 
bir usul kanunudur. Vekil Bey bunu izah eder
lerse, arkadaşımızın tatmin edilmeleri halin
de, Hükümet veya Komisyon metnini kabul ede
bilirler. 

F E T H İ AŞKIN (GÜMRÜK VE TEKEL BA
KANI) — Efendim, Avrupa iktisadi iş Birliği 
kurulduktan sonra buna dâhil Avrupa memleket
leri bu mevzuda bir teşekkül kurmuşlardır. Biz
de bu teşekkül henüz kurulmamıştır. Bu sa
dece gümrük tekniği ile meşgul olan bir teşki
lâ t ! r. Buna memleketimiz de âzadır. Bu teşkilât, 
gümrük tekniği ile meşgul olan bir teşkilâttır. 
Buna memleketimiz de âzadır. Bu teşkilât, 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının kurul
masından sonraki çalışmaları ile Avrupa'da bir 
gümrük ittihadına doğru gidildiğini göstermek 
te 1950 nomanklâtürünü ortaya koymuş, yanı 
eşya tasnif cetvelini yapmış bulunmaktadır. 

1954 senesine kadar memleke'timizde siiklet 
esasına dayanan bir tarife tatbik edilmekte idi. 
1954 de Brüksel'de hazırlanmış olan cetvelde 
1950 nomanklâtürünü esas alarak tarife sistem 
ve cetvelimizi buna istinat ettirdik ve siklet 
esasından kıymet esasına geçtik. Bu suretle 
tarifemiz, iktisadi konjonktürü takibedecek ve 

dış ve iç pazarlarda artış aynı nispette olduğu 
takdirde himayeyi devam ettirebilecek 'bir re
jim haline geldi. Bu kanunla 1955 senesine 
kadar, 1950 de 'hazırlanmış noman'klâtürü içi
ne alan, bir nomanklâtüre - ki üye devletler 
arasında bir protokole bağlanmıştır - memleke
timizde feuna imza koymuş bulunmaktadır. Ka-
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mıniyel de kesbetmiştir. Binaenaleyh, 1955 ııo-
ıııanklâ'türürıdeki değişiklik bir ta.raİ'tan anlaş
ma vecibesidir, diğer taraftan, 1950 den 1955 e 
kadar geçen zaman içinde bu eşya tanzim cet
veli üzerinde, bu konseye dâhil devletler mü
messilleri tarafından devamlı değişiklikler ya
pılmış ve bu değişiklikler, 1955 deki yeki i al
mıştır. Sonra, Avrupa ( lümrüklş B.rliği Kon
seyi Komite çalışmaları ile, zaman zaman ufak 
tefek değişiklikler yapılmaktadır. 

Bu nomanklâtürün bir iza.hnam.esi v.u'du" ve 
izahname metninde bir endeks, eski deyimiyle, 
bir repertuvarı mevcuttur. Halen 'bakanlığı
mızda teknisiyen arkadaşlarımız izaîmamenüi 
büyük kısmını tercüme etmiş bULunmak-taUn--

Şuııu şükranla arz edeyim 'ki, bu hâdise ha
kikaten çok mühimdir, memleketimizde şim
diye kadar yapılmamış bir çalışmadır, izahııa-
mesi de ikmal edilince şimdiye kadar bu ko
nuda çekilen müşküller ortadan kalkmış ola
caktır. Bunu temin için de kanunun 16 ncı 
maddesini tadil etmek mecburiyetini duyduU. 
Bu maddenin tadilinde ise şunu düşündük : 
1955 yılı nomanklâtürüııüıı 'başında bir not var, 
bu not, tarifenin tatbJnnda ne şekilde hare
ket edileceğini göstermektedir. 5oB3 sayılı Ka
nunun 16 ncı maddesi ve bu husus alınmış bu
lunmaktaydı. Halbuki diğer devletlerde yapıl
dığı gibi bu not aynen tercüme edilip tarileııiu 
başına konulmak mecburiyetindedir. Bu mec
buriyetten mütevellittir ki, bu maddeyi kısalt
tık ve bu notu tarife cetvelinin başına aldık. 
Bu cetvel içindeki resim .hadlerinde bir deği
şiklik yapmadık. 1954 den. 'bu yana muhtelif 
kanunlarla yapılmış olan değişiklikleri ibu no-
manklâtür içine aldık. Bu sebeple bir iki ka
rarnameyi de kaldırdık. Bunlardan biri baiık 
ağlarına aittir. Diğer iki kanundan 'biri kâ
ğıtlara, diğeri de röntgen filimlerine ait idi. 
Kıymet esasına geçerken bunlar kaldırılmıştı. 
Bunlar hep kanunla kaldırılmıştır. 

Biraz evvel Karavelioğlu arkadaşımızın te
mas buyurdukları nokta şudur : 

îzahnamenin, repertuvarm hepsi Resmî Gaze
te ile neşredilecekeir. Biz, Bakanlık olarak bunla
rın kaza mercilerince nazarı itibara alınmasını 
temenni etmiştik. Buradan çıkarılan hükümde, 
idari kaza mercilerinin başvuracağı bir belge ol
masın istiyorlar. Öyle anlıyorum, bendeniz. İda

re, bir taraftan davacı, bir taraftan davalı ola
maz. Binaenaleyh, konan hüküm doğrudur. Ka
za mercilerini müdafaa etmek hukukan doğru 
değildir. Sanıyorum ki, hukukçuların temas et
tikleri nokta budur. Halbuki, izahname, reper-
travar Bakanlığımızca doğrudan doğruya yapıla
maz. Bu bir anlaşma sonucudur. Anlaşmayı im-
zahyan devletlerini teknisyenlerinin 'ortaya koy
muş; oklukları bir belgedir bu. Bu bakımdan, 
bitaraf bir kurulca ortaya konmuştur bu. Binaî-
enaleyh- bugüne kadarki tatbikatta da görüyo
ruz ki bunun aksi mümkün değildir. Binaen
aleyh çok tekniktir. Kaza mercilerimizin tarife
nin bu kadar teferruatına nüfuz etmesi, bugü
nse kadaır ki, tatbikattan edindiğimiz intibaa gö
re,, mümkün değildir. Demek ki, bir taraftan 
idare, diğer taraftan idari kaza mercii, beynel
milel ve tarafsız bir teşekkül tarafından hazır
lanmış vesikanın ışığı altında idari kaza merci
inde onun muhakeme edilmesini daha uygun gör
dük ve bu cümleyi ilâve ettik. Haddizatıada bu 
doğrudan doğruya idaremizce hazırlanıp ortaya 
konmuş olsaydı, hukukçuların tenkidi hakikaten 
doğru olurdu. Haîlbuki bunu doğrudan doğru
ya biz hazırlamıyoruz. Bitaraf bir heyet 'hazır
lıyor, hakikaten teknik ve herkes tarafından nü
fuzu mümkün olamıyan birçok noktalan ihtiva 
etmektedir. Hükümet bu gibi ihtilâfları mahke
meye götürmeyi muvafık görmektedir. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun sö'zcü. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, mü

saade ederseniz evvelâ kanunun tümünü okuya
lım, eğer maddelerde bir ihtilâf çıkarsa o nokta
da arkadaşlarımızın fikirlerini dinleriz. 

BAŞKAN —• O halde tümünü okuyalım. 
(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında konuş

mak istiyen var mı? 
ULAŞTİRMA BAKANİ SITKI ULAY — 

Kanundaki nispetler arasında bir şey dikkatimi 
çekti; röntgen filminden almıyorsunuz da niçin 
demiryolu bandajlarından bu kadar alıyorsunuz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI F E T H İ 
AŞKIN — Müsaadenizle arz ereyim; biz burada, 
gümrük tarifemizde, eski cetvelimizde bir deği
şiklik yapmıyoruz, vergi nispeti bakımından.. 
Komitede şu noktayı da arz etmek isterim : Âza 
bulunduğumuz GATT ile bâzı memleketlere ta-
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viz verdiğimiz yüksek malûmunuzdur. Bunun 
yanında, müşterek pazar diye, Müşterek Pazar 
gibi bir anlaşmaya da taliboüduk. Kabul husu
sunda müzakereler cereyan etmektedir. 

Şimdi, Yüksek -Heyetinizde, belki, şöyle bir 
fikir tebellür edebilir : Değer esası üzerinden 
tatbikat yapan memleketlerde fiyatlar aynı sevi
yede yükseldiği takdirde, tesbit edilmiş olan hi
maye rejimini devam ettirmek mümkündür. Fa
kat, fiyatlar memleket içinde yükselir ve dışar-
daki yükselme buna paralel olmazsa himayeyi 
bu takdirde devam ettirmek mümkün değildir. 
Nitekim, 1934 den beri memleketimizde tatbikat 
böyle olmuştur. Ve himaye iki türlü olur. Biri
si, sert. ithalâtı menetmek suretiyle olur. Bu, 
ithal rejimi veya kola rejimidir. Diğeri ise; doğ
rudan doğruya Gümrük vergileri koymakla olur. 
Ve ithalât serbesttir. Biz, Müşetrek Pazara girdi
ğimiz takdirde, tarife vergileri hadleri üzerinde 
bir revizyon yapmak zorundayız. Ancak, bunu 
biraz daha ileriye alıyoruz. Bugünkü rejimi bu 
teklif.le aynen, devam ettireceğiz. Bu kanunla 
her hangi bir vergi değişikliği yapmıyoruz. Sa
dece bir anlaşmadan mütevellit vecibemizi yeri
ne getiriyoruz. Vergi hadleri üzerindeki çalışma
larımızı diğer bir kanun tanzim ile huzurumuza 
getireceğiz. 

ULAY SITKI — Muafiyetlere de temaıs edi
yor musunuz? 

FETHİ AŞKIN — Muafiyetler doğruran 
doğruya cetvellerde gösterilmiştir. 

ULAY SITKI — Biz belki 10 seneden beri 
gümrük kaçakçılığı ile uğraşıyoruz. Sayın Ve
kile de arz ettim. Bilhassa Demiryolları malze
me ve yedek parçaları dolayısiyle gümrüklere bir 
türlü borcumuzu ödeyemiyoruz. Borç, borç mü
temadiyen de yükseliyor. Yüzümüz kalmadı, ka
çakçılığa başladık. Bu bir âmme hizmetidir, böy
le Gümrük Resmine tâbi olursa nas l iş göreceğiz. 
Binaenaleyh bâzı müesseselerin nasıl iş görebi
lecektir? Binaenaleyh, bâzı müesseseler vardır 
ki, Gümrük Resminden muaftır. Devlet Demir
yollarının İktisadi Devlet Teşekkülü olması 
dolayısiyle Gümrük Resminden muafiyetini 
temin edecek bir madde konulacak olursa iyi 
olu? 'kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurursanız bu ka
nunu öbür toplantılara bırakalım-

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
AŞKIN — Şunu da arz etmek isterim : Muhte-
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rem Başkanını; bu bir Tarife Kanunudur. Pa
şamın bahsettikleri ise ayrı bir Muafiyet Ka
nunudur, bununla alâkası yoktur. 

BAŞKAN —• Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Ka
nunla değişik 16 ncı maddesinin ve Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 6290 sayılı Kanunla değişlik 16 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 16. — 1. Memlekete ithal olunacak 
bilcümle eşyadan, bağlı «Gümrük Giriş Tarife 
cetveli» ne göre Gümrük Vergisi alınır. 

Bu cetvelin başında yer alan «Tarifenin tef
siri hakkında umumi kaideler» den 5 numaralı 
kaidede zikredilen benzerlik Gümrük ve Tekel 
BaJkanlığmca tesbit ve Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

BAŞKAN — Maddenin bu kısmı hakkında 
söz istiyen.. Yrok. Kabul edenler.. Kabul edil
mişti]*. 

Madde 2. — Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
tarifenin izahnamesi ve tarife cetveli ile izahna-
menin repertuvarları ihzar ve neşrolunur. 

İzahname ve repertuvarlarda yapılacak de
ğişiklik ve ilâveler Resmî Gazete ile neşredi
lir. Bu değişiklik ve ilâveler neşrinden önce 
'kesinleşmiş Gümrük Verdisi tahakkuklarına te
sir etmez. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Burada ihti
laflı olacak nokta şudur : 'Hükümetin teklifin
de (idari ve kazai tatbikatta esas tutulur) den
mektedir. İdari tatbikatta zaten esas tutulur. 
Kazai tatbikatta da, idari tatbiikatta zaten esas 
tutulur. Kazai tatbikatta ise, kanundan başka 
hiçbir esas düşünülmez. İzahname, repertuvar, 
tarife cetveli v. s, Isazai tatbikatta esas tutula
maz. 

Şimdi, müsaadenizle, teknisiyen arkadaşımız 
bu hususta açıklamada bulunsunlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN BAŞER — Efendim, biz Bakanlıkla 

bu hususta, Sosyal işler Komisyonu Araştırma 
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Kurulu olarak aynı Bikirde değiliz. Ancak, ka
nuni mevzuatta; ilgili konularda, kanuni mer
cilere ittiba 'mecburidir. Şimdi biz bu hükümle 
•kazai mercilere ittiba hükmünü koyacağız. Bu
nu antidemokratik bulduk. Ve hakikaten, çok: 
eskiden beri kazai merciler, ilgili hususlarda 
ehlivukuf kullanılmasını zorlar ve ille buna it-
tibaa zorlardı. Bununla, kaza .mercileri ittibaa 
mecbur, dedik. Bu şekildeki tatbikat bizi ür
küttü. Bu nizamname her nekadar beynelmilel bir 
merciin Ikabul ettiği bir maddenin 'tercümesin
den ibarettir ve teiknik tatbikatta bu beynel
milel teşekkül kadar bu tekniğin içerisine gi
remez, bunun içine giremediği için bu teknik 
tatbikatı esas alsın deniyor. Fakat bir mahke
menin bu izahnameye bağlı olarak hüküm ver
mesini de biz muvafık mütülâa etmedik. 

BAŞKAN — Aynı zamanda hukukçu olan 
Vekili bir defa daha <dkıliyelim. 

FETHİ AŞKIN (GÜMRÜK VE TEKEL BA
KANI) — Efendim bütün mesele gümrük mua
melâtını vuzuha ulaştırmak ve onu süratlendir
mektir. Gümrükler İş Birliği Konseyi tatbika
tın yeknesaklaştırılması hususunda karar almış, 
hattâ bunu bugün Almanya bunu (kanunlaş
tı rmıştır. Yani beynelmilel teşekkülün hazır
lamış olduğu izahnameyi kanunlaştırmıştır. 
Eğer biz tek taraflı olarak hazırlamış olsaydık 
o zaman bu söylenenler doğru .olabilirdi. An
cak biz, bir yeknesaklığı temin sarledin.de gir
diğimiz anlaşmaya göre yeknesak tatbikata 
uygun olarak hareket etmek için yapıyoruz bu 
işi... O Gümrük Kanununun 68 nci maddesi bi
zim ortaya koyduğumuz bir madde değildir. 
Beynelmilel bir anlaşmanın maddesidir. Müşte
rek Pazar âzası olarak devletlerin hepsi de ka
nunlarını bu nomakılâtüre göre yaparlar.. Hepsi
de aynı anlayrşla kaza 'mercilerinin önüne çı
karmak mecburiyetindedirler... Bugün bunu 
tatbikatta nazara aldığımız takdirde usulü mu
hakeme çok daha süratli, çok daha kolay ola
caktır. Uzun müddet kaza mereilerimizii işgal 
etmiyecektir. Bir mükellef düşününüz ki, ay
larca ve senelerce kaza merciine gidip geliyor. 
bilâhara da kendisimden vergii takibi yapılacak 
Veya vergi geri istenecektir. Bu, tatbikatta çok 
büyük müşkülât gösteriyor. Onun içindir ki, şimdi 
bunun mükellefle idare için kolaylıktan başka 
getireceği bir şey yoktur. Biz, bunu idare olarak 
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böyle kabul edeceksiniz demiyeceğiz. Bir eşyanın 
tarife tatbik yerini mükellef bulamıyorsa, güm-
ılük idaresine başvuracak. Ve gümrük idaresi, 
protokolde varsa, eşyanın tarife tatbik yerini bu
lur fakat mükellefe cevap vermez, Bakanlığa bil
dirir. Biz buna eşyanın temsili diyoruz, assimi-
lâsyon karşılığı olarak. Bu, eşya tarifesinin her
kes tarafından anlaşılmasını temin içindir. Bura-' 
da, mükellef için bir güçlük yok. Biz, burada 
mükellefiz, izahnameyi biz böyle • anlıyoruz, 
dersek onu meneden bir hüküm de yok
tur, almak için. İzahnameyi böyle anladım bu 
ona girmez, 16 ndı maddeye ıgir<er derse yine 
ihtilâf çıkar. Ama o şahıs idarenin görüşünü ka
bul ederse ve izahnamede de yeri olduğunu gö
rürse ihtilâfa düşmiyecektir. Gümrüklerde mu
ameleleri ne kadaı' azaltırsak*ihtilâflar da o kadar 
azalacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Almanya'da 
feanunlaştırılmıştır, dediniz, Almanya'da iztah-
name doğrudan doğruya kanunlaştırılmış mıdır? 

FETHİ AŞKIN (GÜMRÜK VE TEKEL BA
KANI) ;— Almanya'da izahname doğrudan doğ
ruya kanTinlaştırılmıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — O halde burada 
yine hukuki bir mevzu ortaya çıkmaktadır. Al
manya ile mahkeme doğrudan doğruya bir kanun 
karşısmdadır. Bizde ise bir kanun değil bir izah
name ile karşıkarşıya bırakılmaktadır. Bu nasıl 
olur, beyefendi... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI F E T H İ 
AŞKIN — Nomoklatür Komitesi senede iki defa 
toplanır. Dünya çapında teknisyenlerden müte
şekkildir. Bizim memleketimizde bu nomoklatürü 
yapmak imkânı j^oktur. Bu komite yepyeni bir 
eşyayı yerine koyduğu zaman benim için onu 
tatbikten başka bir çare yoktur. İzahnameyi 
Gümrük Bakanlığı yapsaydı o zaman durum da
ha başka olurdu şüphesiz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bütün arzu
muz, idari kaza istiklâlini zorlıyan bir hükmün 
buraya girmemesidir. Nitekim Almanya da izah
nameyi kanunlaştırmıştır. 

BAŞKAN — Vekil Bey diyor ki, «Her sene 
izahnamelere ekler olabilir».. 

ADNAN BAŞER — Müsaade ederseniz arz 
edeyim. Bu demektir ki, izahnamedeki değişik
likleri, kanundaki değişiklikleri takibetmek-
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tedir. Avrupa 'da t izahnameyi tanzim ede
cek heyeıt, Türküyle'da salıâhiyeıtli değil
dir. Türkiye'de kaideyi vaz'edecek olan oto
rite Gümrük ve Tekel Bakanlığı olacaktır. Ye 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı da kazai organın al-
tındadir. O, teşriî organdan geçmediği için idari 
organı bağlar. Fakat, teşriî organdan geçmedikçe 
kazai organı bağlamaz. Yani, buradaki bu hüküm 
bizim kazai tarihimizde yoktur, ilk defa kanun
laşacaktır efendim. Bakan Beyin buyurdukları 
gibi, kaza mercii bağlanmış olacak ve mahkeme
ler de buna göre icrayı hümedeceklerdin 
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Orada bu işi beynelmilel teşkilât yapıyor. 
îzahnamede bir ilâve veya değişiklik yapılır
ken, bu toplantıya gidecek arkadaşımızın bu
radan alacağı talimata göre Hükümetimizin gö
rüşünü izaJh eden fikri kabul edilirse mesele 
kalmaz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var. 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Kifayet aleyhin

de konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Arkadaşlar, »me

sele aydınlanmış değildir. Sözcünün izahları 
ile Vekil Beyin ifadeleri arasında fark var
dır'. Vekil Beyin söylediği, hem davacı, hem 
kadı olamaz mahiyetindedir. Mesele bu şekil
de aydınlanmadan kifayeti müzakere oylana-
ınaz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzaikerenin aleyhin
de bir arkadaşımız konuşmuş bulunuyor, le
hinde konuşmak istiyen var mı? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, va
ziyet aydınlanmıştır 'kanaatimce... Ortada tef
sir edilmesi gereken iki nokta var. Bu hususta 
arkadaşlarımızın hakemliğine müracaat edelim. 
izahlar yapılmış bulunuyor. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, şimdi 2 nci maddede, bir Güm
rük ve Te'kel Bakanlığının hazırladığı Hükü
met teklifi var. Ve bir de iktisat Komisyonu
nun, «ve idari ve kazai tatbikatta esas tutu
lur» kısmının çıkarılması şeklinde teklifi var. 
Bunların ikisini de oylarınıza koyacağım. An
cak, değişikliği komisyon değişikliği olarak 
nazarı ntibara alıyoruz. Önce, komisyonun 
teiklifini oylarınıza koyacağım. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, bu 'ka
nunlar Danıştay'dan 'geçmiyor. Ve Anayasaya 
aykırı olup olmadığı bilinmiyor. Şimdi, bu
rada bu. şekilde 'karara .gitmemiz usulsüzdür. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, ben 
de arkadaşımızı destekliyorum. Bizim burada 
bir karar vermemiz imkânı var mı, yok mu bil
miyorum. Bunlar yeniden ilgililerce incelen
sin ve sonra gelsin efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, ar
kadaşlarımızın tatmin olmaları için; ilgili ar
kadaşımız 'komisyonda bulunuyor, müsaade 

BAŞKAN — Evet efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 

AŞKIN — Efendim, biz izahnameyi yetiştirebil-
seydik; bunu bir nevi esbabı mucibe olarak arz 
edecektik.. Ve kazai organların bir başvuruna yeri 
olacaktır. Fakat yetiştiremedik. 

Başka memleketlerde de bu nevi tatbikatı idare 
yapmaya yetkilidir. Meselâ, Fransa, 3, sene Ta
rife Kanununu izahname halinde tatbik etmiştir 
ve izahnamenin kanunlaştırılmasını tavsiye et
memiştir. Bu, muhtelif devletlerin Anayasa-
siyle alâkalıdır. Bâzı memleketlerde bu gibi 
tatbikatı idare yapmaya yetkilidir, bâzıların
da değildir. Meselâ Fransa'da 3 sene, Tari
fe Kanunu Bakanlar Kurulunun tasdiki olma
dan dahi tatbik edilmiş fakat sonradan redde
dilince -meriyetten 'kaldırılmıştır. Bizde buna 
imkân yoktur. Biz kanunlaşmadıkça tatbik 
edemeyiz. Bazan bir anlaşmanın Meclisten ge
çinceye kadar geçirdiği ibir tatbikat safhası ol
maktadır. Ve bu bir Hükümet tasarrufu ola
rak 'kanun meriyete girinceye kadar Bakanlar 
Kurulunca yürütülmektedir. Eğer Meclisçe 
reddolunursa o tarihe kadar vâki muamelât 
tatbikattan düşer. Ama bizim hukukumuzda 
böyle bir-şey yoktur. Bunu da asla doğru ibul-
mamaktayız. Eğer biz izahnameyi kanunlaştı
racak olursak, izahnamede vâki olaca'k her 
değişikliği de Meclisten geçirmek zorunda ka
lacağız. Üzerinde durulan ve anlaşamadığımız 
nokta şudur; bu tasarruf doğrudan doğruya 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine ait bulunmu
yor. Eğer doğrudan doğruya Gümrüklere ait 
olsa beyefendinin dedikleri doğrudur. O zaman • 
ihtilâf halinde ihtilâfı çözecek mahkemeye tat
bikatımız budur diye bir yazı yazmak suretiyle 
daima idareyi haklı çıkarmak durumuna düşeriz. 
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ederseniz davet edelim kendisini, görüşlerini" I 
bildirsinler. I 

GÜMRÜK VE TEKEL IBAKANI FETHİ 
AŞKIN — Efendim, sizleri 'müşkülden kurta
ralım; biz, görüşünüzde, teklifimizde ısrar 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Vekilimiz noktai nazarında 
ısrar etmiyor. 

ATAKLI MUCİP — Ben Vekil Beyin müta
lâasına iştirak ediyorum. Şimdiye kadar hukuk
çular bizi hep çıkmaza soktu. Benim tatbikatçı
lara itimadım var, aynen kabulünü riea ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul etmiştiniz. Şim
di iki durum var. Birincisi komisyonun değişik
liğidir, onu reyinize arz ediyorum; 

TUNÇKANAT HAYDAR — Vekil şimdiye 
kadar müdafaa ederken sonra vaz geçti, sebebi
ni lütfen izah etsinler... 

ADNAN BAŞER — Efendim, buraya hüküm 
koysakta mahkeme ana hükümlere aykırılık 
gördü mü tatbik etmiyor. 1567 sayılı Türk pa
rasının kıymetini koruma Kanunu gereğince 
birçok hâdiselerde mahkeme mahkûmiyet kara
lı vermiyor, yahutta küçük bir ceza verse de 
o da bir af kanuniyle ortadan kalkıyor. Kanun 
olmayınca olmuyor, mahkeme kabul etmiyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI F E T H İ 
AŞKIN — 1567 sayılı Kanuna göre çıkan kanun
lar vardır. Kanuna müracaat etmek lâzımdır. 
İdari kaza mercileri veya mahkemeler kanuna 
müracaat ederler. Kanuna aykırı görünce tatbik 
etmezler, idari kaza mercileri tam kelime olarak 
yerini bulamazsa dâvayı elbette kabul edecek ve 
bakacaktır. Fakat öyle hâdiseler vardır ki, keli
me olarak yazıldığı halde mahkemelerde uzayıp 
gidiyor. Biz sadece idarenin değil, aynı zaman
da tüccarın da işini kolaylaştırmak mecburiye
tindeyiz. Her meselede tüccarla karşı karşıya ko
nuşarak, anlaşarak izahnameyi rehber tuttuktan j 
sonra tüccar bize artık danlmıyacaktır. | 

BAŞKAN — Efendim şimdi, komisyonun de- j 
ğisiklik teklifini oylarınıza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmiş ve Hükü
metin teklifi kabul edilmiş oluyor. 

MADDE 2. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na 6290 sayılı Kanunla eklenmiş buluiıan Güm- f 
rük Giriş Tarife Cetveli ve bu cetvelde değişik- I 
likler yapılşaasma dair 6956, 7152 ve 29 . 7 . 1960 | 
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tarihli ve 33 sayılı kanunlarla 29 . 7 . 1960 ta
rihli ve 34 sayılı Kanunun 1 nci maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —* Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent 
Yok*. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Hayırlı ol
sun sesleri) 

Şimdi, gündemin son maddesine geçiyoruz 
efendim. 

3. — Yüksek Adalet Divanının muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sosyal 
îşler Komisyonu raporu (1/134) (1) 

BAŞKAN — Söz sözcünün, buyurunuz efen
dim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu kanun bir 
maddedir. Bu bakımdan ilgili bakana, uzmana 
lüzum görmedik. Yüksek Adalet Divanının Mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi için duyulan zarureti Yük
sek Heyetinize şu şekilde açıklamak istiyorum. 

Teklifin mucip sebebini arz edeyim. 
Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 

ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değişti
rilmesine duyulan zarureti Yüksek takdirlerinize 
şu esaslar dâhilinde arz etmek isterim. 

Tadil tasarısı, Adalet Bakanlığı Yüksek So
ruşturma Kurulu, Yüksek Adalet Divanı ve Üni
versiteye mensup ilim adamlarının ve Komitemi
ze mensup iki arkadaşımızın müşterek kararları
na göre hazırlaımnış olup, gayesi, sakıt iktidarın 
muhakemesinin, mahkemelerin muhtariyetine ka
tiyen halel getirmeden mümkün olan kısa za
manda bitirilmesini temindir. Sakıt iktidar men
supları ve şeriklerinin 800 küsur dâvası bugün-

(1) 154 S. Sayılı matbua zaptın sonundadvr. 
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kü minval üzere devam edecek olursa muhakeme
nin birkaç sene devam etmesi icabedecektir. 

iktidarı, vadedilen âzami zamanda seçimle 
gelecek' yeni iktidara! devredebilmek için seçim 
«artlarını' haiz bir devrenin hazırlanmış olması lâ
zımdır. Bu ise mahkemelerin bitmesine bağlıdır. 
Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü 'Kanununun 
149 ncu maddesinde «Maznuna takibat neticesin
de verilecek cezanın Maznunun diğer bir suçun
dan dolayı katîleşm'iş bir hükümle mahkûm oldu
ğu veya diğer bir suçtan dolayı göreceği cezaya 
bir tesiri yoksa hukuku âmme dâvasının ikame
sinden sarfınazar olunabilir. 

Hukuku âmme dâvası evvelce açılmışsa Cum
huriyet müddeiumumisinin talebi ile sorgu hâki
mi dâvanın muvakkaten tatiline karar verebilir.» 
denilmektedir. 

3 numaralı Kanunun 12 nci maddesinde bu 
149 ncu maddeye mütenazır bir hüküm bulunma
ması sebebiyle Yüksek Soruşturma Kurulunun 
o muayyen hallerde muvakkaten tatil kararı ver
mesine imkân yoktur. Bu kanunun kabulü ile 
Yassıada'daki dâvaların ana dâvalara inkılâbı 
ve 500 e yakın maznun haklarındaki karara mut
tali olacaklardır. Ve insan haklarına riayetkar 
olduğumuzu da bir kere teyidetmiş olacağız. Bu 
br1 anıdan, kanunun kabulünü arz ve teklif edi
yorum efendim. 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 
ait, 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

Biz, 1 nci maddede değişiklik olarak, bir ek 
teklif ediyoruz. Buna zaruret duyduk. Çünkü, 
bu şekilde kabul edilirse mevkuf olanların tevkif 
karaıını kaldırmak gerekecek. Bunun için şu 
şekilde bir değişiklik yapmış oluyoruz. O da şu
dur : 

(Bu takdirde soruşturma esnasında kurullar
ca maznunlar hakkında verilmiş tevkif karan 
varsa geri alınır.) 

Şimdi durumu biraz daha açıklıyayım. Bu 
800 küsur dâvanın neticesini kısa zamanda ala
bilmek için, yapılacak araşltııma ile Yüksek Ada
let Divanında rüyet edilecekleri tesibit ederek 
onları Divana, geriside bu kanunla Yüksek So
ruşturma Kurulunca muvakkaten tatil edilecek 
ve bu gibi maznunlar hüküm giydikten sonra 
sevk edildikleri yerlerdeki mahkemelerde dâvaları 
vüyeıt edilecektir. Aksi halde bu 800 küsur dâvanın 
rîiyet ve ikmali 2 - 3 seneye muhtaçtıir. Bunlar 
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çok basit ve âdi suçlardır, eğer bu kanuaııu çı
karmazsak Yüksek Soruşturma Kurulu, tahkika
tını bitirdiği dâvaları, Yüksek Adalet Divanına 
sevk etmek mecburiyetinde kalacak ve Yüksek 
Adalet Divanı da bunları sırasiyle muhakeme 
edecekir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir iki keli
me de ben söyliyeyim. Bu kanunu çıkardığınız 
takdirde, birçokları gibi, Ziraat Bankası eski 
idare meclisi azalarından biri olan bir zat da 
tahliye edilecektir. Tahliyeden onra bu adamı 
Türkiye'de tutabilir misiniz? Mahkeme sonuna 
kadar bu adamı göz altında bulundurmak lâzım-
gelir. Ya kaçarsa? 

ATAKLI MUCİP — Meselâ Uşak ve Kayseri 
valileri de tahliye edildi. Dâva tekemmül edin
ceye, suçları sabit oluncaya kadar kaldılar, suç
ları sabit olunca tekrar tevkif edildiler. Zaten 
Anayasa dâvası bitinceye kadar hepsi içerde ka
lacaklardır. Bu bittikten sonra, diğerleri ya be-
raet edecek veya küçük cezalarla mahallî hapis
hanelere sevk edileceklerdir. Şahıslara ait toplu 
haldeki dâvalara devam edilecektir oralarda. Ya
ni bu tatil karariyle adaletin elinden kurtulmu
yorlar onlar. Bu kararı vermezsek, 800 dâvayı 
da Yüksek Adalet Divanına sevk etmek gerek. 
Ve bunların sonucu da çok gecikecektir. Sonra, 
500 maznun haklarındaki kararı bekliyorlar. Bu 
bakımdan, buna lüzum ve zaruret görülmüştür 
efendim. 

E H S ü VEHBÎ — Efendim, kaçmak hususu 
mümkündür. Bir kimse, parasnı da dışarı çıka
rarak kaçabilir, gidebilir. Bunun şekil olarak 
şöyle formüle edilmesi mümkündür : 

Bu kabil, kaçması mümkün olan ve hakların
da suç İLsnadedilen kimseler, yine Yüksek Adalet 
Divanı tarafından verilecek kararla emniyeti 
umumiye nezareti altında tutulabilir. 

VEHBÎ ERSÜ — Soruşturma Kurulu veya 
Yüksek Adalet Divanı karariyle Emniyeti Umu
miye nezareti altında tutulur, denebilir. Bunla
rın kaçacakları bölgeler mahduttur. îzmir, İs
tanbul, Ankara'dır. Böyle bir karar alınırsa 
bunlar her hangi bir bölgede ikamete memur 
edilebilirler. Böyle bir çare bunların firarını 
önliyebilir, zannediyorum. 

ATAKLI MUCÎP — Bu hususta ayrı bir ka
nun getirilecek, bilhassa 'bunlarn dışarıdaki 
kuyrukları ile teması önlenecek ve bunların ne 
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şekilde muhakeme edilecekleri o kanunda tas
rih edilecektir. 

ERSÜ VEHBÎ — O halde bu kanunun geri 
bırakılması ve o kanun gelince birlikte mütalâa 
edilmesi daha yerinde olmaz mı? 

ATAKLI MUCİP — Elde mevcut birçok dos
ya Adalet Divanına sevk edilmek üzere hazır
lanmıştır. Bu kanun çıkarılmıyacak olursa bun
lar da sevk edilecektir. Bu tesbit edilen ana dâ
valar sevk edilse dahi Haziran sonundan evvel 
mahkemelerinin bitmesi mümkün değildir. 

ERSÜ VEHBİ — Durdurulabilir, artık gön-
derilmez. 

ATAKLI MUCİP — Zaten durdurduk, ama 
kanunsuz durdurduk. Fakat istiyoruz ki kanuni 
yollardan yürüyelim. Bu tasarıyı hazırlarken 
Adalet Bakanlığından, Yüksek Soruşturma Ku
rulundan mütehassıslar davet edilmiş Muammer 
Aksoy, Turhan Feyzioğlu gibi hukukçuların fi
kirleri alınmıştır. Bu sebeple burada mevzuu-
bahsedilen endişeler varit değildir. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... kabul edilmiştir. 
Şimdi maddeyi tekrar okuyalım. 

(Birinci madde ilâvesiyle birlikte tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
AKSOYOĞLU REFET — Bir dakika Başka

nım... Burada şöyle bir cümle var : «Bunlardan 
son tahkikatın açılması karariyle kesinleşen 
muhakemenin meni kararları sanıklara tebliğ 
olunur.» Acaba, bu hükümlerin bundan sonra 
tatbikatta yeri yok mudur? Şimdiye kadarki 
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eklere itirazım yok. Fakat, tatbikatta buna ih
tiyaç yok mu acaba? 

BAŞKAN — Efendim, meni muhakeme ka
rarı zaten tebliğ ediliyor. Fakat, bu kanuna 
göre kaldırılmıştır. Yine Yüksek Adalet Diva
nına gönderilecek. Fakat öyle dâvalar var ki, bu 
dâvaların Yüksek Adalet Divanında görülmesi 
gerekmiyor. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, «men'i 
muhakeme kararı sanıklara gönderilir» ibaresini 
neden çıkarıyoruz? 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Bunun hazırlanma

sında ben tamamiyle bulunmadım. İkinci bir 
Adalet Divanının kurulması teklif edilmişti. Bu 
madde görüşüldüğü sırada bulunmadım. Tesa
düfen Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim 
Başol ile konuşurken bunu öğrendim. 

Bu hüküm itiraz yolunun açık olmaması için 
çıkarılmış olabilir. Usulî bir meseledir. Koyan 
arkadaşın fikrini almak lâzım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Görülüyor ki ; 
Mucip Bey, bu kanun çok basittir demesine rağ
men, basit bir mevzu olmadığı açık olarak gö
rülmektedir. Bu sebeple; bu kanunun yeni baş
tan hazırlanması için iade edilmesini ve hazır
landıktan sonra buraya getirilmesini arz ve tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Kanun iade 
edilmiştir. 

Kapanma saati : 18,30 
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Soyuyüce Şefik'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 43 ve 58 nci bentlerinin tadilûme dair kanun teklifi 
ile Ersü Vehbi'nin, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun 
teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonları raporları (2/66 ,2/68) 

Soyuyüce Şafik'in, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinSin 43 ye 58 nci bentlerinin ta
diline dair kanun teklifi (2/66) 

3 Elam 1960 
MilH Birlik Komitesi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 nci bentlerinin tadiline dair kanun 
teklifimi sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaade Duyurulmasını arz ederim. 
Soyuyüce Şefik 

G E R E K Ç E 

Millî Korunma Kanununun kaldırılmasiyle mevcut istihsal ve istihlâk muvazenesizliğinden ötürü 
piyasada vukuu muhtemel fiyat dalgalanmalarını ve bundan halkın zarar görmesini önlemek maksa-
diyle 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 nci bentlerinin tadilini istihdaf 
eden ilişik kanun teklifi ihzar edilmiştir. 

SOYUYÜCE ŞEFÎK'ÎN TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 43 ve 58 nci bentlerinin tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 
43 ve 58 nci bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 43. — Ekmeğe, ete doğrudan doğruya 
ve lüzumu halinde bunlardan maada gıda mad
delerine ve zaruri ihtiyaç maddelerine, mahalleri 
idare heyetlerinden tasdik edilmek şartiyle âzami 
fiyat ve âzami kâr haddi koyabilmek ve ihtikâra 
mâni olmak için gıda maddeleri ve zaruri ihtiyaç 
maddelerine mütaallik mevad alım ve sat mı ve 
bunlardan stok yapmak ve hayatı ucuzlatacak 
tedbirler ittihaz etmek. 

Madde 58. — Her nevi gıda maddesinin mü-
zayedeli müzayedesiz toptan alım ve satımının 

muayyen mahallerde ve belediye nezareti altında 
icrasını temin için haller tesis ve idare etmek 
(Borsa muamelâtı cereyan eden mahallerde bor
saya tâbi mevad hakkında hususi kanun aSkâmı 
tatbik olunur.) 

MADDE 2. — Bu kanun ile, bu kanuna isti
naden yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına 
aykırı hareket edenler hakkında 80 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



ÎErsu Vehbi'nin, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kamun teklifi (2/68) 

5 . 10 , 1960 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununa ek olarak hazırlamış olduğum kanun teklifini gerekçesiyle bir
likte sunuyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaade buyuruimasmı rica ederim. 
Ersü Vehbi 

G E R E K Ç E 

Millî Korunma Kanununun yürürlükten kalkması dolayısiyle 1580 sayılı Belediye Kanununa ek 
olarak ihzar olunan kanun teklifi geniş halk tabakalarının zaruri ihtiyaçlarını temin ve halkın alda* 
tılmamasmı önlemek maksadiyle belediye encümeni karariyle belediyelerin salâhiyetlerinin genişletil
mesini derpiş etmektedir. 

Kanun teklifinin birinci maddesi; 
1. İstihlâk maddelerinin toptan ve perakende âzami satış fiyatlarını veya âzami kâr haddelerim 

tesbit etmek ve icabında bu maddeleri satmalarak stok etmek ve ihtiyaç sahiplerine tevzi ve istihlâkini 
temin etmek üzere mütedavil sermayeli (Belediye tanzim satış kurumu) tesis etmek, 

2. Fiyat ve kâr haddi tesbit edilen malların alım ve satımlarını ve belediyelerce alınan karar
lara riayet edilip edilmediğini kontrol etmek, 

3. Fiyatları, kâr hadleri, cinsleri, nevileri ve vâsıfları tâyin edilmiş malların satışa arz edilme-
imesini, kaçırılmasını, satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesini önlemek, 

İkinci maddesi, satışa arz edilen malların üzerine cins ve fiyatını gösterir etiket, konulması ve fa
tura verilmesi lüzumlu görülenlerin tâyin ve ilânı, 

Üçüncü maddesi, gıda ve istihlâk, maddelerine ait soğuk hava depolarını murakabe ve işletilme
leri hakkında talimatname ihzar etmek, 

Dördüncü maddesi, süt toplama ve dağıtma, teşkilâtı kurmak, süt ve etin satış şekillerini tesbit it
mek, 

Beşinci maddesi, halkın ekmek 'ihtiyacını zamanında karşılanması hususunda ihmal ve temerrüdü 
görülen ve kanuni hükümlere riayetsizliği tekerrür eden fırınlara ve keza icabı halinde her çeşit gıda 
ve istihlâk maddelerine mahsus soğuk hava depoları île un fabrikalarına ve değirmenlere vaziyed-
ederek işletmek, 

Altıncı maddesi, Toprak Mahsûlleri Ofisi tarafından tahsis olunan unla ekmek imal eden yerler
de maliyet ve işletme kârı nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit edilecek ekmek fiyatı kusurlu ve 
gayrikabili taksim olduğu takdirde tezyidedileeek miktarın ekmek kilo fiyatında beş kuruşu tecavüz 
edemiyeceği ve bu tezyit farklarının özel bir hesapta, toplanması ve bu fonun belediyelerin hıülkiye-
tinde çalıştırılacak olan fırın ve fabrikaların tesis ve işletmelerinde kullanılması, 

Yedinci maddesi, Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 3 ncü bendinde zikri geçen yerlerin 
tarifelerini tanzim, tadil ve tasdik etmek, alâkadar tarafından vâki talep üzerine gaz, su, elektrik ve 
taksi saatlerinin muayenesini, maksadına göre işlemesini temin ve kontrol etmek ve her çeşit nakil va
sıtaları hakkında ücret tarifelerini tanzim ve murakabe etmek ve bu mevzuda suç işliyenler hakkında 
ceza tatbik etmek, 

Sekizinci maddesi, ceza ve sair zabıtları tanzime salahiyetli makapıları tesbit etmek ve teşkil edi
lecek belediye heyetleri tarafından kanuni hükümlere aykırılığı görülenlerin hakkında cezalar tatbik 
etmek, 

Hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir. 
Teklifin 9 ve 10 ncu maddeleri kanunun yürütülmesini âmirdir. 
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ERSÜ VEHBİ'NİN TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Geniş halk tabakalarının za
ruri ihtiyacını karşılıyan maddelerin piyasalara 
muntazam arzını temin, ve halkın aldatılması
nı önlemek <mafcsadliyle belediyeler aşağıda ya
zılı salâhiyetlerini lüzum gördükleri anda hele-
diye encümeni kararı ile kullanırlar. Bu salâ
hiyetlerin hangi maddelere tatbik edileceği bu 
mevzu ile ilgili belediye encümeni kararlarında 
tadadı olarak belirtilir. 

a) Belediye encümenince kararlaştırılan is
tihlâk maddelerine doğrudan doğruya toptan ve 
perakende âzami satış fiatları veya âzami kâr 
hadleri tesbit etmek ve icabında bu maddeleri 
Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine 
ve hiçbir vergiye tâbi olmaksızın satınalmak, 
stok etmek, satmak ve bu işler için gerekirse 
mütedavil sermaye vaz'ı suretiyle (1050 ve 2490 
sayılı Kanun ve tadillerine tâbi olmaksızın) 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen 
ve mesuliyeti sermayesiyle mahdut ve hükmi 
şahsiyeti haiz bulunan Belediye Tanzim Sa
tış Kurumu tesis eylemek veya muayyen bir 
kâr Kaddi dâhilinde satın aldırmak, sattırmak 
ve ihtiyacı alanlara maksada göre tevzi ve is
tihlâkini tahdidetmek, 

])) Belediyece veya diğer yetkili makam
larca fi atı veya kâr hadleri tesbidedilen malla
rın alım ve satımlarını ve bu kanuna dayanarak 
belediyece alınan kararlar veya yapılan ilân
lar hükümlerine riayet edilip edilmediğini kont
rol etmek, , 

c) Fiatları, kâr hadleri, cinsileri, nev'ileri 
ve vâsıfları tâyin edilmiş bir malın satışa arz 
edilmemesini veya satıştan imtina edilmesini, 
kaçırılmasını veya satılmadığı halde satnYMş 
gibi gösterilmesini menetme. 

MADDE 2. —-. Belediye encümenleri, toptan 
ve perakende satışa arz edilen malların üzerine 
cins ve fiatmı gösteren etiket konulması ve fa
tura verilmesi lüzumlu görülenleri tâyin ve ilân ! 
edebilir. 

MADDE 3. — Her çeşit gıda ve istihlâk I 
maddelerine mahsus soğuk hava depolarını mu
rakabe etmek ve işletilmeleri hakkında talimat
name yapmak. 

MADDE 4. •— Süt toplama merkezleri ile süt 
dağıtma teşkilâtı kurmak, süt ve etin satış şe
killerini tesbit etmek, 

MADDE 5. — Belediyeğ vâki ihtara rağmen, 
halkın ekmeik ihtiyacının zamanında karşılan
masında fırıncıların ihmal ve temerrüdü veya 
kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrürü ka
imde fırınlara el koyarak işletebilir veya işletti
rip. 

El koyma halinde belediye encümenlerince 
takdir edilecek aylık bedel verilir. Bunun dı
şında hiçbir tazminat verilımiyeceği gibi fırın
cılar da her hangi bir hak talep ve iddia ede
mezler. 

Keza icalbı halinde her çeşit gıda ve istihlâk 
maddelerine mahsus soğuk hava depoları ile un 
fabrikalarına ve değirmenlerine el koyarak iş
letebilir veya işlettirir. El koyma halinde yu
karıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6. — Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
belediyeler tarafından tahsis olunan umla ekmek 
imal edilen yerlere, tahsis edilen un fiatı ile 
imal masrafları ve işletme kârı nazarı itibara 
alınmak suretiyle tesbit edilecek ekmek fiyatı 
kusurlu veya gayrikabili taksim olduğu takdir
de, (belediye encümenleri ekmek narhını Jaksim t 
kabil olabilecek bir miktara iblâğ edebilirler. 
Tozyidedileceik miktar ekmek kilo fiyatında hiç
bir zaman beş kuruşu tecavüz edemez. 

Yukardaki fıkra gereğince tezyidedilen mik
tar, unun tahsis fiyatına ilâve olunarak fırıncı
lardan tahsil edilir ve belediyelerde açılan özel 
bir hesapta toplanır. Bu suretle teşkil edilen 
fon, münhasıran beldenin ihtiyacına tekabül 
edecek ve belediyelerin mülkiyetinde çalıştırıla
cak olan sıhhi ve fennî ekmek fırını ve fabri
kaların tesis ve işletilmesinde kullanılır. 

Tahsis olunan un bedeline yukardaki fıkra
lar mucibince ilâve olunan meblâğın âzami bir 
hafta zarfında 'belediyelerde açılan özel kesaba 
yatırılması mecburidir. Aksi halde bu meblâğ 
alâkalılardan ilk ay '% 10 ve mütaakıp aylar 
% 5 zammı ile birlikte ve 6183 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde tahsil olunur. 
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MADDE 7. — a) 1580 sayılı Bel&d'iye Ka
nununun 15 nci maddesinin 3 neü bendinde zik
ri geçen yerlerin tarifelerijde bir emek, hizmet 
ve sanat 'karşılığı alınacak ücret tarifelerini 
re'sen tanzim, tadil ve tasdik etmek, 

b) Doğrudan doğruya veya alâkadar tara
fından müracaat üzerine 'gaz, su, elektrik sarfi
yatını müş'ir, saat ve aletlerin veya taksi saat
lerinin muayenesini, .maksadına göre işlemesini 
temin ve kontrol etmek. 

e) Her çeşit nakil vasıtalarının ücret tari
felerini re'sen tanzim, tadil, tesbit ve muraka
be etmek ve bu mevzuda suç işliyenleri üç ay
dan aşağı olmamak kaydı ile altı ay müddetle 
meslek ve sanattan menetmek ve ceza müddeti 
zarfında nakil vasıtasını da belediye deposunda 
muhafaza etmek:. 

MADDE 8. — Belediyelerin yalnız zabıta 
memurları değil, başta reis, reis muavinleri ve 

şube müdürleri olmak üzere her çeşit murakabe 
teşkilâtı mensupları ceza veya sair zabıtları tan-
zimo salahiyetlidirler. 

Belediye reisleri ile, reis muavinleri, şube 
müdürleri ve belediye reislerinin teşkil edeceği 
heyetler, kanuni hükümlere aykırılığını tesbit 
ettikleri her çeşit yiyecek, içeceik, giyecek ve 
yakacak maddeleri satış yerleriyle depolarımı 
ve umumum yiyip içmesine, yatıp (kalkmasına, 
eğlenmesine, taranıp temizlenmesine, yıkanma
sına mahsus yerleri ve plajları hiçbir merciin 
tetkik ve tasdikına tâbi 'olmaksızın, üç günden 
bir aya kadar kapatabilir ve sahiplerini beledi
ye hudutları dâhilinde aynı süre zarfında mes
lek ve sanattan menedebilirler. 

MADDE 9. — Bu "kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 
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Güvenlik Komisyonu rapora 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 19 . 10 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 
Esas No : 2/66, 2/68 

Karar No : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulımuş olan, Millî Birlik Komitesi üyelerinden Soyuyüce Şefik.'in, 
3 . 10 . 1960 tarihli (1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 43 ve 58 nci bentlerinin ta
diline dair kanun) teklifi ile Ersü Vehbi'nin, 5. 10 . 19>60 tarihli (1680 sayılı Belediye Kanununa 
ek kanun) teiklifi, Adalet, İçişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları ile Ankara ve istanbul belediye
leri temsilcileri huzuriyle görüşüldü. 

Maksat ve gaye itibariyle her iki teklifin tevhidi ve bir metin halinde tedvini uygun, olacağı dü
şünülerek daha şümullü bir ifade taşıyan 'Ersü Vehbi'nin teklifi görüşmelere esas olarak alınmış ve 
diğer teklifteki hükümler de göz önünde bulundurularak (1580 sayılı Belediye Kanununa ek Ka
nun) başlığı altında maddelerin tetkikına geçilmiştir. 

Yapılan müzakereler sonunda,, teklifte olduğu gibi, maddeler metninde, kanunun maksat ve ga
yesini ifade ve beyana yer verilmemek ve her ilki teklifin gerekçesinde belirtilen zaruretlere sadık ka
lınarak bâzı takdim, tehir ve ilâveler yapılmak suretiyle maksadın daha açık bir şekilde ifadesi müm
kün olabileceği neticesine varılmış ve ilişik metin hazırlanmıştır 

Yeni metnin hazırlanışında Lstnıadedilen gerekçe ve diğer tekliflerle mukayeseler : 
Teklifin 1 nci maddesinde (a), (b) ve (c) fıkraları ile gösterilen metinler tefrik edilmiş ve (a) 

fıkrası 1 nci madde olarak yeniden yazılmıştır. Bu fıkradaki vergi muafiyeti, adalet kaidesine aykırı 
ve tatbiki kabil olmadığı için metinden çıkarılmıştır. 

(b) ve (c) fıkraları birleştirilmek suretiyle müstakil bir hüküm halinde ikinci madde olarak tek
life eklenmiştir. 

İlâve olunan bu ikinci madde dolayısiyle, teklifin 2 nci maddesi, 3 ncü madde olarak yer almış ve 
maddeye (etiketin şekil ve ebadının belediyelerce tesbit) olunacağı hakkında bir hüküm ilâve edilmiş
tir. 

3 ncü madde olarak yapılan teklifteki hükme göre, murakabenin, müesseselerin iç işlerine müda
haleye kadar imkân verebileceği görülmüştür. Bu mahzuru önlemek üzere, belediyelerce yapılacak 
murakabenin, sağlık ve teknik hususlara inhisar ettirilmesi hakkında maddeye bir fıkra eklenmesi 
uygun görülmüş ve bu sebeple, teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Teklifin 4 ncü maddesi, metne sadık kalınmak şartiyle 5 nci madde olarak kaleme alınmıştır. 
Teklifin 5 nci maddesinde sıralanan hükümlerde, usul bakımından bâzı değişiklikler yapılmış ve 

ezcümle, maddenin 2 nci fıkrası, hem bir ve hem de 3 ncü fıkralarda baihis konusu olan haillerde 
yapılacak muametleyi göstermekte olduğundan, 1 nci fıkradan sonra 3 ncü fıkraya yer verilmiş 
ve 2 nci fıkra, 3 ncü fıkra olarak nazara alınmak suretiyle yeniden hazırlanan 6 nci maddede gös
terilmiştir. Elkoyma halinde, bunun ne zaman ve nasıl sona ereceği hakkında teklifte bir hüküm 
bulunmadığından eksik kalan bu hususa da aynı maddenin son fıkrasında yer verilmiştir. 

6 nci madde olarak teklif olunan hükümler yalnız Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tahsis olu
nan unlarla yapılacak ekmeğin maliyet unsurlarım göstermektedir. \ 

Halbuki, bâzı hallerde belediyelerin serbest piyasadan da paçal hububat alması ve bunlardan 
imal edilecek unlarla ekmek yaptırması mümkün ve varit görüldüğünden maddede belirtilen ana 
fikirler göz önünde bulundurulmak suretiyle, teklif 7 nci madde olarak yeniden kaleme alınmış ve 
bilhassa maliyet unsuruna girecek hususat tadadi bir şekilde sıralanmak suretiyle maddeye vuzuh ve
rilmiştir. Diğer taraftan zamanında belediyelere yatınlmıyan paralar için sabit olunan ceza mü-
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eyyideleri için de ayrı nispetler vaz'ından çe'kinil ere'k fon gribi haillerde, teiklifte atıf yapılan 6183 
sayılı Kanun hükümlerinin aynen uygulanacağına işaret olunmuştur. 

Teklifin 7 nei maddesinin (.a) (<b) ve (e) fıkralarmı ihtiva eden hükümlerinden (b) fıkrası esa
sen yürürlükte bulunan 1580 sayılı Kanunda, nıevcudolduğundan bu fıkra çıkarılmış ve (c) fıkrası 
hükmü de ayrı bir madde halinde kaleme alınmış olduğundan yalnız (a) fıkrası hükümleri göz 
önünde tutularak 8 nci madde yazılmıştır. 

8 nei maddenin mesnedini teşkil eden teklifin 7 nei maddesinin (a) fıkrasında, 1580 sayılı Kanu
nun 115 nci maddesinin 3 ncü bendinde zikri geçen yerlerle bir emek, hizmet ve sanat (karşılığı alı
nacak ücret tarifelerinin belediyelerce re'sen tanzim, tadil ve tasdik olunacağına işaret edilmiştir. 

Bu umumi ifade karşısında, her hangi bir ressamın tablosu, bir ceza dâvası dolayısiyle tarafların 
tutacağı avukatın ücreti, mütehassıs bir hekimin yapacağı ameliyat sebebiyle istiyeceği para, bir 
mimarın yapacağı proje bedeli... ilâh gibi hususlarda belediyelerin tarife tanzim edebilecekleri mâ
nası çıkmaktadır. 

Uzunca süren tartışmalar sonunda maksadın bunlar olmadığı anlaşılmış ve belediye'temsilcileri
nin teklifleri nazara alınarak yeni hazırlanan 8 nci. madde metninde, bugünkü ihtiyaçlara göre bir 
kısım meslek erbabı sayılmak ve mevcudotan yerlerde, meslekî teşekküllerin de mütalâaları alınmak 
suretiyle belediyelere tarife tanzim etmek yetkisi tanınmıştır. 

7 nci maddenin (c) fıkrası ile yapılan teklifin ayrı bir madde halinde kanunda yer alması za
ruri görülmüş olduğundan, bu fıkra hükmü, komisyonumuzca hazırlanan metinde 9 nen madde ola
rak mütalâa edilmiştir. 

Bu madde hazırlanırken, teklifteki 3 aydan aşağı olmamak kaydiyle altı ay .müddetle meslek ve 
sanattan meni ve bu müddet zarfında nakil vasıtalarının belediye depolarında muhafaza olunacağı yolun
da konmak istenen hüküm, hem ağır olması ve hem de tatbikat güçlükleri bakımından komisyo
numuzca çıkarılmış ve hazırlanan yeni 9 ncu nıadde.ye, bir aya kadar mesle'k ve sanattan, mı-eni 
cezası verileceği ve ilgililerin ehliyetleri alınmak üzere keyfiyetin trafik teşkilâtına bildiri
leceği. ve bu kararlar aleyhine 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz olunabileceği kayıtları 
iiâvo olunmuştur. 

Teklifin 8 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki hükümler, komisyonumuzca hazırlanan 10 ncu 
maddede aynen sıralanmış, yalnız 3 günden bir aya 'karlar olan ceza müddetleri bir hafta olarak 
sini rlandırılmıştır. 

Teklifin 8 nci maddesinin 1 nci hükmü, yalnız bu madde ile belirtilen hallerde değil, diğer 
bütün hususlarda göz önünde bulundurulması zaruri olan bir karakter arz etmekte olduğundan,^ 
bu hükmün müstakil bir madde halinde yer alması muvafık görülmüş ve keyfiyet bu esaslar dâ
hilinde komisyonumuzca 'hazırlanmış olan metnin 11 nci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

K/940 sayılıvKarar gereğince evvelce toplanmış olan paraların da, bu kanunla tesis olunan 
fona aktarılmasını sağlamak üzere metne geçici bir madde eklenmiştir. 

80 sayılı Kanunun 4. ncü maddesi ile kabul buyurulmuş olan cezalar, maksat ve gaye itibariyle 
bu teklifte derpiş olunan hususlar için kabili tatbik olmadıktan başka, menedilen fiillerin icrası 
halinde ilgililer hakkında ne gibi cezalar verileceği de hazırlanan yeni metinde gösterilmiş bu
lunduğundan, Soyuyüce Şefik'in teklifindeki 2 nci maddeye lâyihada yer verilmemiştir. 

(1580 sayılı Belediye Kanununa ek Kanun) teklifi münasebetiyle komisyonumuzca bir temenni iz
har edilmiş bulunmaktadır. 

«30 seneden, beri tatbik mevkiinde bulunan ve bâzı hükümleri muhtelif tarihlerde değiştirilmiş, 
kaldırılmış veya yeni hükümler eklenmek: suretiyle genişletilmiş olan 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun, bugünkü ihtiyaç ve zaruretle re göre toptan gözden geçirilmesi ve 
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yeni bir metin hazırlanması için Hükümette gerekli taivsiyelerde bulunulması komisyonumuzca zikre 
şayan ıgöralmüştü.» 

İktisat Komisyonuna haıvale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güvenlik Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
özdİlek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

S . Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Ulay Sıtkı 

tktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 28 . 10 . 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No: 2/66 ve 2/68 

Karar No: 93 \ 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Eıisü Vehlbi ve Soyuyüee Şefik tarafından ayrı ayrı yapılıp Güvenlik Komisyonunca birleştirile
rek tek metin (haline .getirilen 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi komisyonumuzda görü
şülmüş ve neticede aşağıda 'zikredilen değişikliklerle kabulüne karar 'verilmiştir. 

Şöyleki; 
Güvenlik Komisyonunun hazırladığı metinde, 1580 'sayılı Kanunun 1'5 nci maddesinin muhtelif 

fıkralarında^ yer alan hükümler, müstakil maddeler halinde (tedvin edilmiş ve bu tedvin sırasında 
mezkûr 15 nci maddenin ıbahis konusu fıkraları ilga edilmediği ıgibi teklif edilen şekille gerekli irti
batlar da sağlanmamıştır. 'Komisyonumuz, teklif edilen metnin 1 nci, 2 nci ve 4 ncü maddelerine konu 
olan bükümlerin 1580 sayılı Kanunun 16, 43 ve 6! nci maddelerine tekabül ettiğini dikkat görümüne 
alarak, yeni hükümlerin 15 nci (maddenin ilgili fıkralarını değiştiren hükümler şeklinde tedvinini da
ha uygun bulmuş ve maddeleri bu esasa 'göre yeniden düzenlemiştir. Ayrıca 1050 ve 2490 sayılı ka
nunlar hükümlerine bağlı olmaksızın özel hukuk hükümlerine 'göre idare edilen ve sorumluluğu serma
yesiyle sınırlı ve tüzel kişiliği haiz bulunan dönev sermayeli «Belediye Tanzim Satış Kurumu» teşkili 
hakkındaki ibarede, genel bütçeye bağlı daireler bünyesinde yer alan müıtedavil sermayeli müessese
ler ile İktisadi Devlet Teşekkülleri statülerinin karması bir mahiyeti .yeni ve acayip bir müesseseye 
yer verilmektedir. ıKomiisyonıtmuz böyle bir teşekkülün ihdası ile varılmak istenen gayenin bir fon tah
sis edilerek bu fonun kaynaklarından tanzim satış mağazaları tesisi suretiyle karşılanması işin mahi
yetine daha uygun bulunduğundan maddenin ilgili kı'sımı buna imkân verecek tarzda yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Güvenlik Komisyonunun hazırladığı metinde yer alan 3, 5 ve 6 nci maddelerin 1580 sayılı Kanuna 
ek maddeler halinde tedvini maksada daha uygun olduğundan işbu maddeler 1, 2 ve 3 numaralı ele 
maddeler haline ifrağ edilmiştir. 

Güvenlik Komisyonunun 2 n c i maddesi ekmeğin maliyet unsurlarını teker teker kanun maddesi ile 
fesbite kalktığından ticari hayatın icaplarına uymıyan bu hükmün taitlbikata bırakılması suretiyle sade
leştirilmesi maksada daha nyigun mütalâa edilmiş 
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Güvenlik Komisyonu metnindeki 11 nci madde esasen mevcut bir yetkiyi haşiv mahiyetinde tek

rardan ibaret olduğundan, kaldırılmıştır. 
Güvenlik Komisyonu metnindeki diğer maddeler bâzı küçü'k tadil ve ilâvelerle kaıbnl edilmiş, fakat 

ek madde halinde tedvin edilmişlerdir. 
Kanun başlığı da bu ek madde şeklindeki tedvin tarama uygun bir hale getirilmiştir. 
Raporumuz, Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat Ersü Vehbi 

Üye Üye Üye Üye 

Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman özkaya M. Şükran Soyuyüce Şefik 

Üye' 
Taşar Dündar 
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1580 sayılı Belediye Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Belediyeler, ete, ekmeğe, yaş 
meyva ve sebze, odun ve mangal kömürüne doğ
rudan doğruya ve lüzumu nalinde il idare ku
rullarınca tasdik edilmek şartiyle diğer gıda ve 
ihtiyaç maddelerine toptan veya perakende âza
mi satış fiyatları veya âzami kâr hadleri tesbit 
etmek ve icabında bu maddeleri Artırma, ek
siltme ve ihale Kanunu hükümlerine tâbi ol
maksızın satmalmak, satmak, stok etmek ve bu 
işler için gerekirse (1050 ve 2490 sayılı kanun
larla değişikliklerine bağlı olmaksızın) özel hu
kuk hükümlerine göre idare edilen ve sorumlu
luğu sermayesiyle sınırlı ve tüzel kişiliği haiz 
bulunan, döner sermayeli «Belediye Tanzim Sa
tış Kurumu» tesis eylemek veya belirli biri kâr 
haddi dâhilinde satmaldırmak, sattırmak ve ih
tiyacı olanlara maksada göre dağıtmak yetki
lerini haizdirler. 

Belediyeler, yukarda yazılı yetkilerini, lüzum 
gördükleri anda belediye encümeni kararı ile 
kullanırlar. Bu yetkilerin hangi maddeler için 
uygulanacağı encümen kararlarında açık olarak 
belirtilir. Ve alman bu kararlar mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

MADDE 2. — Belediyeler, encümence veya 
diğer yetkili makamlarca fiyatları veya kâr 
hadleri tesbit edilen malların alım ve satımları
nı ve bu kanuna dayanılarak alman kârlarla 
veya yapılan ilânlar hükümlerine riayeti temin 
ve kontrol ederler. 

Belediyelerce fiyat ve kâr hadleri tâyin edil
miş maddelerin, satışa arz edilmemesi veya satı
şından imtina edilmesi, kaçırılması, saklanması 
veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilme
si menedilir. 

MADDE 3. — Belediye encümenleri, toptan 
veya perakende olarak satışa arz edilen malla
rın üzerine cinsini, alış ve satış fiyatını göste
ren etiket konulması ve fatura verilmesi lü
zumlu görülenleri tâyin ve ilân edebilir. Etike-' 
tin şekil ve ebadı belediyece tesbit olunur. 

MADDE 4. — Belediyeler, her çeşit gıda ve 

İKTISAT KOMISYONUNUN DEĞIŞTIRIŞ! 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 16, 43 ve 61 nci fıkralarının değiştirilme

sine ve mezkûr kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinin 16, 43 ve 61 nci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

16) Yetkili makamlarca fiyatları veya kâr 
hadleri tesbit edilen malların alım - satımlarını 
ve bu kanuna dayanılarak alman kararlar ve
ya yapılan ilânlar hükümlerine ve ücret tari
felerine riayeti temin ve kontrol etmek; 

Fiyat ve kâr hadleri tâyin edilmiş maddele
rin, satışa arz edilmemesi veya satışından imti
na edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satıl
madığı halde satılmış gibi gösterilmesini men
etmek; 

43) Ete ; ekmeğe, yaş meyva ve sebze ile 
odun ve mangal kömürü, nebati yağlar, süt ve 
sütten mamul maddelere doğrudan doğruya ve 
lüzumu halinde il idare kurullarınca tasdik 
edilmek şartiyk diğer gıda ve zaruri ihtiyaç 
maddelerine topptan ve perakende âzami satış 
fayatları veya âzami kâr hadleri tesbit etmek ve! 
icabında 2490 ve 1050 sayılı kanunlar hüküm
lerine bağlı olmaksızın bu maddeleri satmal
mak, satmak, stok etmek veya belirli bir kâr 
haddi dâhilinde satın aldırmak, sattırmak ve 
ihtiyacı olanlara maksada göre dağıtmak üze
re bir fon tesis ederek tanzim satış mağazaları 
kurmak; 

Belediyeler yukarda yazılı yetkilerim, lü
zum gördükleri anda belediye encümeni kara
rı ile kullanılır. Bu yetkilerin hangi maddeler 
için .uygulanacağı encümen kararlarında açık 
olarak belirtilir ve alman bu kararlar mûtat 
vasıtalarla ilân olunur. 

61) Buz fabrikası, sıhhi kar kuyuları, her 
çeşit gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerinin mu
hafazasına mahsus soğuk hava depolan, umumi 
su depoları, belediye süthaneleri yapmak ve iş-

Jetmek ve hususi teşebbüs tarafından kurulan 
aynı mahiyetteki işletmelerin sağlık ve teknik 
bakımlarından murakabe etmek üzere gerekli 
talimatnameleri yapmak : 

MADDE 2. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
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zat'uri ihtiyaç maddelerinin muhafazasına mah
sus soğuk hava depolarını, sağlık ve teknik ba
kımlarından murakabe etmek üzere gerekli ta-
1 imatnameleri yapar. 

MADDE 5. — Belediyeler süt toplama mer
kezleriyle süt dağıtma teşkilâtı kurabilir veya 
kurdurabilir ve süt satış şekillerini tesbit ede
bil ir. 

MADDE 6. — Belediyeler, vâki ihtara rağ
men halkın ekmek ihtiyacının zamanında kar
şılanmasında fırıncıların ihmal ve temerrüdü 
veya kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrürü 
halinde fırınlara el koyarak işletebilirler. 

Ay IH sebeplerle, her çeşit gıda ve zaruri ih
tiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk 
hava depolariyle un fabrikalarına ve değirmenle
rine el koyarak işletebilirler. 

El koyma halinde belediye encümenlerince 
takdir edilecek aylık kira bedeli verilir. Bunun 
dışında hiçbir tazminat verilmiyeceği gibi ilgi
liler de her hangi bir hak ve talep iddia edemez
ler. 

El koyma sebebini gidereceğine dair kesin 
ve inandırıcı teminat verildiği takdirde; encü
men karan ile el koymaya son verilir. 

MADDE 7. — Şehir ve kasaba merkezlerin
de oturan halk ihtiyacı için gerek belediyelerce 
serbest piyasadan temin edilecek, gerekse vali
liklerin talebi üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğü tarafından tahsis olunacak 
paçal hububattan imal olunacak ekmeğin fi
yatı; 

a) Un fabrikalarında ve değirmenlerde 
imal edilecek ekmeklik unların satış fiyatı; 
Ofisçe uygulanan paçal hububat fiyatı, mahallî 
şart ve icaplara göre tekevvün eden hububat 
nakliye ve kırma masrafı, hububatın nakli sıra
sında vâki olacak miktar zayiatı ve mevcut ise 
borsa resmini kapsıyan işletme masrafları, pa
çal hububatın maliyet bedelinden tenzili gere
ken tâli hasılat bedeli, çuval amortisman ve ta
mir masrafı, değirmenci kârı; 

b) Yukarıki bentte açıklanan maliyet un
surlarına göre imal edilecek unlardan yapıla
cak ekmeğin satış fiyatı; ekmeklik un fiyatı 
ile işçi, idare ve işletme masrafları, vergi ve re-

10 
t İktisat Ko. 

EK MADDE 1. — Belediye encümenleri, 
toptan veya perakende olarak satışa arz edilen 
malların üzerine cinsini, alış ve satış fiyatını 
gösteren şekil ve ebadı belli etiket konulması
nı mecburi kılabilir. 

EK MADDE 2. — Belediyeler süt toplama 
merkezleriyle süt dağıtma teşkilâtı kurabilir 
veya kurdurabilir ve süt satış şekillerini tesbit 
edebilirler. 

EK MADDE 3. — Belediyeler, vâki ihtara 
rağmen halkın ekmek ihtiyacını zamanında kar
şılanmasında fırıncıların ihmal ve temerrüdü 
veya kanuni hükümlere riayetsizliğin tekerrü
rü halinde fırınlara el koyarak işletebilirler. 

Aynı sebeplerle her çeşit gıda ve zaruri ih
tiyaç maddelerinin muhafazasına mahsus soğuk 
hava depolariyle un fabrikalamna ve değirmen
lerine el koyarak işletebilirler. 

El koyma halinde sadece belediye encümen
lerince takdir edilecek aylık kira bedeli öde
nir. El koyma sebebinin giderileceğine dair ke
sin ve inandırıcı teminat verildiği takdirde en
cümen kararı ile el koymaya son verilir. 

EK MADDE 4. — Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve belediyeler tarafından tahsis olunan unla 
ekmek imal edilen yerlerde, tahsis edilen un fi
yatı ile imal masrafları ve işletme kârı nazarı 
itibara alınmak suretiyle tesbit edilecek ekmek 
fiyatı kusurlu veya gayrikabili taksim olduğu 
takdirde, belediye encümenleri ekmek narhını 
taksimi kabil olabilecek bir miktara iblâğ ede
bilir. Tezyidedileeek miktar ekmek kilo fiya
tında hiçbir zaman beş kuruşu tecavüz edemez. 

Yukardaki fıkra gereğince tezyidedilen mik
tar, unun tahsis fiyatına ilâve olunarak fırıncı
lardan tahsil edilir. Ve belediyelerde açılan özel 
bir hesapta toplanır. Bu suretle teşkil edilen fon, 
münhasıran beldenin ihtiyacına tekabül edecek 
ve belediyelerin mülkiyetinde çalıştırılacak olan 
sıhhi ve fennî ekmek fırını ve fabrikaların tesis 
ve işletilmesinde kullanılır. 

Tahsis olunan un bedeline yukardaki fıkra^ 
lar mucibince ilâve olunan meblâğın âzami bir 
hafta zarfında belediyelerde açılan özel hesaba 
yatırılması mecburidir. Aksi halde bu meblâğ il
gililerden ilk ay % 10 ve mütaakıp aylar % 5 
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simler, müteferrik masraflar ve fırıncı kârı, gibi ! 
unsurlar nazarı itibara alınmak suretiyle bele
diyelerce tesbit olunur. 

Bu suretle tesbit edilecek ekmeğin fiyatı ku
surlu ve gayrikabili taksim olduğu takdirde be
lediye encümenleri ekmek narhını, taksimi kabil 
olabilecek bir miktara iblâğ edebilirler. Ancak 
arttırılacak miktar ekmek kilo fiyatında 5 kuruşu 
geçemez. 

Yukarı fıkra gereğince artırılan miktar ek
meklik un fiyatına ilâve olunurak fırıncılardan 
tahsil edilir ve belediyelerde açılacak ayrı bir he
sapta toplanır. Bu meblâğın âzami bir hafta zar
fında belediyelere yatırılması mecburidir. Aksi 
halde bu meblâğ ilgililerden 6183 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

Bu suretle tahsis edilen fon, münhasıran bele
diyelerin ihtiyacına tekabül edecek ve belediyele- I 
rin mülkiyetinde çalıştırılacak olan sıhhi ve mo
dern ekmek fırını ve fabrikalarının tesis ve işlet
mesinde kullanılır. j 

MADDE 8. — Belediyeler, 1580 sayılı Bek- | 
diye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü ben
dinde yazılı yerlerin tarifeleri ile; giyim ve ev j 
eşyası, temizleme ve boyacıları, ütüeüler, kolacı- j 
lar ve lekeciler, ayakkabı tamircisi ve boyacısı ve ı 
emsaline ait ücret tarifelerini; meslekî teşekkül- j 
lerin mütalâası alınmak suretiyle re'sen tanzim, ı 
tadil ve tasdik edebilirler. 

MADDE 9. — Belediyelerce tanzim edilmiş 
olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret tarif ele- j 
rine riayet etmiyenler hakkında belediye encü- j 
meni erince bir aya kadar meslek ve sanattan meni I 
cezası verilir. Ve bu gibilerin ehliyeti alınmak i 
üzere trafik teşkilâtına bildirilir. Bu kararlar 
aleyhine 1608 sayılı Kanun hükümlerine göre iti
razda bulunabilinir. 

MADDE 10. — Belediye başkanları ile baş
kan yardımcıları, şube müdürleri ve belediye baş
kanlığınca teşkil edilecek heyetler, kanuni h ü - j 
kümlere aykırılığını tesbit ettikleri her çeşit yi- ! 
yecek, içecek, giyecek ve yakacak maddeleri satış 
yerleri ile depolarını ve umumun yiyip içmesine, ı 
yatıp kalkmasına, eğlenmesine, taranıp temizlen
mesine, yıkanmasına mahsus yerleri ve plajları 
üicbir merciin tetkik ve tasdikine tâbi olmaksızın i 

îktisat Ko. 

zammı ile birlikte ve 6183 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde tahsil olunur. 

EK MADDE 5. — Belediyeler, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 3 ncü 
bendinde yazılı yerlerin tarifeleri ile giyim ve 
ev eşyası, temizleme ve boyacılar, ütüeüler, kola
cılar ve lekeciler, ayakkabı tamirci ve boyacısı 
ve emsaline ait ücret tarifelerini; meslekî teşek
küllerin mütalâası alınmak suretiyle re'sen tan
zim ve tasdik edebilirler. 

EK MADDE 6. — Belediyelerce tanzim edil
miş olan çeşitli nakil vasıtalarına ait ücret tarife
lerine riayet etmiyenler hakkında belediye encü
menlerince 1608 sayılı Kanuna göre ceza veril
dikten başka bir aya kadar meslek ve sanattan 
meni cezası verilebilir. Ve bu gibilerin ehliyeti 
alınmak üzere Trafik teşkilâtına bildirilir. Bu 
kararlar aleyhine itiraz 1608 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbidir. 

EK MADDE 7. — Belediye başkanları ile 
başkan yardımcıları, şube müdürleri ve belediye 
başkanlığınca teşkil edilecek heyetler, kanuni hü
kümlere aykırılığını tesbit ettikleri her çeşit yi
yecek, içecek, giyecek ve yakacak maddeleri satış 

' yerleri ile depolarım ve umumun yiyip içmesine, 
yatıp kalkmasına, eğlenmesine, taranıp temizlen
mesine, yıkanmasına mahsus yerleri ve pilâjları 
hiçbir merciin tetkik ve tasdikma tâbi olmaksızın 
bir haftaya kadar kapatabilir ve sahiplerini be
lediye hudutları dâhilinde aynı süre içerisinde 
meslek ve sanattan menedebilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE — 14 Haziran 1954 tarih 
ve K/940 sayılı Kararın 5 nci maddesi gereğince 
tesis edilmiş bulunan ve Ankara, istanbul ve İ z 
mir belediyelerinde toplanan paralar, 7 nci mad
dede gösterilen fona aktarılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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bir haftaya kadar kapatabilir. Ve sahiplerini be
lediye hudutları dâhilinde aynı süre içerisinde 
meslek ve sanattan menedebilirler. 

MADDE 11. — Belediye başkan ve yardımcı
ları, şube müdürleri ve her çeşit murakabe teşki
lâtı mensupları ve zabıta memurları ceza veya 
sair zabıtları düzenlemeye yetkilidirler. 

GEÇİCİ MADDE — 14 Haziran 1954 tarih 
ve K/940 sayılı Kararın 5 nci maddesi gereğince 
tesis edilmiş bulunan ve Ankara, İstanbul ve İz
mir belediyelerinde toplanan paralar, 7 nci mad
dede gösterilen fona aktarılır. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. j 

( S, Sayısı : 122 ) 



S. S A Y I S I : I 5 5 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı 
maddesinin ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı vıe İktisat Komisyonu raporu (1 /116) 

T. C. 
Başbakanlık 22.10.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1285/2576 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 18 .10 1960 tarihinde kararlaştırılan, 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kananla değişik 16 ncı maddesinin ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, gerekçesi ve ilişiği ile birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkam ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Avrupa .Devletleri arasında bir Gümrük Birliği tesisi maksadiyle 1948 yılında teşkil olunan 
«Avrupa Gümrük Birliği Etüd Grupu» âza devletlerce tatbik edilecek bir Müşterek Tarifenin de 
etüdünü yapmış ve uzun bir mesai sonunda «Brüksel Nomanklâtürü» adı altında, Müşterek Tarife
ye esas olacak bir eşya tasnif cetveli hazırlamaya muvaffak olmuştur. 

Gümrük tarifelerine mütaallik milletlerarası müzakereleri basitleştirmek ve dış ticaret istatis
tiklerinin mukayesesini kolaylaştırmak, dolayısiyle milletlerarası ticareti teshil etmek üzere güm
rük tarifelerinde eşyanın müşterek bir tasnife tâbi tutulmasını temin gayesiyle 13 Avrupa Devleti 
arasında 16 Aralık 1950 tarihinde, «Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif «Nomanklâtürü» adı altın
da biıı mukavele imzalanmış ve bahsi geçen Etüd Grupu tarafından ihzar olunan tasnif cetveline 
istinaden hazırlanan Nomanklâtür, mümzi Devletlerce gümrük tarifelerinin tanziminde esas alın
mak üzere bu mukaveleye eklenmiştir. 

Ahiren memleketimiz de mezkûr mukaveleye katılmış ve mukavele 7 .1 .1955 tarihli ve 6449 
numaralı Kanunla tasdik olunmuştur. 

Halen tatbik edilmekte olan ve 1954 yılında 6290 numaralı Kanunla 5383 numaralı Gümrük 
Kanuna eklenen tarifemiz buNomanklâtüre istinadetnıektedir. 

Brüksel'de kurulmuş olan Gümrük tş Birliği Konseyi, Geçici Nomanklâtür Komitesi marife
tiyle Nonıanklâtürde bilâhara bâzı tashih ve tadiller yapmıştır. îşbu değişikliklere dair Protokol 
1 .9 .1955 tarihinde, memleketimizin de dâhil bulunduğu, 14 devlet tarafından imza edilmiş 3 0 . 1 . 
1957 tarihli ve 6897 sayılı Kanunla da tasdik olunmuştur. Mukavele, mümzi 7 devletçe tasdik ed,il' 
miş olduğundan, 4 ncü maddesinin (B) bendine tevfikan, 11 .9 .1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
bu sebeple Geçici Nomahklâtür Komitesi yerini daimî «Nomanklâtür Komitesi» almıştır. 



Türkiye, tasdik belgesini veren 7 devletten ilki olup bu belgeyi 14.8 .1957 tarihinde Belçika 
Hariciye "Nezaretine tevdi etmiştir. 

Bahse konu Tashih Protokolüne bağlı 1955 Nomanklâtürüne müstenit millî tarifelerini diğer 6 
devlet muhtelif tarihlerde yürürlüğe koymuş ve fakat Türkiye, mevzuun tamamen teknik mahiyet 
ara etmesi ve tercümesinde karşılaşılan güçlükler dolay isiyle bugüne kadar ancak hazırlıyabilmiş-
tir. , ' • 

Takdim olunan kanun tasarısı, mer'i tarifemizdeki eşya tasnifinin mezkûr tashih Protokoluna 
\ intibakını teminen hazırlanan tarife cetvelinin tatbikine geçilmesi maksadına matuftur, Bu ameliye 

ite, tarifemizin vergi hadlerinde her hangi bir değişiklik yapılmamış, sadece eşyanın cetvel içinde
ki tertip ve tasnifinde, kanunla musaddak Protokolün icabı olan tadiller icra olunmuştur. 

öte yandan; halen yürürlükte bulunan Tarife Cetvelinin tatbikatına mütedair kaideler, mer'i 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinde, diğer hükümler 
meyanmda derpiş olunmuştur. 

Ancak. 6449 sayılı Kanunla tasdik edilen bahis mevzuu mukavelenin II nci maddesinin b/iii 
fıkrası hükmü icabı olarak, bu kaidelerin tarife cetvelinin başında ve tam metin olarak yer al
ması gerekmektedir. Bu sebeple mezkûr kaideler, tarife tatbikatında esas alınmak üzere, bu cetvel 
meyanmda kanuna eklenmiş olduğundan, bahsi geçen 16 ncı maddeden çıkarılmıştır. 

Birinci maddenin 2 numaralı bendi, esas itibariyle, meri 16 ncı maddenin mütenabzırı hüküm
leri ihtiva etmektedir. Ancak halen bu maddede mevcut, tarife repertuvarı ve izahnamesinin tat
bikatta esas tutulacağı hükmüne vuzuh verilmek üzere, mezkûr ibare bu kere tasarıda, idari ve 
kazai tatbikatta esas tutulacağı şeklinde tadil edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde, hükümleri bu kere tarife cetveline alınmakla, kaldırılan kanunlar. 
3 ncü maddesinde yürürlük tarihi ve 4 ncü maddesinde de kanunu yürütmeye yetkili merci gös
terilmiştir. 

İktisat Komisyonu raporu 

. 26 . 11. 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Başbakanlığın 22.10.1960 tarih ve 71-1285/2576 sayı'ı yazılarına ekli olarak gelen'Gümrük 
Kanunu ile.Gümrük Giriş Tarife Cetvelimi, değiştirilmesine dair kanun tasarıları komisyonumuza 
havale edilmekle incelendi. 

Avrupa Devletleri arasında bir Gümrük Birliği kurulması maksadiyle girişilen gayretler 1948 
yılından itibaren muhtelif gelişme safhalarından geçmiş ve neticede «Brüksel Nomanldâtürü» 
tesmiye edilen eşya tasnif cetveli hazırlanmıştı. Bu nomanklâ.türün hazırlanmasındaki gayeler, 
milletlerin gümrük tarifelerinde beraberliğin sağlanması, milletlerarası gümrük tarife müza
kerelerinde İmsitlik ve kolaylığa erişilmesi, dış ticaret hareket ve istatistiklerinin vuzuhla ihzar 
ve mukayeselerinin yapılabilmesi ve milletlerarası mübadelelerin kolaylaştırılması noktalarında 
özetlenebilir. , 

.Tasarının gerekçesinde belirtildiği gibi. bu nonıanklâtür, gümrük tarife cetvelinin ihzarında 
nazara alınmak üzere yapılmış ve 16 .12.1950 tarihinde milletlerarası bir mukaveleye bağlan
mıştı»'. Yurdumuz, yukarda sözü geçen mukaveleye daha sonra katılmıştır.- Bu husustaki muka
vele 6449 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. Halen yürürlükteki tarifemiz, mezkûr mukavelenameye 
bağlı nomanklâtüre dayanmaktadır. 

r. a 
Millî Birlik Komitesi 

iktisat Komisyonu 
Esas No: 1/116 
Karar No: 115 

( S. Sayısı : 155 ) 



Daha sonra yetkili Milletlerarası Konsey tarafından nomanklâtürde bâzı değişiklikler ve dü
zeltmeler yapılmıştır. Bunlara göre yeniden 'hazırlanan nomanklâtür, çeşitli memleketlerde yürür
lüğe girmişse de memleketimiz çok geç kalmış ve tarife ancak {hazırlana'bilmiştir. Tasarı, düzel
tilen nomanklâtüre göre yeniden yazılan tarifemizin yürürlüğe gire'bilmesini sağlamak için sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetçe teklif olunan ve genel olarak tertip tekniğine taallûk eden bir 'hususa daha işaret 
etmek zarureti vardır. Tarife tatbikatına dair 'hükümlere Gümrük Kanununun değişik 16 neı mad
desinde yer verilmişti. Hal'buki 6449 sayılı Kanunla mu'saddak mukavelenameye göre tarife tatbi
katına ait kaidelerin tarifenin <baş tarafında bulunması gerekmektedir. Bu sefceple, tarife tatbi
katına dair esaslar, 16 neı maddeden çıkarılmakta ve cetvelin başına alınmaktadır. 

Kanun tasarısının 1 nci. maddesi ile teklif 'olunan değişik şeklinin (2) «ihzar ve neşrolunur»' 
kelimelerinden sonraki kısmı çıkarılmıştır. 

İncelemesinde görüleceği gibi, komisyonumuzca çıkarılan ibare, tarifenin izalhnamesinin ve ta
rife cetveli ile iızalhnamenin repertuvarmın idari ve kazai tatbikatta esas tutulacağını hükme bağ
lamaktadır. Evvelâ ibaredeki idari tatibikat kelimeleri!fazla (bulunmuştur. Zira Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca böylece hazırlanacak metinlerin gümrük mercilerinde nazara alınması ta<biî görül
mektedir. Diğer taraftan, mezkûr izâhname ve re pertuvarlarm kazai tatbikatta esas tutulması 
teklifi katiyen ka'bule şayan görülmemiştir. Gümrük ihtilâflarında gümrük taraflardan 'biridir. 
tzahname ve repertuvar ise gümrüğün 'görüşünü aksettirirler. Taraflardan (birinin görüşü ise, kaza 
mercilerince uyulması gerekli kaide haline getirilemez. 

Kanun taidil tasarısı ve eki tarife, Millî Birlik Komitesinin 'tasvibine arz edilmek fazere sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı 
Kuytak Fikret 

Üye 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Ka
nunla değişik 16 neı maddesinin ve Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 6290 sayılı Kanunla değişik 1'6 neı ma'ddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 16. — 1. Memlekete ithal olunacak 
bilcümle eyşadan, ibağlı «Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli»' ne göre Gümrük Vergisi alınır.» 

Bu cetvelin 'başında yer alan «Tarifenin tef
siri 'hakkında umumi kaideler»1 den 5 numaralı 
kaidede zikredilen 'benzerlik Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tesTbit ve Resmî 'Gazete ile ilân olu
nur. 

2. Gümrük ve Tekel Bakanlığınca Tarife
nin izahnamesi ve tarife cetveli ile iza'hnamenin 
repertuvarları ihzar ve neşrolunur ve idari ve 
kazai tatbikatta esas tutulur. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Ka
nunla değişik 16 neı maddesinin ve Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 9383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 neı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 16. — 1. Memlekete ithal olunacak 
bilcümle eyşadan, ibağlı «Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli»1 ne göre Gümrük Vergisi alınır.» 

Bu cetvelin 'başında yer alan «Tarifenin tef
siri 'hakkında umumi kaideler»1 den 5 numaralı 
kaidede zikredilen benzerlik 'Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tespit ve Resmî 'Gazete ile ilân olu
nur. 

2. Gümrük ve Tekel (Bakanlığınca Tarife
nin iza'hnamesi ve tarife cetveli ile iza'hnamenin 
repertuvarları ilhzar ve neşrolunur. 

(:.S. Sayısı : 155) 



Hü. îktisat Ko. 

İzailıname ve repertuvarlarda yapılacak de
ğişiklik ve ilâveler Resmî Gazete ile neşredilir. 
Bu değişiklik ve ilâveler neşrinden önce kesin
leşmiş.. Gümrük Vergisi taihakkuklarma tesir et
mez. 

MADDE 2. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na 6İ290 sayılı Kanunla eklenmiş 'bulunan Güm
rük Giriş 'Tarife Cetveli ve 'bu cetvelde değişik-; 
likler yapılmasına dair '6956, 7152 ve 29.7.1960 
tai'Mi ve 33 sayılı kanunlarla 29 . 7 . 1960 ta
rihli ve 34 sayılı Kanunun 1 nci maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — IBu kanun yayımı tarihinden 
•bir ay \sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

pBvlet Başkanı ve Barbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
Âr. Zeytinoğlu 

Millî Savunma "Bakam 
F. Özdüek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas.-Y.veTurz.B.V. 

SI. Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aslan 

Ulaştırma Bakanı 
"s. TJlay 

•Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

îmar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

tzahname ve repertuvarlarda yapılacak 'de
ğişiklik ve ilâveler Resmî Gazete ile neşredilir; 
Bu değişiklik ve ilâveler neşrinden önce kesin
leşmiş Gümrük Vergisi taihakkuklarma tesir et
mez. 

Bu kanunu (Bakanlar Kurulu 

18 . 10 . 1960 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı V. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

Ba. - Ya. ve Tura. Bakanı 

» « « 

( & Şayi» i 155) 
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GÜMRÜıK UÎRÎŞ TARİFE CETVELİ 

F î H R î S T 

Fasıl 
No: 

> BÖLÜM - I. 

» Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

1 Canlı hayvanlar. 
.- 2 Etler ve yenilen sakatat. 
^3 (Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler. fl 

4 Süit ve süt nıüstaihsalları; kuş ve kümes hay
vanlarının yumurtaları; tabiî bal. 

5 Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen 
'veya bukınmıyan hayvani menşeli sair mite-
taıhsallar. 

BÖLÜM - II. 

Nebati müstahsallar 

Tarife No. 

6 
7 

8 

' 9 

10 
•:11 

m 

Canlı nebatlar ve çiçekçilik miistahsalları. 
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve ne
batlar. 
Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin 
'kabakları. 
Kalhve, çay, Paraguay çayı (Maite) ve baha
rat. 
Hububat. 
-Değirmencilik ınüıstehlsallari; malt; nişasta; 
ıglülten; inülin. 
Yağlı tohum ve meyvalar, nıuihtelif tane, to-
Ihum ve meyvalar; sanayide ve tababette kul
lanılan nebatlar; saman ve hayvan yemleri. 

01.01 - 01.06 
02.01 - 02.06 
03.01 - 03.03 

04.01 - 04.06 

05.01 - 05.15 

06.01 -

07.01 -

08.01 -

09.01 
10.01 

11.01 

06.04 

07.06 

08.13 

09.10 
10.07 

- 11.09 

:'t€io 

16 

17 
18 
19 

Fasıl 
No. 

13 

14 

16 

K«*n 

Boyacılıkta veya debagatte 
verişli nebati iptidai madd 
çineler ve sair nebati usare 
örülmeye ve yontulmaya el 
deler; tarifenin başka..yerle 
yen veya bulunmıyan nebat 
tahısallar. 

BÖLÜM - I 

Hayvani ve nebati yağlar 
bunların tahallülünden me 
tahsallar; hazırlanmış yem 

hayvani veya nebati m 

ıHayvani ve nebati yağlar 
bunların taihallülünden me 
tahısallar; hazırlanmış yem 
hayvani veya nebati menşe 

BÖLÜM -

Gıda sanayii müstahsalları; 
içkiler ve sirkele 

'Et, balık ve kabuklu hayv 
den hazırlanmış yenilecek m 
Şeker ve şeker mamulleri. 
Kakao ve müstahızarları. 
Esasını hububat, un veya 
müstahzarlar; pastacılık m 



**o. Tarife No. 

-20 Seibze, yenilen nebat, meyva ve sair nebat ve 
ndbat parçaları müstahzarları. 20.01 - 20.07 

21 Çeşitli gıda müstahzarları. 21.01 - 21.07 
22 Meşrubat-, alkollü içkiler ve sirkeler. 20.01 - 22,10 
23 Oıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hay

vanlar için hazırlanmış gıdalar. 23.01 - 23.07 
24 Tütün. 24.01 - 24,02 

BÖLÜM - V. 

Madenî müstahsallar 

25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçı, kireç 
ve çimentolar. 25.01 - 25.3*2 

26 Maden ceviherleri, cüruf ve küller. 26.01 - 26.0-1 
27 Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların 

taktirinden elde edilen müıstaihsallar, bitü-
menli maddeler; madenî mumlar. 27.01 - 27.17 

BÖLÜM - VI. 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstah&ılları 

28 Organik olmıyan kimyevi mütftâhsallar; kıy
metli madenlerin, radyoaktif elemanların, na
dir toprak madenlerinin ve izotopların orga-

-nifc veya organik olmıyan bileşikleri. 28.01 - 28.58 
29 Organik kimyevi müstahsallar. 29.01 - 29.45 
30 İspençiyari müstahsallar. 30.01 - 30.05 
31 Oübreler. 31.01 - 31.05 
32 Defbagatte ve boyacılıkta" kullanılan hulâsa

lar; tanenler ve müştakları; boyayıcı madde- * 
ler, müstahzar boyalar, vernikler ve müstalı--
zar boyayıcı maddeler; macunlar; mürekkep
ler, 32.01 - 32.13 

Fasıl 
No. 

33 Uçan yağlar ve rezinoitler; ıt 
let müstahzarları ve kozmet 

34 Sabunlar, tansiyoaktif orga 
yıkama, yağlama müstahzarl 
müstaihzar mumlar, bakım mü 
mumlar ve benzerleri, model 
patlar ve dişçilikte kullanıla 

35 Alibüminoid maddeler ve yap 
36 Barut ve patlayıcı maddeler 

mulleri; kibritler; pirofiorik h 
•maddeler. 

37, Fıotoğraf ve sinemacılıkta kul 
38 Kimya sanayiinin muhtelif m 

BÖLÜM - VH 

Suni plâstik maddeler, sel 
suni reçineler ve bu mad 
tabiî, sentetik veya takli 

39 Suni plâstik maddeler, selü 
terleri, suni reçineler ve bu 
mul eşya. 

40 Talbiî sentetik veya taklit 
eşya. 

BÖLÜM - VI 

Deriler, köseleler, postlar, 
lerden mamul eşya; sar 
koşum takımları, seyahat 
mahfaza teşkil eden benze 

mamul e 

41 Deriler ve köseleler. 



,Pasıl 
No. Tarife No. 

42 Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum ta
kımları, seyahat eşyası, ve kap, kılıf, mahfa
za teşkil eden benzeri eşya; bağırsaktan ma
mul eşya. 42.01 - 42.06 

43 Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunlaın 
mamulleri. 43.01 - 43.04 

BÖLÜM - IX. 

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü; 
mantar ve mantardan mamul eşya; hasırcı ve 

sepetçi eşyası 

44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü. 44.01 - 44.28 
45 Mantar ve mantardan mamul eşya. 45.01 - 45.04 
46 Hasırcı ve sepetçi eşyası. 46.01 - 46.03 

BÖLÜM - X. 

Kâğıt imaline yanyan maddeler, kâğıt ve mamulleri 
47 Kâğıt imaline yanyan maddeler. 47.07 - 47.02 
48 Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâ

ğıttan ve mukavvadan mamuller. 48.01 - 48.21 
49 Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sana

yiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı 
metinleri, plânlar 49.01 - 49.11 

BÖLÜM - XI. 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 

50 ipek, şap ve buret. 50.01 - 50.10 
51 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı 

lifler. 51.01 - 51.04 
52 Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensu

cat. 52.01 - 52.02 

Fasıl 
No. 

53 Yün, kıl ve at kılı. 
54 Keten ve rami. 
55 Pamuk. 
56 Dokumaya elverişli sentetik v 

lifler. 
57 Dokumaya elverişli sair neba 

iplikleri ve kâğıt ipliğinden 
58 Halı ve kilimler ve duvar k 

nılan örtüler, kadifeler, pelü 
halkalı mensucat; kordelâlar 
tancı eşyası; tüller ve fileler 
gipürler; işlemler. 

59 Vatka ve keçeler; sicim, ip, 
urgancı eşyası; hususi mens 
veya sıvanmış mensucat; do 
maddelerden teknik eşya, 

60 örme eşya, 
61 Mensucattan giyim eşyası ve 
62 Mensucattan mamul diğer ha 
63 Eskimiş giyim eşyası ve men 

diğer eski eşya; paçavralara v 

BÖLÜM - XI 

Ayakkabılar; başlıklar; şem 
baçlar ve bunların aksamı; 
ve bunlardan mamul eşya; 

insan saçından mamu 

64 Ayakkabılar, getrler, tozlu 
eşya; bu eşyanın aksamı. 

65 Başlıklar ve aksamı. 
66 Şemsiyeler, bastonlar, kamçıl 

bunların aksamı. 



Fasıl <.tfr gS'OT * 25'ÖS 
N©g ^»qcjiî ;G]}GLJG ujjTLetfGb'''.ıbjıpjGi. Ac'wjr»ıı«rt- Tarife Nio. 

67 Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri, yap
ma çiçekler, insan saçından mamuller, yel
pazeler. 67.01 - 67.05 

BÖLÜM - XIII. 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri mad
delerden mamul eşya, seramik mamulleri, cam 

ve camdan mamul eşya 

68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri 
maddelerden mamul eşya. 68.01 - 68.16 

69 Seramik mamullerri. 69.01 - 69.14 
\ 70 Cam ve camdan mamul eşya. 70.01 - 70.21 

BÖLÜM - XIV. 

İnciler, kıymetli taşlar ve henzerleri, kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplama maden
ler ve bu maddelerden mamul eşya, taklit mü

cevherci eşyası, madenî paralar 

71 İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıy
metli madenler, kıymetli madenlerle kapla
ma madenler ve bu madenlerden mamul eş
ya, taklit mücevherci eşyası. 71.0Î - 71.16 

72 Madenî paralar. 72.01 

BÖLÜM - XV. 

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 

73 Dökme demir, demir ve çelik. 73.01 - 73.40 
74 Bakır. 74.01 - 74.19 
75 Nikel. 75.01 - 75.06 

Fasıl pft«]sn.»w vpâmur 
•Şfag ^Giîjaı'AGjGi.* ps^onjm* pînjK'.jj 

76 Alüminyum. 
77 Magnezyum, berilyum (Glüs 
78 Kurşun. 
79 Çinko. 
80 Kalay. 
81 Başka âdi madenler. 
82 Âdi madenlerden aletler, b 

sofra takımları. 
83 Âdi madenlerden çeşitli eşya 

BÖLÜM - XV 

Makinalar ve cihazlar; elek 
bunların eksam 

84 -Kazanlar, makinalar, mekan 
âletler; bunların aksamı. 

85 Elektrik makina ve cihazlar 
nük işlere yarayan eşya; bun 

BÖLÜM - XV 

Nakil vasıtala 

86 Demiryolu nakil vasıtaları v 
fik için elektrikle çalışmıya 

87 Motorlu kara nakil vasıtalar 
sikletler, motosikletler ve di 
vasıtaları 

88 Hava nakiil vasıtaları. 

89 Deniz, nehir ve göl nakil va 



Fasıl 
No. Tarife No. 

BÖLÜM - XVIII. 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, 
ayar, kontrol alet ve cihazları; tıbbi - cerrahi 
alet ve cihazlar; saatçi eşyası; musiki alet
leri, televizyonda manyetik usulle hayal ve ses 
kaydeden ve serî halinde çoğaltan cihazlar; 
bunların aksam ve teferruatı 

90 Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, 
ayar, kontrol alet ve cihazları; tılbbi - cerrahi 
alet ve cihazlar. 

91 Saatçi eşyası. 
92 ıMusiki aletleri; televizyonda manyetik osulle 

hayal ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan 
cihazlar; ibunlann aksam ve teferruatı. 

BÖLÜM - XIX. 

Silâhlar ve mühimmat 

93 Silâhlar ve mühimmat. 93.01 - 93.07 

BÖLÜM - XX. 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya 
bulunmıyan çeşitli eşya ve müstahsallar 

94 

95 

96 

-, 97 
. 98 

Mobilyalar; taibaıbette, cerrahide kullanılanmiio-
ibilyalar; yaltak.takımları ve Ibenzçri eşya. 
Yontulmaya veya fcalıiba dökülmeye elverişli 
işlenmiş haldeki maddeler ve mamulleri. 
Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve 
elekler. 
Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 
.'Çeşitli eşya. 

94.01 • 

9â.Oa;> 
- - • , : . - „ • • : • > . 

.96.01 
97.01 
98.01 

94.04 

mm 
96.06 

-. :97.08 
- 98.16 

90.01 - 90.29 
91.01 - 91.11 

92.01 - 92.13 

Fasıl 
No. 

BÖLÜM -

Sanat eşyası, koleksiyon e 

99 Sanat eşyası, faokfcsiyon eş 

TARİFENİN TEFSÎBÎ HA 

Tarifenin tatbikında aşağıda 

1. Bölüm, fasıl ve tâli fası 
dir; eşyanın tarifedeki y 
bölüm veya fasıl notları 
notların lâfzına aykırı d 
yapılır. 

2. Tarifenin muayyen 'bir p 
yapılan her türlü atıf, b 
veya ibaşka maddelerle 
alır. Aynı şekilde, muayy 
bir eşyaya yapılan atıf, 
mamul eşyaya taallûk ed 
lerin tarifedeki yerinin t 
göre yapılır. ,-

• .3.. . . (2) numaralı kaideninta 
gi 'bir seibeple eşya iki ve 
bildiği-: takdirde, o eşyan 
•gösterildiği üzere yapılır 
. a) Eşyayı en hususi ş 

umulmi şekilde tav 
h) (a) kaidesinin tatb 

yen mahlûlt müst 
terekkübeden veya 



Fasıl 
No. Taıföc No. 

dana gelen - mamullerin «arifedeki yeri, Ibunlara mü
meyyiz (vasfım veren jmadde /voya eşya ıtesibSt edileibii • 
diği İtakdirde, <bpnagöreJt^yin >edil!ir. 

c) Tarifedeki yeri (a) ve (ıb) Jkaidelerine ıgöre ıtıâyin «di-
lemiyen ê tya, ilgili |3<cBİs^nlaısdan vergi Ihaddi en yük
sek olanına verilir. 

4. Bir bölüm veya ıfasıl ile ilgili »bir ötft, dîğor Zulümlere veya 

Fasıl 
No. 

fasıllara yaihıı*t muayyen 
rejfciyle İkâzı «gyamn şkariç 
ıbu istisna, mföakûr eşyan 
bübüm ıbulunmadıtoça, -ast 
yonlara giren toifeün eşya 

S. Tarifedeki pozisyonlardan 
&k benmymı eşyanın (bulu 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

BÖLÜM - I. 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

Fasıl : 1. 

Canlı hayvanlar 
NOT. 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, naimeler ve mik
roorganizma kültürleri dışında, bütün canlı hay
vanlar bu fasla/dâhildir. 

01.01 — Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar 10 
01.02 — Canlı sığır emsi hayvanlar (Manda cinsi dâhil) 10 
01.03 — Canlı domuz cinsi hayvanlar : 

a) Ehlileri. 50 
b) Yabanileri. 40 

01.04 — Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar. 20 
01.05 — Canlı kümes hayvanları. 100 
01.06 — Canlı sair hayvanlar : 

a) Kobay, ada tavşanı, fare, 5 
b) Ehli ve yabani güvercinler. 100 
c) Saireleri. 40 

Fasıl : 2. 

Etler ve yenilen sakatat 
NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir : 

a) 02.01 ilâ 02.04 ve 02.06 pozisyonlarına 

Tarife 
No. Eşyanın 

girenlerden insa 
olmıyanlar; 

b) Hayvan bağırsa 
deleri (05.04) 
dâhil hayvan ka 

c) 02.05 pozisyonu 
lar dan gayrı "hay 

02.01 —• 01.01 ilâ 01.04 pozisyon 
rın etleri ve yenilen sa 
muş veya dondurulmuş) 

02.02— Cansız kümes hayvanlar 
ğer hariç) yenilen sak 
muş veya dondurulmuş) 

02.03— Kümes hayvanlarının 
soğutulmuş, dondurulmu 
mura edilmiş). 

02.04 — Sair etler ve yenilen sak 
veya dondurulmuş) : 

a) Ehli ve yabani 
b) Saireleri. 

02.05 — Domuz yağı (etli kısımla 
ve kümes hayvanlarının 
sızdırılmamış, taze, soğ 
tuzlanmış, salamura edi 
tütsülenmiş). 

02.06 — Her nevi et ve yenilen s 
larının karaciğerleri har 
ra edilmiş, kurutulmuş v 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 3. 

Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeleri 

NOT. 
Aşağıda yazdı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve et
leri (02.04 veya 02.06) ; 

b) Cansız balıklarla (balık ciğerleri, yu
murta ve nefisleri dâhil), crustaces de
nilen kabuklu hayvanların ve naimele-
rin (coquillages denilen kabuklu hay
vanlar dâhil), mahiyetleri veya bulun
dukları hal sebebiyle insanlar tarafın
dan yenilmeye elverişli olmıyanları 
(Fasıl : 5 ) ; 

c) Hayvan balık yumurtasından yapıl
mış benzeri maddeler (16.04) 

03.01— Balıklar, taze (canlı veya cansız), soğutulmuş 
veya dondurulmuş. 

03.02— Balıklar (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutul
muş veya tütsülenmiş). 

03.03— Crustaces denilen kabuklu hayvanlar ve naime-
ler (coquillages denilen kabuklu hayvanlar dâ
hil) (kabuklarından çıkarılmış olsun olmasın), 
taze (canlı veya cansız), soğutulmuş, dondurul
muş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutul
muş; kabukları çıkarılmaksızm sadece suda 
haşlanmış kabuklu hayvanlar. 

35 

50 

Tarife • 
No. Eşyanın 

Fasıl 

Süt ve süt müstah 
hayvanlarının yum 

NOTLAR. 

1. «Süt» tâbirinden, y 
süt, ayran, lâkteseru 
fir, yoğurt ve benze 
ettirilmiş sair sütler 

2. Hava almıyan made 
krema 04.02 pozisyo 
ve» sayılı. Buna m 
pastörize veya pept 
hava olmıyan maden 
bulunan süt ve krem 
da «konserve» sayılm 

04.01 — Süt ve krema (taze, te 
siz). 

04.02— Süt ve krema (konserv 
muş veya şekerli). 

04.03— Tereyağı. 
04.04— Peynir ve çökelek. 
04.05 — Kuş ve kümes hayvanl 

yumurta sarısı (taze, k 
şekilde konserve edilmi 
sın). 

04.06 — Tabiî bal. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 5. 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hay
vani menşeli sair müstahsallar 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 

a) Yenilmeye elverişli hayvani müstahsal
lar (mayi veya kurutulmuş hayvan ka
nı, tam veya parça halinde hayvan ba
ğırsağı, mesane ve midesi hariç); 

b) 05.05 ilâ 05.07 pozisyonlarında yer 
alanlardan gayrı, deri, post ve kürk
ler (Fasıl 41 veya 43); '"'*••-

e) At kılı ve döküntülerinden gayrı, hay
vani, menşeli dokumaya elverişli mad
deler (BÖLÜM XI); - : ' 

d) Fırça imalinde kullanılmak üzere 
«fırça başı» halinde hazırlanmış do
muz ve yaban domuzu kılları ve sair ~ 
hayvani kıllar (96.03); 

2. 05.01 pozizyonunun tatbikında, boylarına 
göre demet haline konulmuş insan saçları, 
kök uçları bir tarafa gelecek şekilde sıraya 
konulmamış ise, «işlenmemiş» sayılır. 

3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, fil, 
mamut, mors, deniz aygırı, narval ve yaban 

r- domuzunun müdafaa vasıtası olan dişle-
'• *' riyle, gergedan boynuzu ve sair hayvan-

•V. . ."' lann dişleri «fildişi» sayılır. •?; ; 

Tarife 
No. Eşyanın 

Tarifenin neresinde 
kılı» tâbiri, at ve sı 
yelelerinin ve kuyru 
eder. 

05.01 — İşlenmemiş insan saçı 
lenmiş olsun olmasın); in 

05.02—Domuz veya yaban domuz 
hayvanların fırça imalin 
kılların döküntüleri 

05.03 — At kılı ve döküntüleri (b 
miyle veya müstakilen t 
olmasın). 

05.04 —Tam veya. parça halinde 
mesaneleri ve mideleri (b 

05.05— Balık döküntüleri. 

05.06 — Veterler ve sinirler; ta 
kırpıntıları ve benzeri dö 

05.07 — Kuşların tüylü derileri 
ları, kuş tüyü ve kısımla 
olsun olmasın), ince kuş 
dece temizlenmiş, dezenf 
hafazaları için muamele 
veya kısımlarının toz ve 

05.08 — Kemikler ve boynuz içi 
yağı çıkarılmış, basit bi 
fakat her hangi bir şekil 
mele görmüş veya jelati 
toz ve döküntüleri. 



Tarife 
No. ' Eşyanın cinsi 

05.09 — Boynuz, tırnak, pençe ve gagalar (işlenmemiş, 
basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir 
şekil verilmemiş); bunların döküntüleriyle toz 
haline getirilmiş olanları; balina ve benzeri hay
vanların ağız kemikleri (işlenmemiş, basit bir 
şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil 
verilmemiş); bunların döküntüleri ve saçak ha
linde olan kısımları. 

05.10—.Fildişi (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazır
lanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş); 
fildişi tozu ve döküntüleri. 

05.11 — Kaplumbağa kabuğu (tam kabuk veya sıyrılmış 
yapraklar halinde) (işlenmemiş veya basit bir 
şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil 
verilmemiş); kaplumbağa tırnakları, kabuk kır
pıntıları, döküntüleri. 

05.12 — Mercan ve benzerleri (işlenmemiş veya basit 
bir şekilde hazırlanmış, fakat başkaca üzerlerin
de çalışılmamış); kabuklu su hayvanlarının boş 
kabukları (işlenmemiş veya basit bir şekilde ha
zırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş); 
boş kabukların toz ve döküntüleri. 

05.13 — Tabiî süngerler. 
05.14 — Ak amber, kunduz hayası (kastoreum), kedi 

miski (sivet), misk, kunduz böceği (kantarit); 
safra (kurutulmuş olsun olmasın); ispençiyari 
müstahsallarm hazırlanmasında kullanılmaya 
elverişli olan hayvani maddeler (taze, soğutul
muş, dondurulmuş veya muvakkaten muhafaza
sı için başka şekilde konserve edilmiş) : 

a) Kantarit. 
b) Sairleri. 

Eşyanın 

05.15 — Tarifenin başka yerlerind 
bulunmıyan hayvani men 
veya 3 ncü fasıllara dâh 
ne elverişli olmıyan cans 

BÖLÜM 

Nebati mü 

Fasıl 

Canh nebatlar ve çiç 

NOTLAR. 

1. Bu fasıl umumiyetle 
tiştirenler ve çiçekçi 
sıran dikme veya sü 
len müstahsalları ih 
raber patatesler, yen 
saklar bu fasla dahil 

2. Buketler, sepetlik çiç 
zerleri, halemgöre, 06 
yonlarındaki çiçekler 
rejimine tâbidir. B 
sair maddelerden te 
alınmaz. 

06.01 — Çiçek soğanları, yumru 
yeraltı sakları (grifler, r 
miş veya vermemiş veya ç 

Tarife 
No. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

öff.02— Sair canlı nebatlar ve kökler (ağaçlar, fidan
lar, çalılar, aşı kalemleri, aşı gözleri ve çelikler 

a) Çelikler, aşı kalem ve gözleri, meyva 
ağaçları ve fidanları, orman ağaçlan 
ve fidanları. 5 

b) Sairleri. 100 

0*5.03 —• Süs veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek 
koncaları ve tomurcukları (taze, kurutulmuş, 
boyanmış, beyazlatılmış, emdirilmiş veya başlka Lira K. 
şekilde hazırlanmış). Gr. Kiloda 50.00 

06104— Süs veya buket içdn yapraklı dallar, yaprak
lar, ince dallar, otlar, yosunlar ve likenler 
("taze, kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış, 
emdirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış Kıyrae-
oîanlar dahil, 06.03 pozisyonundaki çiçek, kon- tinden % 
ca ve tomurcuklar hariç). 100 

Fası l : 7. 

Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar 

NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar 07.04 pozisyonuna dâhü 
değildir : 

a) Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayık
lanmış (07.05); 

l) Tath biberler (Capcicum grossum), toz 
halinde (09,04); 

c) 07.05 pozisyonunda yer alan kuru seti* 
nelerin unları (11.03); 

Tarife 
No. Eşyanın c 

d) Patates unu, irmi 
Yukarki hükümle 
tiyle, 07.01 ilâ 07.0 
bikatında «sebzel 
lar-» tâbirine, ayn 
mantarlar, yer 
Hint hıyarı (kap 
tes, turşuluk panc 
küçük hıyarlar, k 
lar, tatlı biberler 
rezene, maydano 
tarhun otu, tere, 
turbu ve sarmısa 

Sebzeler ve yenilen neba 
tulmuş). 

Sebzeler ve yenilen neba 
olmasın) (dondurulmuş). 

Sebzeler ve yenilen neba 
kükürtlü isu veya muvak 
temine yarıyan (başka m 
içinde, fakat derhal yenilm 
lanmamış). 

07.04 — Sebzeler ve yenilen nebat 
alınmış veya tebahhur et 
de kesilmiş veya dilimler 
veya 'toz haline getirilmiş 
suretle hazırlanmış olanla 

07.05 — Baklagil kuru sebzeler, 
(iç kabukları çıkarılmış 
olsun olmasın). 

07.01 — 

07.02 — 

07.03 — 



Tarife Kıynıetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

07.06— Many<]fka' ararot/ salep, yerelması, tatlı pata
tes ve yüksek* tiisp'ette nişasta veya inülin ih
tiva eden benzeri sair'kökler ve yumrular (ta
ze veya kurutulmuş, tanı veya dilimlere ayrıl
mış) ; sagu özü. 50 

Fasıl : 8. 

Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin 
kabuklan 

NOTLAR. 

1. Bu fasıl, yenilmeye elverişli olmıyan mey-
»-- vaları ihtiva etmez-: 
'2. «Taze» tâbirine, soğutulmuş olanlar da dâ

hildir. • ' : "--'"••- • 

08.01 — .Hurma, muz, ananas," mango, mangust, avo
kado armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, 
Brezilya cevizi, kaju cevizi (taze veya kurutul
muş, ikabuklu veya kabuksuz) : 

Lira K. 

a) Hurma ve muz. G. Kiloda 2 00 
Kıymetin

den % 
b) Sairleri. 100 

08.02— Turuçgiller (taze veya kurutulmuş). 100 
08.03— încir (taze veya kurutulmuş). 25 

J)8.04—Üzüm (taze ve kurutulmuş). 25 
'08.05 — Sert kalbuklu meyvalar (08.01 pozisyonundakd-

lerden başkaları) (taze veya kurutulmuş, ka-
' ; buklu veya kabuksuz). 25 

Tarife 
No. Eşyanın 

08.06— Elma, armut ve ayva (ta 
08.07 —. Sert çekirdekli meyvalar 
08.08 — Çilek ve'benzerleri (taze 
08.09 — Sair meyvalar (taze). 
08.10— Dondurulmuş meyvalar 

veya pişmiş). 
08.11— Muvakkaten mmhafaza e 

selâ : Kükürt gazı ile ya 
su veya sair maddeler k 
vakkaten mulhafazâ edilm 
liyle yenilmeye elverişli 

08.12— Kurutulmuş meyvalar (0 
yonlarmdakilerden başka 

08 ;13— Kavunların ve turunçgil 
dondurulmuş, kurutulmu 
kürt lü su veya muvakk 
temine yarıyan başka m 
içinde). 

Fasıl 

Kahve, çay, Paraguay ça 

NOTLAR. 

1. 09.04 ilâ 09.10 pozis 
tahsalların birbirler 
aşağıda gösterildiği ş 
a) Aynı pozisyona 

birbiriyle olan m 
zisyona girer; 

b) Muhtelif pozisyo 
daha. fazla mü 



t a r i fe Kıymetin-
*No. Eşyanın cinsi den % 

alan ınaJüûtîarı 09.10 pozisyonuna gi
rer. Yukarda (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı mahlutlar da dahil olmak üzere, 
09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren 

"*' müstahsallara başka maddelerin katıl
mış olması, mahlutun iaslî mahiyetini 
değiştirmedikçe, tasniflerine tesir et
mez. Aksi takdirde bu {mahlutlar bu fa-

- sil dışında kalırlar; bunlardan, lezzet 
veya çeşni verici mahlut maddeUr 
21.04 pozisyonuna girer. 

2. Aşağıda yazılı- olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 

a) «Capicum grossum» cinsi (tatlı) bi
ber, döğülmemis (Fani 7); 

b) «Cubeba officinalis Miquel» veya «Pi
per cubeba» cinsi kebabe biberi (12.07). 

09.01 — Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun 
olmasın); kahve'kabukları've zarları; içinde her 
hangi bir' nispette kahve 'bulunan ve kahve yeri
ne kullanılan maddeler : y 

a)' Çiğ: T5 
b> [Kavrulmuş (öğütülmüş olsun olmasın). 100 

09.02— Çay. . " • 7,5 
09.03— Paraguay çayı (mate). 75 
09.04— Biber («Piper», «Capcicum» ve «Pimenta» cins

leri). 100 
09.05 — Vanilya. 40 
09.06— Tarçın ve tarçın ağacının çiçeği. 100 
09.07— Karanfil (meyva, tane ve sapları). 100 
05.08— Küçük Hindistan cevizi «müskat» ve kabuğu; 

kakule. 75 

Tarife 
No. Eşyanın 

09.09 — Anason, Çin anasonu, re 
Karaman kimyonu ve ard 

09.10— Kekik, defte ve safran; s 

,„ Fasıl 

Hub 
NOT : 
Bu fasıl, münhasıran, ka 
üzerlerinde başka şekilde 
bubat tanelerini ihtiva e 
kabuklarından ayıklanmı 
latılmış veya kırılmış pir 
zisyonunda yer ahr. 

çavdarla karışık 

10.06— Pirinç, 
10.07 — Kara buğday, ak darı, d 

r ı) ; sair hububat. 

10.01 -
10.02 -
10.03 -
10.04-
10.05-

- Buğday 
- Çavdar. 
- Arpa. 
- Yulaf. 
- Mısır. 

Fasü 

Değirmencilik müstah 
glüten: 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar bu 

a) Kavrulmuş malt 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

mak üzere hazırlanmış (hale göre, 09.01 
veya 21.01); 

b) Çocuk mamaları veya perhiz yemekleri 
için (meselâ ısıtma ameliyesi ile) hazır
lanmış unlar (19.02). Bununla beraber, 
sadece pişme hassasını ıslah maksadiyle 
ısıtma ameliyesine tâbi tutulmuş [unlar 
tu fasla dâhildir; 

ç) Corn flakes ve 19.05 pozisyonuna, dâhil 
olan sair müstahsallar; 

d) İspençiyari müstahsaUar (Fasıl 30); 
e) 33.06 pozisyonuna dâhü ıtriyatçılık' ve 

tuvalet müstazarlart karakterini haiz 
nişastalar. 

11.01 — Hububat unları. 50 

11.02— Bulgur, irmik; kabukları ayıklanmış, zarları 
çıkarılmış, kırılmış veya ezilmiş hububat tane
leri (flokonlar dâhil), kabukları ayıklanmış, 
parlatılmış, kırılmış pirinç hariç; hububat fi
lizleri (Un haline getirilmiş olsun olmasın). 50 

İ1.0S— 07.05 pozisyonuna giren baklagil kuru sebze
lerin unları. 60 

11.04— 8 nc'i fasılda yer alan meyvalarm unları. 100 

11.05 — Patetes unu, irmiği ye rendesi. 60 

11.06— Sagu, manyoka, ararot ve. salebin ve 07.06 po
zisyonuna giren şair kök ve yumruların unları 
ve irmikleri. 60 

11.07 — Malt (Kavrulmuş olsun olmasın). 60 
$1.08-— Nişastalar; inülin. 100 

Tarife 
No. Eşyanın 

11.09— Glüten ve glüten unu (K 
sın). 

Fasü 

Yağlı tohum ve meyvalar, muht 
nayide ve Sahabette kullanılan n 

NOTLAR ;. 
1. Yer fıstığı, soya fasu 

tohumları ve kopra, 
(12.01). Hindistan c 
dâhildir. Zeytin, haz 
re, 7 veya 20 ncİ fasl 

2. Pancar tohumları, ça 
süs çiçekleri tohuml 
meyva ve orman a 
fiğ ve acı bakla toh 
tohumlar addedilir-( 
tohumluk baklagil k 
baharat teşkil eden 
sılda yer alan sair 
tohumları (Fasıl: 10 
valar (12.01) ve 12 
alan tohum ve ^neyva 

• dâhil değildir. 
3. Aşağıda yazılı nebat 

diğerleri meyanınd 
dâhildir: Fesleğen, h 
cins nane, biberiye, se 
Bununla beraber, a 
12.07 pozisyonu dışın 



Tarife 
*3b. Eşyanın cinsi 

a) Yağlı tohum v$ meyvalar (12.01); 
b) 30 ncu. fabldaki ispençiyari müstah-

mU&r; 
Ç) 33 nen iasüdaki ıtriyatçılık ve tuvalet 

maddeleri; 
d} 38.11 pozisyonuna giren dezenfekte 

edici, haşarat öldürücü, parazitleri ve 
zararlı otları yok edici müstaksallar. 

42.01 —• Yağlı tohum ve «leyvalar (iKırihmş olısun olma
dın) . 

12.02-— Yağlı tohum ve meyvalarm yağı alınmamış un
ları (Hardal unu thariç). 

12.03 — Ekilmeye mahsus (tohumlar, sporlar ve mey va-
4ar : 

t)) Şeker pancarı fbohumu. 
•fb) Sairleri. 

42v04 — Şeker pancarı (ibiitün veya dilinmiş) (taze, ku-
.«•ufaulmuş veya toz haline getirilmiş); şeker ka
rmığı. 

12.05 —• Hindiba kökü (doğramnış ol&un olmasın) (ta-
«e veya ümruttulmuş, fakat kavrulmamış). 

•12.06— Şerbetçi otu (kolzaları ve Lüpülini). 
42.07 — (Başlıca ıtriyatçılıkta, Itabalbette, haşarat ve pa-

ratfiftî'erin itlafında ve (benleri işlerde kullanı
lan nebatlar, ndbaft parçaları, tohum ve meytva-
iar (taze v<eya kurustulmuş, Ibüftün, kesilmiş, kırıl
mış veya toz haline (getirilmiş). 

42.08—• (Keçiboynuzu (taızç veya kurutulmuş) ^(kırılmış 
veya. toz haline getirilmiş olsun olmasın); tari
fenin -"haşka ycrlCFİnd'e zikri geçmiyen veya fbu-

\ 

Tarife 
No. Eşyanın ci 

lunmıyan ve -billhaisısa insan 
lanılmaya elverişli olan m 
nelbati müstahsallar. 

12.09 — Hulbuibat sapları ve kavuzl 
yılmış olsun olmasın). 

12.10—• Hayvan yemi pancar ve k 
kuru ot, kalba iyonca, eivliy 
yemi lahana, acı bakla, fiğ 
yemi sair nelbati mıüstahsal 

Fasü : 1 

Boyacılıkta veya dehagatte kullan 
maddeler; zamklar, reçineler ve 

NOT. 
Meyan kökü hulâsası, nezle 
otu hulâsası, sarı sabır hul 
usare ve hulâsa sayılar (13 
Aşağıda yazılı olanlar 13. 
değildir : 

a) Ağırlık itibariyle 
keri ihtiva eden v 
halinde bulunan 
(17.04); 

b) Malt hulâsası (19 
c) Kahve, çay veya 

sası (21.02); 
d) İçki olarak kullan 

tılmış nebati usar 
. imaline mahsus 

hulâsalar» diye a 
kep müstahzarlar 



Tarife Kıymetin-
No. **• Eşyanın cinsi den % 

e) Tabii kâfuru (29.13) ve Glycyrrhizine -
(29A1); 
f) İlâçlar (30.03); 

^ g) Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hulâsalar (32.01 veya 32.04); 

ç h) Uçan yağlar ve rezinoitler (33.01), ko
kulu mukattar sular ve uçan yağların 
sulu mahlûlleri (33.05); 

ij)' Kauçuk, balata, guta - perka ve benze
ri tabiî zamklar (40.01). 

13.01 — Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebati 
iptidai maddeler : 

a) Kına. 100 
b) Sairleri. 20 

13.02—• jGorrielâlka (beyazlatılmış olsun'olmasın); tabiî 
zamklar, tabiî reçineli zamklar, taibiî reçineler 
ye tabiî pelesenkler : 

a) Oomelâka, zamklı arabî, günlük. 70 
to). Sairleri. 20 

13.03—• Nebati usare ve_ hulâsalar; pektin; ağar - ağar 
ve nebatlardan çıkarılan sair taibiî yapışkan ve 
kıvam verici maddeler. . 20 

Fasü : 14. 

örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati, mad
deler; tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen 

veya bulunmıyan nebati menşeli sair 
müst aksallar 

NOTLAR : 
1.. Nasıl hazırlanmış olursa, olsun, esas itiba-

Tarife 
No. Eşyanın 

riyle mensucat imali 
maddeler ve lifler ile 
imalinde kullanılabil 
ğer nebati maddeler 
LÜM XI). 

2. Yarılmış sepetçi söğ 
- benzerleri, rot en kam 

veya dilinmiş roten k 
na girer. Ağaçtan şer 
da kalır (44.09). 

3. Ağaç yünü 14.02 
(44.12). 

4. Fırça imalinde kulla 
ları 14.03 pozisyonun 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır i 
bati maddeler (sepetçi .sö 
roiten kamışı, sazlar, raf 
ile, temizlenmiş, beyazlat 
hububat ısapları ve benzer 

14.02 — Bilhassa şilte ve mobilya 
kullanılan nebati maddel 
deniz yosunu ve benzerle 
yardımiyle veya müstaıki 
olsun olmasın). 

14.03— Bilhassa süpürge ve fırç 
nebati maddeler (iHint da 
istle ve benzerleri) (bağ 
olsun olmasın). 

14.04—• Yontulmaya elverişli sert 
kabuklar ve cevizler (kor 
miyesi cevizleri ve benzer 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen ve
ya bulunmıyan nebati menşeli müstahsallar. 50 

BÖLÜM - m . 

Hayvani ve nebati yağlar (katı veya mayi); 
bunların tahallülünden meydana gelen müstah
sallar; hazırlanmış yenilir katı yağlar, hayvani 

veya nebati menşeli mumlar 

Fasü : 15. 

Hayvani ve nebati yağlar (katı veya mayi); 
tunların tahallülünden meydana gelen müstah
sallar; hazırlanmış yenilir katı yağlar; hayvani 

veya nebati menşeli mumlar 

NOTLAR. 
i. Aşağıda yazılı olanlar hu fasla dâhil de

ğildir : 
a) Domuz ve kümes hayvanları yağları 

(eritilmemiş veya sızdırılmamış) (02.05); 
b) Kakao yağı (18.04); 
c) Kıkırdaklar (23.01); nebati yağ istih-

linde elde edüen küspeler, pirina ve 
sair bakiyeler (23.04); 

' *&) izole edilmiş yağ asitleri; müstahzar 
mumlar, ispençiyari müstahsallar, boya, 
vernik, sabun, ıtriyatçılık, tuvalet ve 
kozmetik müstahsallar haline getirilmiş 
yağlı maddeler; sülfona edilmiş mayi 
yağlar ve VI ncı bölüme giren sair müs
tahsallar; 

Tarife 
No. Eşyanın ci 

e) Mayi yağlardan m 
(40.02). 

2. Nötralizasyon patları « 
yağların tortu veya ba 
yapağı yağı zifti ve g 
zisyonuna girerler. 

15.01— Her türlü domuz ve küme 
(eritilmiş veya sızdırılmış) 

15.02 — iç yağı (sığır, koyun ve k 
(ham veya eritilmiş) (ilk m 
denilen iç yağı dâhil). 

15.03— Stearin soler; oleo-stearin 
tirilmemiş, içine bir şey k 
hangi bir şekilde hazırlan 
ve mayi domuz yağı : 

a) Oleo - steardn. 
b) Mayi domuz yağı 
c) Sairleri. 

15.04— Balık yağları ve memeli 
yağları (katı veya mayi) 
olmasın). 
ihtar : Sanayide kullanılac 
tir. 

15.05— Yapağı yağı ve bundan m 
ler (lanolin dâhil). 

15.06— Sair hayvani katı ve ma 
ğı, kemik veya döküntüle 
lar, v.s.). 

15.07— Nebati sabit yağlar (katı 
mizlenmiş veya rafine edilm 

a) Hintyağı, bezir y 



t a r i f e Kıymetin-
Nö. Eşyanın cinsi den % 

b) Sairleri. 100 

15.08— Hayvani ve nebati mayi yağlar (kaynatılmış, 
okside edilmiş, suyu alınmış, sülfüre, sufle 
veya standolize edilmiş veya başka şekilde tadil 
olunmuş). 40 

15.09— Degra. , 20 

15.10— Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağla
r ı ; sınai yağ alkolleri. 20 

15.11— Gliserin (gliserinli sular ve gliserinli lesivler 

15.12^- Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleg-
y tirilmiş hayvani veya nebati mayi ve katı yağ

lar (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha 
' ileri bir ameliye görmemiş). 60 

15.13 — Margarin, eritilmiş veya sızdırılmış domuz ya
ğı taklitleri ve sair hazırlanmış yenilir katı 
yağlar. 75 

15.14— İspermeçet (ham, sızdırılmış veya rafine edil
miş) (suni olarak boyanmış olsun olmasın). 40 

15.15 — Balmumu ve sair böcek mumları (suni olarak 
boyanmış olsun olmasın). 40 

15.16— Nebati mumlar (suni olarak boyanmış olsun 
olmasın). 20. 

15.17— Yağların yahut hayvani veya nebati mumların. 
işlenmesinden meydana gelen bakiyeler. 40 

Tarife 
No. Eşyanın 

BÖLÜM 

Gıda sanayii müstahsallan; meşr 
tüt 

Fasıl 

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla 
madd 

NOT. 

2 nci ve 3 ncü fasıllarda 
zırlanmış veya konserve 
crustaces denilen kabukl 
ler (coguillages denilen 
hil), bu fasla girmez. 

16.01— Etten, sakattan veya ka 
sosis, salam ve benzerler 

16.02 — Etten veya sakatattan 
zarlar ve konserveler. 

16.03-— Çiğ et hulâsası ve suyu. 

16.04— Balık müstahzarları ve 
ve benzerleri dâhil). 

16.05— Crustaces denilen kabuk 
lerin (eoquillages denil 
dâhil) müstahzarları ve 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 17. . • 

Şeker ve şeker mamulleri 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir : 

a) Kakao ihtiva eden şeker mamulleri 
(18.06); 

Jb) Kimyaca sâf şekerler (29.43); bununla 
. beraber kimyaca sâf sakaroz bu istis

naya dâhil değildir; 
c) Şekerli ispençiyari müstahsallar (Fa

sıl 30). 
2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca sâf saka

roz 17.01 pozisyonuna girer. 

17.01 — Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler (ka
tı halde). 100 

17.02 — Sair şekerler; şeker şurupları; suni bal (tabiî 
bal ile karışık olsun olmasın); karamelleşti-
rilmiş şeker ve melaslar : 

a) Laktoz. 35 
b) Sairleri. 100 

17.03 — Melas (renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 100 
17.04 — Şeker mamulleri (Kakaosuz). 150 
17.05 — Şeker, şurup ve melaslar (koku veya renk verici 

maddeler katılmış) (Vanilyalı veya vanilinli 
şekerler dâhil; ne nispette olursa olsun, şeker 
katılmış meyva suları hariç). 150 

Tarife 
No. Eşyanın c 

Fasıl 

Kakao ve mü 

NOTLAR. 
1. 19.02, 19.08, 22.02, 22 

yonlarında yer alan k 
müstahzarlar bu fasla 

2. îcinde kakao bulunan 
bu faslın 1 numaralı n 
fuz kalmak üzere, ka 
gıda müstahzarları 18 

18.01 — Kakao tane ve kırıkları (ç 
18.02 — Kakao kabukları (dış ve 

tüleri 
18.03 — Kakao hamuru (Külçe vey 

ğı alınmış olsun olmasın) 
18.04 — Kakao yağı (Katı veya ma 
18.05 —Toz kakao (Şekersiz). 
18.06 — Çikolata ve kakao ihtiva 

tahzarları. 

Fasıl 

Esasını hububat, uh veya nişa 
pastacılık m 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanla 

ğildir : 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya 
mutat yemekler için hazırlanmış olan 
ve ağırlık itibariyle % 50 veya daha 
fazla kakao ihtiva eden ve esasını un, 
nişasta veya malt hulâsası teşkil eden 
müstahzarlar (18.06); 

b) Hayvanlara yedirilmek üzere hususi 
şekilde hazırlanmış olup esasını un ve
ya nişasta teşkil eden müstahzarlar 
(Bisküi ve saire) (23.07); 

c) İspençiyari müstahzarlar (Fasıl 30). 
Bu fasıldaki müstahzarlardan esaslarını 
meyva veya sebze unu teşkil edenler, esasını 
hububat unu teşkil eden benzeri müstahzar
larla aynı rejime tâbidir. 

19.01 —Malt hulâsası. 100 
19.02 — Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mûtat 

yemekler için hazırlanmış olan ve esasını un, ni
şasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzar
lar (ağırlık itibariyle % 50 den az kakao ihtiva 
edenler dâhil). 50 

19.03 — Makarna, şehriye ve benzerleri, 50 

19.04 — Tapyoka ve sagu; patates nişastasından veya 
sair nişastalardan elde edilen benzerleri. 40 

19.05 — Kabarma suretiyle hâsıl olan veya kızartma su
retiyle elde edilen ve esasını hububat teşkil 
eden mütahsallar («uffed rice», «corn flakes» 
ve benberleri). 50 

19.06 — Hosti, ilâç, güllâcı, mühür güllâcı, güllâç, yuf
ka ve benzerleri. 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

19.07 — Ekmek, peksimet ve sai 
leri (şeker, bal, yumur 
nir ve meyva katılmış 

19.08 — Pastalar, bisküiler, kekl 
mamulleri (her hangi b 
mış olsun olmasın). 

Fası 

Sebze, yenilen nebat, 
nebat parçala 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir : 
a) 7 nci ve 8 nci 

le hazırlanmış 
sebzeler, yenile 

b) Şeker mamulle 
mamulleri (18 
kerli meyva pel 

2. 20.01 ve 20.02 poz 
zuu edilen «sebzele 
başka şekiller altın 
zisyonlarında yer 
fasıl notunun son 
çen nebatlar da bun 

3. Şurup içinde konse 
ye elverişli nebatla 
cümle zencefil ve m 
nuna girer; kavrul 
pozisyonuna dâhild 



Tarife m Kıymetin-
No. Eşyanın einsi den % 

4. Ağırhıi itibariyle kuru hulâsa nispeti % 7 
ve daha fazla olan domates suyu 20.02 pozis
yonuna girer. 

20.01— Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (sirke 
veya asit asetikle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) (tÜZ, baharat, hardal veya şeker katıl
mış olsun olmasın). 100 

20.02— Sebzeler ve yenilen nebatlar (hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (sirke veya asit asetikle ha
zırlanmış veya konserve edilmiş olanlar hariç). 100 

20.03— Dondurulmuş meyvalar (şeker katılmış). 150 
20.04 — Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parçaları 

şekerlemeleri (emdirilmiş, glase veya kristalize). 150 
20.05 — Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, 

marmelâtlar (pişirilerek hazırlanmış) (şeker 
katılmış olsun olmasın). 150 

20.06 — Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (şeker veya alkol katılmış ol
sun olmasın). 150 

20.07— Meyva suları (üzüm suyu dâhil) veya sebze su
ları (tahammur ettirilmemiş ve alkol katılma
mış) (şeker katılmış olsun olmasın). 150 

Fasıl : 21. 

Çeşitli gıda müstahzarları 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değil

dir : 

Tarife 
No. Eşyanın 

a) 07.04 pozisyonla 
lutları; 

b) Ne nispette olu 
- tiva eden ve k 

^ kavrulmuş madd 
c) 09.04 ilâ 09.10 p 

rat ve sair müstâ 
d) İlâç haline getir 

2. Yukarda 1 numaralı 
zılı kavrulmuş madd 
pozisyonuna girer. 

21.01 — Kavrulmuş hindiba ve k 
sair kavrulmuş maddeler 

21.02 — Kahve, çay ve Paraguay 
ları; esası bu hulâsa ve 
tahzarlar 

21.03 — Hardal unu ve hazır har 
21.04— Salçalar; lezzet ve çeşni 

deler. 
21.05 — Çorbalar veya et ve seb 

zarlar ; hazır çorbalar vey 
a) Balık, kabuklu 

rin çorbaları. 
b) Saireleri. 

21.06— Tabiî mayalar (canlı ve 
suni mayalar : 

-a) Cansız tabiî ma 
b) Saireleri. 

21.07 — Tarifenin başka yerlerin 
bulunmıyan gıda müstah 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

Fasıl : 22. 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler 

NOTLAR. 

1. Aşağı/la yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 

a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mukattar su ve nâkil su (28.58); 
c) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla asetik 

asit ihtiva eden sudaki mahlûller 
' (29.14); 

d) 30.03 pozisyonundaki ilâçlar; 
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 33). 

2. 22.08 ve 22.09 pozisyonlarının tatbikatında 
alkol derecesi, 15 santigrat sühunet derece
sinde «Gay -Lussac» alkometresiyle elde 
edilen ölçüye göre tâyin olunur. Takdir yolu 
İle elde edilmiş alkollü içkilerin (eaux - de-
vie) tağyir edilmiş olanları, tağyir edilmiş 
etil alkolle birlikte 22.08 pozisyonuna girer 

22.01— Su, maden suları, gazlı sular; buz ve kar. 100 
İhtar : Hududa yakın yerlerden ithal olunan 
içme sulan muaftır. 

22.02— Limonatalar, içine koku katılmış gazozlar ve 
maden suları; alkolsüz sair içkiler (20.07 po-' 
zisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç). 100 

22.03 — Biralar 150 

Tarife 
No. Eşyanı 

22.04— Kısmen tahammür etm 
mürü alkolden gayri bi 
olsun olmasın). 

22.05— Taze üzüm şarabı; ta 
rulmuş taze üzüm şıra 

22.06— Vermut; kokulu mad 
tılarak hazırlanmış sai 

22.07 — Elma şarabı, armut ş 
mur mahsulü sair içkil 

22.08— Alkol derecesi 80 ve d 
edilmemiş etil alkoller 
sun tağyir edilmiş etil 

22.09— Alkol derecesi 80 den 
memiş etil alkoller; t 
alkollü içkiler (eaux 
sair alkollü içkiler; 
lar» denilen ve içki im 
lü mürekkep müstahza 

22.10 — Yenilip içilebilen sirk 
kullanılan maddeler. 

Fas 

Gıda Sanayiinin bakiye ve dökü 
g 

23.01 — Et ve sakatatın, balı 
vanlarla naimelerin ins 
elverişli olmıyan unla 
lar. 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

23.02— Kalın ve ince kepekler ve 'hububat ve bakla
gillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka ameli
yelere tâbi tutulması neticesinde hâsıl olan di
ğer bakiyeler. 50 

23.03— Şeker pancarı küspeisi, şeker kamışı bağası ve 
şeker sanayiinin sair döküntüleri; bira ve tak-
ıtir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesin
de hâsıl olan bakiyeler ve benzeri bakiye
ler. 15 

23.04— Yağlı tohum ve zeytin küspeleri ve nebati yağ 
istihsalinden arta kalan diğer bakiyeler (tor
tular hariç). * 15 

23.05 — Şarap tortusu; ham tartr. 15 
23.06—> Tarifenin başka yerlerinde zikri gecmiyen veya 

bulunmıyan, hayvan gıdası olarak kullanılmaya 
elverişli nebati müstahsallar. 15 

23.07— Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlan
mış hayvan yemleri ve hayvanlar için hazırlan
mış diğer yiyecekler; hayvanların beslenmesin
de kullanılan sair müstahzarlar( takviye mad
deleri ve saire). 15 

Fasıl : 24. 

Tütün 

24.01 — Yaprak tü tün; tütün döküntüleri. 50 
24.02 — Mamul tü tün; tütün hulâsa ve salçaları. 200 

Eşyanın 

BÖLÜM 

Madenî m 

Fasıl 

Tuz, kükürt, topraklar 
çimen 

NOTLAR. 
1. Pozisyon metinlerin 

istisnalar hariç olm 
veya yıkanmış (mü 
ğiştirmeksizin, saf 
bertaraf edilmesi iç 
yıkanmış olanlar dâ 
veya dövülerek vey 
haline getirilmiş, 
elenmiş, flotasyon a 
tik veya başka mi 
lerle (kristalizasyon 
müstahsalları ihtiva 
muş, kalsine edilmiş 
lunduğu yozisyonda 
ileri bir ameliye gö 
lın dışında kalır. 

2. Aşağıda yazılı olan 
dir : 
a) Süblime kükür 

kürt ve kolloid 
b) Fe2 O3 formülü 

riyle % 70 ve 
mir ihtiva eden 
yayıcı toprakla 

Tarife 
No. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

c) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
d) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve 

kozmetikler (33.06); 
e) Kaldırın* tasları ve kaldırım kenar tas

ları (68.01), mozayık için küb şeklinde 
taslar (68.02), çatı ve bina yüzlerini 
kaplamada kullanılan kayağan tasları 
«arduvaz» (68.03); 

f) Kıymetli taslar (71.02); 
g) Her birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha 

fazla olan kültive sodyum klorür kris
talleri (optik eşya hariç) (38.19); sod
yum klorürden optik eşya (90.01); 

h) Yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşir
leri, bilardo tebeşirleri (98.05). 

25.01 — Kaya tuzu, tuzla tuzu, deniz tuzu, sofra tuzu, 
saf sodyum klorür; tuzla ana suları; deniz suyu : 

a) Saf sodyum klorür. 15 
b) Sairleri. 100 

25.02— Fırınlanmamış demir piritleri. 25 
25.03 — Her nevi kükürt (süblime kükürt, teressübet-

tirilmiş kükürt ve kolloidal kükürt hariç). 20 
25.04— Tabiî grafit. 5 
25.05— Her nevi tabiî kum (boyanmış olsun olmasın) 

(26.01 pozisyonuna giren madenli kumlar ha
riç). 50 

25.06 — Kuvartz (tabiî kumlardan gayrıları); kuvartzit 
(ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile 
kesilmiş). 25 

25.07— Kil (kaolen, bentonit, v. s.) (68.07 pozisyonuna 
giren imbisat ettirilmiş killer hariç); andaluzit, 

Tarife 
No. Eşyanın 

siyanit, silimanit (kalsin 
sın) ; mülit; şamot ve d 

25.08—Tebeşir. 
25.09— Boyayıcı topraklar (kal 

birleriyle karıştırılmış 
tabiî demir oksitleri. 

25.10 — Taibiî kalsiyum fosfatlar 
siyum fosfatlar, apatit v 

a) Tabiî alüminyu 
fo) öğütülmüş tab 
c) Sairleri. 

25.11— Tabiî baryum sülfat (b 
karbonat (witherite) k 
masın) (baryum oksit h 

25.12 — Nakiiyye toprakları, sili 
kesafeti 1 veya daha az 
topraklar (kiselgur, trip 
diatomit, v. s.) (telkis e 

25.13 — Sünger taşı; zımpara t 
biî Süleyman taşı ve di 
(termik muamele görmü 

25.14— Kayağan taşı (arduvaz 
ca yontulmuş veya sade 

25.15 —• Mermer, traverten, ekos 
veya daha fazla olan yo 
elverişli sair kireçli taş 
kabaca yontulmuş veya 
miş). 

25.16— Granit, porfir, bazalt, g 
inşaata elverişli sair ta 
tulmuş veya sadece test 

25.17— Çakıl taşı ve kırılmış t 
görmüş olsun olmasın), 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

ve tarmakadam (umumiyetle yolların, demir
yollarının betonaj ve döşemesinde veya sair 
balastlama işlerinde kullanılan tiplerden); çak
mak taşı, y&ssı iri çakıl taşı (termik muamele 
görmüş olsun olmasın); 25.15, 25,16 pozisyon
larındaki taşların tane ve kırıntıları (termik 
muamele görmüş olsun olmasın) ve tozları. 25 

25.18— Dplomi (ham, kabaca yontulmuş veya sadece 
testere ile kesilmiş) (kalsine edilmiş olsun ol
masın) ; aglomere doloni (katranlı dolomi 
dâhil). 25 

25.19— Tabiî magnezyum karbonat (manyezit) (kal
sine edilmiş olsun olmasın) (magnezyum oksit 
hariç). 25 

25.20— Alçı taşı; anhidriti; alçı (boyanmış veya ça
buk veya geç donmayı sağlayıcı az miktarda 
maddeler katılmış olsun olmasın) (dişçilikte 
kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış 
alçılar hariç). 25 

25.21 — Kastin, kireç taşı veya çimento taşı, 25 
25.22 — Âdi kireç (söndürülmüş veya söndürülmemiş); 

su kireci (kalsiyum oksit ve kalsiyum hidroksit 
hariç). 25 

25.23— Portlant çimentosu ve benzeri hidrolik çimen
tolar (klinker denilen toz haline getirilmemiş 
çimento dâhil) (boyanmış olsun olmasın). 15 

25.24— Amnıyat (aspestos). 25 
25.25— Tabiî lüle taşı (cilalanmış parçalar halinde ol

sun olmasın) ve tabiî kehribar; anglomere lüle 
taşı ve kehribar (levha, çubuk ve benzeri şe

killerde, fakat kalıba döküldükten sonra ay
rıca bir ameliyeye tâbi tutulmamış); siyah 
kehribar. 10 

Tarife 
No. Eşyanın 

25.26— Mika (gayrimuntazam 
«splittings» dâhil) ve m 

25.27 — Tabiî steatit (sabun taş 
tulmuş veya sadece tes 

25.28 — Tabiî kriolit ve şiolit. 
25.29— Tabiî arsenik sülfürler 
25.30— Tabiî ham boratlar ve 

(kalsine edilmiş olsun 
sulardan çıkarılan b 
nispeti, kuru müstahsa 
lan tabiî asit borik. 

25.31—• Feldispat; lösit; nefe 
flüor spar. 

25.32— Stronsiyum karbonat 
edilmiş olsun olmasın ( 
tarifenin başka yerlerin 
ya bulunmıyan made 

* eşyası kırıkları ve dökü 

Fası 

Maden cevhe 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olan 

ğildir : 
a) Tabiî magnezy 

zit) (kalsine 
(25.19); 

b) Fosfor istihrac 
fasla dâhil cüru 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

c) Yüksek fırın cürufu yünü, cüruf yünü, 
Maya yünü ve benzeri sair madenî yün
ler (68.07); 

d) 71.11 pozisyonundaki müstahsallar (ku-
* yumcu külleri); 

e) Maden cevherlerinin eritilmesiyle elde 
edilen bakır, nikel ve kobalt matları 
(BÖLÜM XV). 

2. 26.01, pozisyonundaki «maden cevherleri» 
tabiri, başka maksatlar için kullanılsalar 
bile, metalürji sanayiinde XIV ve XV nci 
bölümlerde yer alan madenlerin veya civa
nın istihracında fiilen kullanılan minera
lojik maden cevherlerini ifade eder. Bunun
la beraber, metalürji sanayiinde kullanılmak 
üzere mûtat hazırlama ameliyesinden gayrı 
bir şekilde ameliyeye tabi tutulmuş olanlar 
bu pozisyona dâhil değildir. 

3. 26.03 pozisyonuna yalnız, sanayide maden 
istihracında veya maden bileşikleri imalin
de kullanılmaya elverişli kül ve bakiyeler 
girer, 

26.01 — Maden cevherleri (zenginleştirilmiş olsun olma
sın) ; kavrulmuş demir piritleri (pirit külleri). 5 

9 
26.02 — Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çeliğin 

imalinden veya dövülmesinden hâsıl olan sair 
döküntüler. 

26.03 — Maden veya maden bileşiklerini ihtiva eden kül
ler ve bakiyeler (26.02 pozisyonunda yer alan
lar hariç). 10 

Tarife 
No. Eşyanın 

Fası 

Madenî yakıtlar, madenî 
tirinden elde edilen m 

maddeler; m 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanla 

dir : 
a) Muayyen kimyev 

münferit şekille 
müstahsallar (fa 
da yer alan kim 
tisnaya dâhil değ 

b) 30.03 pozisyonun 
2. 27.07 pozisyonu, sade 

kömürü katranlarını 
len yağlar ve sair m 
zamanda, alçak sühu 
ranlarının veya sair m 
tiri, petrolün sikliza 
lerle elde edilen ve t 
unsurlar aromatik o 
petle daha ağır olan 
ihtiva eder. 

3. 27.10 pozisyonunda 
veya bitümenli mad 
yağları-» tâbiri, sade 
tümenli madenlerden 

26.04— Sair cüruf ve küller (d 
külü dâhil). 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

değil, aynı zamanda, istihsal şekli ne olur
sa olsun, terkibindeki aromatik ohnıyan 
maddeler aromatik olan maddelere nispetle 
daha ağır olan benzeri yağları da şümulü 
içine alır. 

4. 27.13 pozisyonu, sadece parafini ve pozis
yon metninde yazılı diğer müstakmllan de
ğil, aynı zamanda, sentetik olarak veya baş
ka usullerle elde edilmiş benzeri müstaksal
ları da ihtiva eder. 

27.01 — Taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briket, 
topak ve benzeri şekillerde katı yakıtlar. 

27.02 — Linyit ve aglomere linyit. 
27.03— Tur.b (hayvan altına serilenler dâlhil) ve ııglo-

«mero turfb. 
27.04— Taş kömüründen, linyitten ve turfrdan eldo edi

len kok ve sömikok. 
27.05 —• Karni kömürü. 
•mükerrer 
27.05 —• 'Havagazı, fakir gaz ve su gazı. 
27.06 — Taş kömürü katranı, linyit katranı, turlb katra

nı ve sair madenî katranlar (kısmen taktir edil
miş katranlar; ziftin kreozot yağları veya taş 
ikömürü katranının sair taktir mahsulleri ile 
olan mahlutları dâhil). 

27.07 — Yüksek sühunet taş kömürü katranlarının tak
tirinden elde edilen yağlar ve benzen müstalh-
sallar; bu faslın 2 numaralı notunda belirtilen 
sair yağlar ve müstalhsallar.. 

27.08—• Taşkömürü katranından veya sair madenî kat
ranlardan elde edilen zift ve zift koku. * 

Tarife 
No. Eşyanın 

27.09— Ham. petrol veya bitüme 
edilen ham yağlar : 

a) 270 santigrat 
evvel takattur e 
peti c/c 37 yi bu 

•b) % 37 den % 5 

c) % 50 den yukarı 

27.10— Petrol yağlan veya bitüm 
-edilen yağlar (ham yağl 
olarak, ağırlık itibariyle 
petrol yağını veya bitüm 
edilen yağları ihtiva eden 
lerinde zikri geçmiyen ve 
tathzarlar dâhil) : 

a) Kapalı kapta ale 
tigrat dereceden 
lar. 

h) Kapalı kapta ale 
tigrat derece ve 
santigrat dereced 
95 santigrat dere 
250 santigrat der 
hil % 05 ten faz 
yağlar. 

c) Kapalı kapta ale 
tigrat derece ve 
yağlar : 
1. Taktir mahs 

Kraking vük 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi ^ den % 

fazlası takattur edenler. 
100 Kg. S. 2 75 

2. Tortu yakıtlar : 
Kraking vukuibulmadan takattur 
©den kıemı % 80 den az olanlar. 

100 Kg. S. 2 75 
• 3. Makina yağları (ıKarakteristik ren

gi ve kokusu giderilm'iş olanlar dâ
hil). 100 Kg. ;S. 2 75 

îîıtar : Denemeler A. S. T. M. usullerine göre 
yapılır. 5 kiloya kadar hususi kaplarda 
olanlar asıl verginin 10 'misline tabidir. 

Kıymetin
den % 

27.11 —• Petrol gazı ve gaz halinde sair hidrokarbiirîer 15 
27.12— Vazelin. 30 
27.13—• Parafin; petrol mumları veya şist mumları; 

ozokerit; linyit mumu, turlb mumu, parafinli ba
kiyeler (igatsöh veya slack wax) (boyanmış olsun 
olmasın). 30 

27.14— Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarmm 
veya bitümenli madenlerden elde edilen yağların 
diğer bakiyeleri. 20 

27.15— Tabiî bMmen ve taibiî asfalt; bitümenli şistler 
ve kumlaır; asfaltlı kayalar. ' 20 

27.16— Esasını tabiî asfalt, taibiî bitümen, peltrol •bitü
meni, madenî katran veya madenî 'katran zifti 
teşkil eden bitümenli mahlutlar (bitümenli sa
kızlar, out - backs, v. s.). - 20 

27.17 — Elektrik enerjisi. 15 

Eşyanın c 

BÖLÜM 

Kimya sanayii ve buna ba 
NOTLAR. 
1. a) 28.50 veya 28.51 

rindeki tarifelere 
sallar (radyoaktif 
leri hariç) bu po 
tarifenin başka 
mez. 

b) Yukarda (a) bend 
fuz kalmak sarti 
pozisyonlarından 
uyan bütün müs 
lara dahil olup, 
pozisyonuna girm 

2. Yukarda 1 numaralı 
fuz kalmak sartiyle, 
veya perakende satış 
ları dolayısiyle 30.03 
33.06, 37.08 veya 38.1 
rinde yer alan müsta 
lara dâhil olup, tarife 
nuna girmez. 

Fasıl : 

Organik olmıyan kimyevi 
madenlerin, radyoaktif elem 
madenlerinin ve izotopların 

olmıyan bil 
NOTLAR. 
1. Pozisyonlarında aksin 



Tarifo Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

ça, bu fasla münhasıran aşağıda yazılı olan
lar girer : 
a) îzale edilmiş kimyevi elemanlar veya 

kimyevi takımdan muayyen bir tertip
te olan ve münferit şekillerde bulu
nan bileşikler (saf halde bulunsun bu
lunmasın); 

b) Yukarda (a) bendinde zikredilen müs-
tahsalların sudaki mahlûlleri; 

c) Yukarda (a) bendinde zikredilen müs 
tahsalların başka mayilerdeki mahlûl
leri; şu kadar ki, bu mahlûller münhası
ran emniyet mülâhazaları veya nakil 
icapları dolayısiyle mûtat ve kullanıl
ması zaruri bir şekilde yapılmış olmalı 
ve bu ameliye o müstahsalları umumi is
timal şeklinden ziyade bâzı hususi isti
mal şekillerine uygun hale sokmamalı-
dır. 

d) Yukarda (a), (b) veya (c) bentlerinde 
eikredüen müstahsallardan, içlerine 
muhafaza veya nakilleri için zaruri sta-
büizan maddeler katûmış olanlar. 

2. Organik maddelerle stabilize edilmiş hidro-
sülfitler ve sülfoksilâtlar (28.36), organik 61-
mıyan bâzların karbonat ve perkarbonatları 
(28.42), organik olmıyan bâzların basit veya 
kompleks siyanürleri (28.43), organik olmı
yan bâzların fülminatları, siyanatları ve ti-
yosiyanatlan (28.44), 28.49 ilâ 28.52 pozis
yonlarında yer alan organik müstahsallar, 

\ metaloidik veya madenî karbürlerden 

Eşyanın c 

(28.56) başka, sadece 
bon bileşikleri de bu 
a) Karbon oksitler, 

izosiyanik, tıyosiy 
veya kompleks sa 
(28.13); 

b) Karbon oksihaloj 
c) Karbon sülfürü 
d) Hiokarbonatlar, 

tellürokarbonatla 
tellürosiyanatlar, 
minokromatlar ( 
ganik olmıyan ba 
yanatları (28.48) 

e) Katı oksijenli su 
sülfürü ve sülfoh 
ve halojenürlcri 
nî müştakları (28 
hil klâsik siyanam 
lık itİbaı-iyle % 
ihtiva edeni hariç 

3. Aşağıda yazılı olanla 
dir : 
a) Sodyum klorür v 

sair madenî müst 
b) Yukarda 2 numa 

den gayrı, tertip 
hem organik olm 
bileşikler; 

c) 31 nci faslın 1,2, 
rında zikredilen 

d) Lüminofor olarak 
olmıyan müstahs 



Tarife 
No. ; Eşyanın cinsi 

e) Huni grafit (38.01); yangın söndürme 
cihazlarında kullanılan veya yangın sön-

• dürme bombalarına konulmuş olan sön
dürücü müstahsdllar (38.17); peraken
de olarak satılmak üzere ambalajlanmış 
•mürekkep lekesi çıkaran mûstahsallar 
f38.19); alkali madenlerin veya alkali 
(toprak motâenl&rm halojenli tuzlarından 
veya magnezyum oksitten kültive 
edilmiş olup her birinin ağırlığı 2,5 
gram veya daha fazla olan kristaller 
{optik eşya hariç) (38.19); 

f) Kıymetli taşlar, sentetik veya terkip 
yoliyh elde edilen taşlar, kıymetli veya 
sentetik taşların tozları (71.02 ilâ 71.04) 
pe 71 nci fasla dâhil olan kıymetli ma
denler; 

g) Kimyaca sâf olsun olmasın" XV nci bö
lüme giren, madenler; 

h) Optik eşya (hususiyle alkali madenle
rin veya alkali toprak madenlerin halo
jenli tuzlarından veya magnezyum ok
sitten) (90.01) 

4. Bu faşlm II numaralı Tâli Faslında yer 
alan metaloidik asitlerle IV numaralı Tâli 
Faslında, yer alan madenî asitlerden müte
şekkil olan ve. muayyen Tcimyevi bir terkipte 
tiulunan kompleks asitler 28.13 pozisyonuna 
girer. 

5. 28.29 İlâ 28.48 pozisyonları, münhasıran 
madenî tuz ve pertuzlarla, amonyum tuzla 
rint ve pertuzlarını ihtiva eder. 
Pozisyonlarda yazılı istisnalar mahfuz kal 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. Eşyanın c 

mak üzere, muzaaf 
28.48 pzosyonıına ver 

6. 28.50 pozisyonu mün 
olanları ihtiva eder : 
a) Teknesyum, prom 

tat, radon, frans 
yum, protaktiny 
tonyum ve diğer 
lar ve bu elema 
elemanların ve iz 
ya organik olmıy 
yen kimyevi bir t 

b) Sair tabiî veya s 
lar (XIV ve XV 
alan kıymetli m 
rin izotopları dâ 
veya organik ol 
ayyen kimyevi b 
sın). Gerek yuk 
ve 28.51 pozisyo 
«izotop» tâbirine 
toplar dâhil, tab 
de bulunan kimy 

7. Ağırlık itibariyle % 
foru ihtiva eden ferr 
ziyade fosforu ihtiva 
28.55 pozisyonuna gi 

I - Kimyevi 

28.01— Halojenler (flüor, klor, b 
28.02 — Süblime kükürt veya tere 

" kolloidal kükürt. 



Tarife 
No: Eşyanın cinsi 

28.03 — Karbon (petrol gazı 'karası «carbon blaek», 
asetilen karası, antrasen karası ve is karası, 
v. s.) : 

a) Nebati karalar. 
Sairleri. 

28.04 — Hidrojen; necip gazlar; sair metaloitler : 
a) (Hidrojen. 
Jb)1 Sairleri. 

28.05—Alkali madenler ve alkali toprak madenler; 
nadir toprak madenleri (itriyum ve skandiyum 
dâhil); civa. 

/ / - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin 
oksijenli Bileşikleri 

28.06— Klorbidrik asit; klorosülfonıik veya klorosülfli
rik asit. 

38.07 — Kükürt dioksit 

28.08— Sülfürik; asit; dumanlı sülfürik asit (oleum). 
İhtar : Suni gübre fabrikalarının ihtiyacı için 
Sanayi Bakanlığının müsaadesiyle hariçten ge
tirilecek sülfürik asidin kıymetinden % 1 nis
petinde vergi alınır. 

28.09 —• Nitrik asit; sülfonitri'k asitler. 
28.10 — Fosforik anhidrit ve fosforik asitler (meta - , or

ta - ve piro - )• 

"28.11— Arsenik triofcsit, arsenik pentoksit ve arsenik 
asit. 

'28.12— Borik asit ve borik anhidrit. 
28.13— Organik olmıyan sair asitler ve metaloitle

rin: dksijenli bileşikleri. 

No. Eşyanın ci 

/ / / - Metaloitlerin halojen 
kükürtlü mü 

28.14— Metaloitlerin klorürleri, o 
lojenli ve oksihalojenli sair 

28.15 — Metaloit sülfürler (fosfor t 

IV - Organik olmıyan baz 
hidroksitler ve p 

28.16— Mayi amonyak veya am 
28.17'— Sodyum hidroksit (kostik 

roksit (kostik potas); s 
peroksitler. 

28.18—• Stronsiyum, baryum ve m 
hidroksitleri ve peroksitler 

28.19— Çinko oksit ve çinko perok 
28.20— Alüminyum oksit ve a 

«(alümin.); suni korendon. 
28.21 — Krom oksitleri ve hidroksi 
28.22— Manganez oksitleri. 
28.23 — Demir oksitleri ve hidro 

mülü dâhilinde ağırlık itib 
fazla kombine demir ihti 
dksidi asıllı boyayıcı topra 

28.24— Kobalt oksitleri ve hidroks 
28.25 — Titan oksitleri. 
28.26— Kalay oksitleri : Stanö ok 

stanik oksit (stanik anhid 
28.27 — Kurşun oksitleri (minyum 

a) Mürdesenk (litar 
b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

28.28 —' Hidrazin ve hidroksilâınin ile bunların orga-
- îlik olmıyan tuzları; organik olmıyan sair baz

lar ve madenî oksitler, hidroksitler ve perok
sitler. 15 

V - Organik olmıyan asitlerin madenî tuzları 
. ve pertîi&arı 

28.29— Flüorürler; flüosilikatiar, flüoboratlar re sair 
flüttr tuzları : 

a) Amonyum. 75 
b) Potasyum. 50 
e) Sairleri. 15 

28.30 — .Klorurler ve okMklorürler : 
a) Kalay, civa, amonyum (nisadır). 5 
b) Kalsium* çinko, manganez, bizmut, 

stronsium, bakır, kadmiyum, kurşun. 20 
Ve)" Sairleri . 7© 

28.31 — Kloritler ve hipokloritler. 25 
28J32 — Kloratlar ve perkloratlar : 

â) Amonyum perklorat. . 100 
' • •• " b)' Sairleri. 15 
28.33— Bromürler• ve öksibromürler; bromatlar ve per-

'bromıatlar; hipöbromitler : 
a): Bromürler. 15 
h) Sairleri. 25 

28.34— İyodürler ve öksiyodürler; iyodatlar ve peri-
yodatlar : 

a) Civa, lityum, baryum, magnezyum, sod-
. yum, mangenez, demir, çinko, kobalt. 15 

b) Potasyum iyodür. Muaf 
e) Amonyum, potasyum, kurşun. 40 
d) Sairleri. 25 

Tarife 
Nb. Eşyanın 

28.35— Sülfürler (polisülfürler d 
a) Antimon, kalsiy 
b) Sodyum. 
c) Potasyum, kalay 
d) Sairleri. 

28.36 — Hidrosülfitleı' (organik 
edilmiş olanları dâhil); sü 

a) Sodyum hidrosü 
b) Sairleri. 

28.37 — Sülfitler ve hiposülfitler 
a) Sodyum, amony 
b) Sairleri. 

28.38— Sülfatlar ve şaplar; persü 
A) Sülfatlar: 

a) GayrisM bakır s 
b) Krom, sodyum, 

saf bakır. 
c) Alüminyum. 
d) Civa, kadmiyum 
e) Sairleri. 

B) Şaplar : 
a) Potasyum ve alü 
•b) Sairleri. 

28.39 — Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 
b) Amonyum, pota 

şun. 
c) Bakır, magnezyu 
d) Kadmiyum, bizm 
e) Sodyum nitrit. 
f) Sodyum nitrat. 
ar) Sairleri. 



Eşyanın cinsi 
!m-

Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum. 
e) Amonyum fosfat. 
d) Sairleri. 

Arsenitler ve arseniyatlar . 
a) Civa. 
b) Kalsiyum, çinko, sodyum, potasyum, 

alüminyum. 
e) Sairleri. 

Karbonatlar ve perkarbonatlar (amonyum 
karbamat ihtiva eden ticari amonyum kar
bonat dâhil) : 

a) Kurşun, postasyum, sodyum. 
b) Baryum, stronsiyum, manganez, mag

nezyum. 
c) Bakır, lityum, bizmut. 
d) Sairleri. 

Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
a) Saf civa. 
b) Kadmiyum, sodyum, gayrisaf civa, 

kalsiyum. 
c) Potasyum, amonyum 
d) Sairleri. 

Fülminatlar, siyanatlar ve tiosinatlar : 
a) Civa. ' 
b) v Sairleri. 

Silikatlar (ticari sodyum ve potasyum sili
katlar dâhil) : 

a) Sodyum. 
b) Potasyum. 
c) Sairleri. 

Kıymetin
den % 

5 
30 
30 

100 

5 

15 
50 

7 

15 
25 
75 

Muaf 

5 
75 
15 

10 
15 

5 
25 
15 

Tarife 
No. Eşyanın 

28.46 — Boratlar ve perboratlar 
a) Sodyum (borak 
b) Amonyum. 
c) Sairleri. 

28.47— Maden oksitleri asitleri 
lar, permanganatlar, sta 

a) Vanadatlar, am 
b) Baryum alümin 
c) Sairleri. 

28.48 — Organik olmıyan asitle 
tuzîarı (azoturler hariç 

VI - M 

28.49 — Kolloidal haldeki kıym 
madenlerin amalgamlar 
muayyen kimyevi bir 
organik veya organik 
ğer bileşikleri : 

a) Platin ve plati 
lerin tuzları 
b) Gümüş tuzları 
c) Sairleri. 

28.50 — Radyoaktif kimyevi ele 
izotoplar; bunların, kim 
olsun olmasın, organik 
bileşikleri : 

a) Radyum, toryu 
b) Sairleri. 

28.51 — 28.50 pozisyonu dışında 
izotopları; bunlann, mu 
kipte olsun olmasın, or 
mıyan bileşikleri. 



tar ife 
3^0: Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

$58.52— Toryum, uranyum ve nadir toprak madenleri
nin (itriyum ve skandiyum dâhil) tuzlariyle, 
organik veya organik olmıyan diğer bileşikleri; 
bunların birbirleriyle olan mahlutları : 

a) Toryum tuzları ve organik ve org;anik 
olmıyan sair bileşikleri. 

b) Sairleri. 
38.53—• Mayi hava (içindeki necip gazlar alınmış mayi 

hava dâhil) ; komprime hava. 
28.54— Hidrojen peroksit (oksijenli su) (katı oksijenli 

su dâhil) : 
a) Perhidrol (en az % 30 oksijeni hâvi). 
b) Sairleri. 

28.55 — Fosfürler : 
a) Bakır. 
b) Çinko, demir. 
c) Sairleri. 

28.56 — Karbürler (silisyum karbür, bor karbür ve ma
denî karbürler, v. s) : 

a) Silisyum karbür (carborandum). 
b) Sairleri. . 

28.57— Hi'drürler, nitrürler ve azotürler, silisyürler 
ve borürîer. 

28.58— Organik olmıyan sair bileşikler (mukattar ve 
nâkil sular ile, aynı saflık derecesindeki sular 
ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin 
amalgamları dâhil) : 

a) Suni radio - elemanlar (radio - iyot, 
radio - fosfor, radio - karbon, radio -
kobalt, v. s.). 

b) Sairleri. 

Muaf 
15 

15 

15 
75 

50 
25 
15 

25 
15 

15 

Muaf 
30 

Eşyanın ci 

Fasıl : 

Organik kimyevi 
NOTLAR. 
1. Pozisyonlarında aksine 

ça, bu fasla, münhasıra 
lar dâhildir : 
a) Muayyen kimyevi 

münferit şekillerd 
(saf halde bulunsu 

b) Aynı organik bileş 
yade izomerinin m 
bulunsun bulunm 
ler müstesna olma 
rokarbür izomer 
doymuş olsun olm 
27); 

c) Muayyen kimyevi 
masın, 29.38 ilâ 2 
yonlarında yer ala 

d) Yukarda (a), (b) 
yer alan müstahsa 
lûlleri; 

e) Yukarda (a), (b) 
yer alan müstahsıl 
şu kadar ki, bu m 
emniyet mülâhazal 
ları dolayısiyle m 
zaruri bir şekilde y 
liye o müstahsallar 
linden ziyade bâzı 
lerine uygun hale s 

f) Yukarda (a), (b) 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi deri % 

bentlerinde zikri geçen müstahsallardan 
içlerine, muhafaza veya nakilleri için 
zaruri stabilizan maddeler katılmış 
olanlar; 

g) Tipleştirilmiş diyazonyum tuzları, bu 
tuzlar için birleştirici olarak kullanılan 
arilitler; tipleştirilmiş azoik boyalar 
için sabit bazlar 

2. Aşağıda yazılı olanlar hu fasla dâhil değil
dir: 
a) 15.04 pozisyonunda yer alan müstah-

sallar ile 15.11 pozisyonunda yer alan 
gliserin; 

b) Etil alkol (22.08 veya 22.09); 
c) Metan (27.11); ' 
d) 28 nci faslın 2 numaralı notunda zikre

dilen karbon bileşikleri; 
e) Hazırlanış tarzına göre 31.02 veya 

31.05 pozisyonlarında yer alan ve kuru 
haiae ağlı tık itibariyle % 45 veya daha 
az nispette azotu ihtiva eden üre; 

f) Nebati veya hayvani menşeli boyayıcı 
maddeler (32.04); sentetik organik bo
yayıcı maddeler (boyayıcı pigmentler 
dâhil), lüminofor olarak kullanılan 
cinsten sentetik organik müstahsallar, 
lifler üzerine tesbit edilebilen optik 
ağartıcı maddeler ile tabiî çivit ve, 
ambalajlara konulmuş boyalar (tentür-
ler) (32.09); 

g) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, 
çubuk ve benzeri şekillere sokulmuş 
metaldehit, hegzametüentetramin ve 

Tarife 
No.-

Tarife 
No. Eşyanı 

benzeri müsta 
veya ateşlemiy 
lanılan nevid 
küb veya dah 
konulmuş aka 

h) Yangın söndü 
nılan veya ya 
rına konulmuş 
sallar (38.17) 
mak üzere a 
lekesi çıkaran 

ij) Optik eşya 
tartratından o 

3. Bu faslın iki veya 
girebilecek durum 
bunlardan numara 
pozisyona girer. 

4. 29.03 ilâ 29.05, 
ilâ 29.21 pozisyonla 
nitrolu veva nitro 
bütün atıflar, bu m 
kilde bulunanların 
lojenli, nitrohaloje 
rosülfohalojenli m 
veya nitrozolu gru 
lamında azot fonks 

5. a) I ilâ VII nci 
fonksiyonlu o 
tâli fasıllarda 
lerle olan este 
tâli faslın nu 
pozisyonuna d 
nif edilir. 



Tarife - . , Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

b) Etil alkol, pliserin veya sakarozun I 
ilâ VII nci tâli fasülardaki asit fonksi
yonlu organik bileşiklerle olan esterleri, 
tekabül ettikleri asit fonksiyonlu bile
şiklerle birlikte tasnif edilir. 

c) Yukarda (a) veya (b) bentlerinde zik
ri geçen esterlerin organik olmıyan 
bâzlarla elde edüen tuzları, tekabül et
tikleri esterlerle birlikte tasnif edilir. 

d) I üâ VII- nci tâli fasıllarda yer alan 
sair asit veya fenol fonksiyonlu or
ganik bileşiklerin organik olmıyan 
bazlarla elde edüen tuzları, tekabül 
ettikleri asit veya fenol fonksiyonlu 
organik bileşiklerle birlikte tasnif 
edilir. 

e) Karboksilik asitlerin halojenürleri, te
kabül ettikleri asitlerle birlikte tasnif 
edüir. 

6. 29.31 üâ 29.34 pozisyonlarına dâhil olan 
bileşikler, moleküllerinde hidrojen, oksijen 
veya azot atomlarından başka doğrudan 
doğruya karbona bağlı diğer metaloidik 
veya madenî atomlar (kükürt, arsenik, ci-
va veya kurşun, v. s.) bulunan organik bi
leşiklerdir. 
29.31 (kükürtlü organik bileşikler) pozis
yonu ile 29.34 (sair madenî - organik bile
şikler) pozisyonu, doğrudan doğruya kar
bona bağlı olarak, hidrojen, oksijen ve azot 
hariç, sadece kükürt ve halojen atomlarını 
ihtiva eğlen ve bu suretle sülfonlu veya ha-

Tarife 
No. Eşyanın 

lojenli müştaklar (v 
lar) mahiyetini alan 
müştakları (ve müre 
va etmez. 
Aşağıda yazılı olanl 
lik bileşikler) pozisy 
Dahilî eter - oksitle 
orto - difenolerin me 
alfa ve beta epoksit 
aldehitlerin, tiyoalde 
lerin siklik polimerl 
anhidritleri, poli alk 
lerle olan siklik este 
polibazik asitlerin im 
tetramİn ve trimetil 

I - Hidrokarbürler v 
sülfonlu, nitrolu, n 

29.01 — 

29.02 — 

29.03 — 

Hidrokarbürler : 
a)' Difenil, difenilm 
b) Terpenler. 
aj Naftalin. 
d)1 Sairleri. 

Hidrokarfoürlerin halojen 
a>' 'Diklorödifeniltr 
hj Trikloretilen. 
c)1 Sairleri. 

, Hidrokar'bürlerin sülfon 
müştakları : 

a) Trinitro - bütil -
nitro - (benzen (M 

b) Sairleri. ' 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

/ / - Alkoller ve bunların halojenli, sülfonhı, 
nitrolu, nitrozolu müştakları 

29.04 — Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfon
lu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 80 

29.05 — Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonhı, 
nitrolu, nitrozolu müştakları : 

a) Benzenik alkol, feniletilik alkol, sina
mik alkol, fenilpropilik alkol, borneol, 
izoborneol, santalol. 100 

b) Sairleri, 25 

III - Fenoller ve fenol - alkoller ve bunların 
halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 

29.06 —Fenoller ve fenol - alkoller. 25 
29,07—Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sül

fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 20 

IV - Eter - oksitler, alkol peroksitler, eter per
oksitler, alfa ve beta epoksitler, asetaller ve 

hemiasetaller; bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu, mitrozolu müştakları 

29.08 —Ete r - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter - ok
sit - fenoller, eter - oksit - alkol - fenoller, alkol 
peroksitleri ve eter peroksitleri; bunların ha
lojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları; 

a) Fenil eter, anetol, öjenol, izoöjenol, 
anizik alkol. 100 

b) Dinitro - bütil - m6ta - krezil - metil -
eter (muse ambrette). 50 

' c) Sairleri. 15 

Tarife 
No. Eşyanm 

29.09 — Epoksitler, epoksi - alk 
ve epoksi - eterler (alf 
halojenli. sülfonlu, nitr 
ları. 

29.10 — Asetaller, hemi - asetall 
oksijen fonksiyonlu ase 
ler bunların halojenli, 
zolu müştakları : 

a) Saf rol, izosafr 
b) Sairleri. 

V - Aldehit fon 

29.11— Aldehitler, aldehit - al 
aldehit - fenoller ve ba 
jen fonksiyonlu sair ald 

a) Sitral, sjtronel 
zaldehit, alfaa 
nil asetik alde 
salisilik aldehi 
protokateşik a 
ropin. 

b) Sairleri. 
29.12 — 29.11 pozisyonundaki m 

sülfonlu, nitrolu, nitro 

VI - Seton fonk 
fonksiyon 

29.13 — Setonlar, seton - alkoll 
ton aldehitler, kinonlar 
fenoller, kinon - aldehi 
leks oksijen fonksiyonl 
lar; bunların halojenli, 
zolu müştakları : 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

a) îonon, alfa - ionon, psödo - ionon, 
psödometil - ionon, beta - ionon, kar-
von, fenşon, iron, jasmon, siklopenta-
non, menton, benziliden asetin, aseto-
fenon, benzofenon, dinitrometilbütil 
aseto - fenon (muse - cetone). 100 

b) Kâfuru, kâfuru bromür, aseton. 15 
e) Sairleri. 50 

VII - Asitler, asitlerin andihritleri, halojenür-
leri, peroksitleri ve perasitler; bunların halojen

li, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 

29.14 — Monoasitler, anhidritleri, halojenürleri, perok
sitleri ve perasitler; bunların halojenik, sülfon
lu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

a) Formiatlar (benzil, bornil, sitronelil, 
jeranil, izobornil, linalil, mantil, fenil -
etil, rodinil, terpenil), asetatlar (ben
zil, bornil, sitrenelil, jeranil, izobornil, 
linalil, nonil, oktil, parakrezil, fenilgli-
kol, fenilpropil, rodinil, santalil, terpe
nil), benzoatlar (amil, bütil, etil, me
til, propil), sinematlar (benzil, bütil, 
etil, metil, feniletil, propil), valerianat-
lar (amil, benzil, bornil, bütil, sitrone
lil, etil, jenaril, mantil, propil, rodinil). 100 

b) Oleik asit. 5 
c) Sairleri. 15 

29.15 — Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksit
leri ve perasitler; bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu, notrozolu. müştakları. 15 

Tarife 
No. Eşyanı 

29.16 — Asit - alkoller, asit - a 
asit - fenoller ve basi 
fonksiyonlu sair asitle 
nürleri, peroksit ve pe 
jenli, sülfonlu, nitrolu, 

a) Salisilatlar (a 
til, etil, propi 
nil). 

b) Potasyum tar 
magnezyum s 

c) Sairleri. 

VIII - Madenî asitlerin 
tuzları; bunların hal 

nitrozolu 

29.17 — Sülfrik esterler ve tuz 
sülfonlu, nitrolu, nitro 

29.18 — Nitrö ve nitrik esterler 
fonlu, nitrolu, nitrozol 

a) Amil nitrat. 
b) Sairleri. 

29.19—Fosforik esterler ve tu 
hil) ; bunların halojenl 
zolu müştakları. 

29.20 — Karbonik esterler ve tu 
sülfonlu, nitrolu, nitro 

29;21 — Madenî asitlerin sair e 
rin esterleri hariç) ve b 
ların halojenli, sülfonl 
takları. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

IX - Azot fonksiyonlu bileşikler 

Î9.22— Amin fonksiyonlu bileşikler. 15 
29.23 — ıBasilt veya kompleks oksijen fonksiyonlu aminli 

bileşikler : 
a) Para - amino - salisilik asit ve tuzları. Muaf 
b) Sairleri. ''" * 15 

29.24— Kuaterner amonyum tuzları ve hidratları (lesi-
tinler ve sair fos-io - aminolipitler dâhil) : 

a) Lesitin. 25 
b) Sairleri. 75 

29.25 — Amid fonksiyonlu bileşikler. 20 
29.26 — İınid fonksiyonlu veya imin fonksiyonlu bile

şikler. lö 

29.27 — Nitril fonksiyonlu bileşikler. 15 
29.28 — Diazoik, azoik veya azoksik bileşikler. 15 
29.29 — Hidrazin'in veya hidroksilamin'in organik müş

takları : 
a) Hidraızid ve tiosemikarbaizid müştakları. Muaf 
b) Sairleri. 15 

29.30 — Sair azot fonksiyonlu bileşikler. 1-5 

X - Madenî - organik bileşikler ve heterosiklik 
bileşikler 

29.31—• Kükürtlü organik bileşikler. 15 
29.32— Arsenikli organik bileşikler. 15 
29.33— öivalı organik bileşikler. 15 
29.34— Sair madenî - organik bileşikler. 15 
29.35—Heterosiklik bileşikler (nükleik asitler dâhil) : 

a) Izonikotinik asit. Muaf 
b) Skatol (suni sivet), endol. 1O0 

Tarife 
No. 

29.36 -
29.37 — 

Eşyanı 

c) Fürfürol. 
d) Sairleri. 

- Sülfamitler. 
Lâktonlar ve lâ'ktanılar 

a) Ivumarin, met 
b) San'tonin. 
e) Sairleri. 

XI - Provit amini er, v 
enzimler (tabiî veya se 

29.38-— Provit amin] er ve vitam 
yolu ile elde edilmiş) 
ve bunların, birbirleriy 
masın, başlıca vitamin 
ları (her hangi bir eriti 
bulunmasın). 

29.39 — Hormonlar (taibiî veya 
• miş) ve bunların, başlıc 

lan müştakları : 
a) Ensülin. 
b) Sairleri. 

29.40.— Enzimler. 

XII - Heterozitler ve n 
•veya sentez yolu ile eld 

ları, eterleri, esterler 

29.41— Heterosiitler (taibiî veya 
miş) ; bunların tuzları, 
müştakları : 

a) Saponin. 
b) Sairleri. 



Tarife 
No. 

29.42 -

Esvanm cinsi 
Kıymetin

den % 

Nebati alkaloitler (tabiî veya seritez yolu ile elde 
edilmiş); bunların tuzları, eterleri, esterleri ve 
diğer müştakları : 

a) Kinin ve tuzları. Muaf 
b) Sairleri. 15 

XIII - Diğer organik bileşikler 

29.43 -— Kinuyaca saf şekerler (sakaroz hariç). 
29.44 — Antibiyotikler. 
29.45 — Diğer organik bileşikler. 

35 
Muaf 

1'5 

Fasıl : 30. 

İspençiyari miistaksallar 

NOTLAR. 
1. 30.03 pozisyonu anlamında «ilâç» tâbiri, 

aşağıda yazılı olanları ifade eder : 
a) Tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere karıştırılmış müstahsallar; 
bj Tedavide veya korunmada kullanılmak 

üzere dozlarıdırılmış veya perakende sa
tış için ambalajlanmış olup mahlut kai
de bulunmıyan müstahsallar. 
Bu hükümler perhiz yemekleri, zengin
leştirilmiş gıdalar, şeker hastalarına 
mahsus gıdalar, tonik içkiler ve maden 
suları gibi yenilecek ve içilecek madde
lere tatbik olunmaz. 
Yukarıki hükümlerle bu fasıldaki 3 nu
maralı notun (d) bendi hükümlerinin 
tatbikinde : 

Eşyanın 

A) Aşağıda yazılı müst 
maz : 

1. Mahlut halde b 
rın sudaki mah 

2. 2$-ve 29 ncu fa 
tahsallar; 

3. 13.03 pozisyonu 
sit hulâsaların s 
tici içinde mua 
veya tip haline 
lunanları; 

B) Aşağıda yazılı müst 
1. Kolloidal halde 

siyonlar (kolloi 
2. Nebati maddele 

melesiyle elde e 
3. Tabiî maden s 

elde edilen tuzl 

2. Aşağıda yazılı olanl 
dir : 
a) Taktir mahsulü 

yağların sulu m 
lanılmaya elver 

b) Dİş bakımına m 
davi edici veya 
bulunanlar dâh 

e) Tıbbi sabunlar 

3. 30.05 pozisyonuna m 
olanlar girer : 
a) Cerrahi dikişler 

diğer steril mal 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

b) Steril lâminarya; 
c) Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emici 

steril hemostatlar; 

d) Radyografi muayeneleri için X • şuala
rını geçirmiyen müstahzarlar; hastaya 
tatbik edilmek üzere hazırlanmış olup 
da (30.02 pozisyonuna girenler hariç) 
mahlut halde bülunmıyan dozlandml-
mtş şekildeki teşhis miyarı veya mah
lut halde bulunan aynı işlere mahsus 
miyarlar; 

e) Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya 
mahsus sair maddeler; 

f) tik yardım için hazırlanmış ecza çanta 
ve kutuları 

30.01— Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki gudde
ler ve sair uzuvlar (toz haline getirilmiş olsun 
olmasın) ; guddelerin ve sair uzuvların veya 
bunların ifrazatının tedavide kullanılan hulâ
saları; tedavi veya korunmada kullanılmak 
maksadiyle hazırlanmış olan ve tarifenin baş
ka yerlerinde zikri geçmiyen veya bülunmıyan 
hayvani menşeli sair maddeler. 5 

30.02 — Hastalığa karşı muafiyeti olan hayvan veya 
insanların kanından hazırlanmış serumlar; mik
rop aşılan, toksinler, mikroorganizma kültürleri 
(mayalar hariç, fermentler dâhil) ve benzeri sa
ir müstahsallar : 

a) Fermentler. 10 
b) Sairleri. „ 50 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. Eşyanın 

30.03— Tababette veya veterin 
lar : 

a) Penisilin, stre 
gnıpundan dihi 
kain penisilin g 
tin, oreomisin, t 
saiisilik - asit v 
asit, hidrazid, t 
takları ; ensülin 
olduğu Sağlık 
kanlığınca tesb 
zarlar. 

İhtar : Bu müstahzarla 
vamına lüzum k 

-leri Bakanlar K 
olabilir. Bu tak 
zarların sınıfla 
Yardım Bakanl 
Bakanlar Kuru 
masına ait kan 
kaldırıldığı tari 
de yasama orga 

b) Sairleri : 
1. Birinci sınıf 
2. İkinci sınıf. 
3. Üçüncü sını 
(Sınıflar Sağlık 
kanlığınca tâyin 

30.04— Bu faslın 3 numaralı not 
olmak üzere, tıbbi veya 
ispençiyari maddeler em 
veya perakende satış için 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

lar, gaz bezleri sargılar ve benzerleri (Pansı-
maniar, sparaüraıar, nardal yaJmarı, v. s,) : 

a) Idrofil denilen pamuklar. 50 
b) Sair eleri 70 

30.05— Sair ispençiyari eşya ve müstahzarlar. 10 

Fasü : 31. 

Gübreler 

NOTLAR. 

1. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde ha
zırlanmış olmamaları kaydiyle, 31.02 pozis
yonuna münhasıran şunları ihtiva eder: 

A) Aşağıda yazılı olan müstahsalar : 
1. Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az 

nispete azotu ihtiva eden sodyum nit
rat; 

2. Amonyum mitrat (saf olsun olmasın); 
3. Amonyum sülfonitrat (saf olsun olma

sın); 
4. Amonyum sülfat (saf olsun olmasın); 
5. Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az 

nispette azotu ihtiva eden kalsiyum 
mitrat; 

6. Kalsiyum mitrat ve magnezyum mitrat 
(sâf olsun olmasın); 

7. Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az 
nispette azotu ihtiva eden kalsiyum si-
yanamit (yağ emdirilmiş olsun olma
sın); 

-Eşyanı 

8. Ağırlık itibar 
nispette azotu 

B) Yukarda, (A) fıkr 
rın birbirleriyle ol 
len gübreler (bu 
miktar nispetleri n 

C) Amonyum klorürü 
(B) fıkralarında 
rm (miktar nispet 
maksızın) tebeşir, 
leme kuvvetinden m 
nik olmıyan sair m 
dan hâsıl olan gübr 

D) Yukarda (A) fıkr 
bentlerinde yazılı 
müstahsalların ma 
amonyak içinde 
mayi gübreler. 

2. 31.05 pozisyonund 
zırlanmış olmamala 
yonu münhasıran ş 

A) Aşağıda yazılı olan 
1. Defosforasyon 
2. Dezagreje kals 

fosfatlar ve e 
mik muameley 
minyum - kalsi 

3. Süperfosfatlar 
4. Ağırlık itibari 

fazla nispette 
siyıım fosfat. 



Kıymet" 
Eşyanın cinsi den % 

B) Yukarda (A) fıkrasında yazdı müstahsal-
ların birbirleriyle karıştırılmasından hâsıl olan 
gübreler (bu takdirde yukarda yazılı mik
tar nispetleri nazarı itibara alınmaz); 

C) Yukarda (A) ve (B) fıkralarındaki müs-
tahsaUarın (miktar nispetleri itibara alın
maksızın) tebeşir, alçı tası veya toprağı bes
leme kuvvetinden mahrum bulunan ve or
ganik olmıyan sair maddelerle karıştırılma
sından hâsıl olan gübreler. 

3. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde ha
zırlanmış olmamaları kaydiyle, 31.04 j>ozis-
yonu münhasıran şunları ihtiva eder : 

A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 

1. Ham tabii potasyum tuzları (karna-
Ut, kainit ve silvinit, v. s.). 

2. Pancar melası bakiyelerinden elde edi
len ham potasyum tuzları; 

3. Potasyum klorür (saf halde bulunsun 
bulunmasın) (aşağıda 6 numaralı no
tun (c) bendi hükmü mahfuzdur); 

4. Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az 
nispette K2 Q ihtiva eden potasyum sül
fat; 

5. Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az 
nispette K2Q ihtiva eden potasyum sül
fattı magnezyum sülfat; 

B) Yukarda (A) fıkrasında yazdı müstaJısal-
lann birbirleriyle karıştırılmasından elde 

Tarife 
ISTo. Eşyanın ci 

edilen gübreler (bu t 
zılı miktar nispetleri 

4. Her kilosunda 6 milig 
miktarda arsenik bul 
fatlar 31.05 pozisyonun 

5. 1 (A), 2 (A), 3 (A) 
larda yazılı miktar ni 
tahsalların, kuru hald 
hesaplanır. 

S. Aşağıda yazılı olanlar 
ğildir : 

a) 05.15 pozisyonund 
kânı; • 

b) Yukarda 1 (A), 
numaralı notlarda 
mak üzere, muay 
kipte olan ve mü 
lunan birleşikler; 

c) 38.19 pozisyonund 
birinin ağırlığı 2,5 
la olan (optik eş 
potasyum klorür 
klorürün optik ele 

31.01 — Guano ve menşei hayvani 
tabiî gübreler (birbirleriy 
olmasın) (kimyevi bir ame 
lar hariç). 

31.02 — Azotlu madenî veya kimye 
31.03— Fosfatlı madenî veya kimy 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin 
den % 

31.04 — Pötaslı madenî veya kimyevi gübreler. 10 
31.05— Sair gübreler; bu fasıldaki müstansalların tab

let, pastil ye diğer benzeri sekililerde olanlariyle 
gayrisâf ağırlığı âzami 10 kiloyu geç'miyeıı am
balajlarda bulunanları. 15 

Fasıl : 32. 

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülâsalar; 
tanenler ve müştakları; boyayıcı maddeler, müs
tahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı 

maddeler; macunlar; mürekkepler 

NOTLAB: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve 

münferit şekillerde bulunan bileşikler 
(32.04 veya 32.05 pozisyonlarındaki ta
riflere piyanlarla, lüminofor olarak kul
lanılanlar cinsinden organik olmıyan-
müstahsallar (32.07) ve perakende sa
tılacak şekillerde veya ambalajda pulu-
nan 32.09 pozisyonundaki 'müstahzar 
boyayıcı maddeler hariç); 

b) Tannatlar ve 29.38 M 29.42} '29.44 ve 
35.01 ilâ 35.01 pozisyonlarına, dâhil 
müstahsalların tannik müştakları. 

2. Stabilize diyazonyum tuzîariyle birleştirici 
maddelerden teşekkül eden ve lifler üze
rinde sabit azoik boyalar nıeyanına getiren 
mahlutlar 32.05 pozisyonuna dâhildir. 

Eşyanın 

3. Suni plâstik, kauçuk 
delerin hamurunu bo 
ya mensucat emprim 
tahzarların terkibine 
lanmış olup esasını s 
yıcı maddeler (boya 
boyayıcı lâklar veya 
ler teşkil eden mü 
göre 32.05, 32.06 vey 
girer. Bununla ber 
32.09 pozisyonunda y 
mentler dâhil değildi 

4. 39.01 ilâ 39.06 pozi 
salların, uçucu orga 
mahlûlUri (kollody 
ağırlığı mahîûlün ağ 
fazla oldmğu takdird 
girer. 

5. Yağlı boyalarda dolg 
lanılan müstahsallar, 
da boyayıcı pigment 
verişli olsalar dahi, b 
yayıcı maddeler» tâb 

6. 32.09 pozisyonundaki 
varaklar» tâbiri, mü 
deriler veya §apka a 
ne yazı ve işaretler 
neviden olan ve aşağ 
teşekkül eden ince y 
a) İnce madenî toz 

lerin tozları dâh 
tutkal, jelatin ve 
delerle aalomere 



Tarife Kıymetin-
No. - Eşyanın cinsi den % 

b) Kâğıt, suni plâstik maddeler veya sair 
bir mesnet üzerine tesbit edilmiş maden 
tozları (kıymetli madenlerin tozları dâ
hil) veya pigmentler. 

32.01— Debagatte kullanılan nebati menşeli hulâsalar 25 
32.02— Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dâ

hil) ; bunların tuzları, eterleri, esterleri ve sair 
müştakları. 25 

82.03 — Debagatte kullanılan sentetik maddeler (tabiî 
debagat müstahsalları ile karıştırılmış olsun ol
masın) ; debagatte kullanılan suni şamalar 
(enzim, pankreas, bakteri, v. s. asıllı şamalar). 25 

32.04— Nebati menşeli boyayıcı maddeler (boyayıcı 
ağaçların ve boyayıcı diğer nebatların hulâsa
ları dâhil, fakat çivit hariç) ve hayvani men
şeli boyayıcı maddeler. 30 

32.05 — Sentetik organik boyayıcı maddeler (boyayıcı 
pigmentler dâhil) ; lüminofor olarak kullanıl
maya elverişli Sentetik organik müstahsallar; 
lifler üzerine tesbit edilebilen optik ağartıeı 
maddeler; tabiî çivit : 

a) Tabiî çivit. 15 
b) Sairi eni. 5 

32.06— Boyayıcı lâklar. 30 
32.07— Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kul

lanılmaya elverişli olup organik olmıyan müs
tahsallar. 30 

32.08 —• Seramik, emayye veya cam sanayiinde kullanı
lan müstahzar pigmentler, müstahzar boya ve 

Tarife 
No. Eşyanın 

donuklaştırıcılar, cam h 
ler, mayi cilalar ve benz 
lar; cam mayaları ve t 
linde diğer camlar : 

a) Cam mayaları, 
linde camlar. 

b) Sairleri. 

32.09— Vernikler; sulu duvar bo 
jıııda kullanılan sulu pig 
boyalar; hazır boya imali 
bezir yağı, esans, veımik 
içinde ezilmiş pigmentler 
varaklar; perakende satıl 
lâjda bulunan müstahzar 

•%. a) Vernikler. 
b) Vernikli müstah 
e) Sairleri. 

32.10— Resim, eğitim ve eğlenc 
yaları, renkleri tadil ed 
kavanoz, çanak ve benz 
pastil halinde) ; bunları 
leri (fırça, çanak, gölg 
sair teferruatı ihtiva et 

32.11— Müstahzar kurutucu ma 
32.12— Macunlar ve sıvama ma 

ve reçineli çimentolar d 

32.18 — Yazı veya resm-i hattı 
mürekkepleri ve diğer mü 

a) Matbaa mürekk 
b) Sairleri 



Tarif o Kıymetin-
No. .Eşyanın cinsi den % 

Fasıl : 33. 

Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık veya tu
valet müstahzarları ve kozmetikler 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir : 
a) tçki imalinde kullanılan (teksif edil

miş hulâsalar denilen) alkollü mürek
kep müstahzarlar (22.09); 

b) Sabunlar (34.01); 
c) 38.07 pozisyonunda yer alan tereban-

tin esansı ve sair müstahsallar. *' 
2. 33.05 pozisyonunda yer alanlar haricolakm 

üzere, ıtriyatçılık • veya tuvalet müstahsal-
ları veya kozmik olarak kullanılmaya elve
rişli olan ve bu maksatla perakende olarak 
satılacak şekilde ambalajlanmış bulunan 
müstahsallar, mahlut halde olsun olmasın, 
33.06 pozisyonuna dâhildir. 

Uçan yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) 
(katı veya mayi halde); rezinoitler : 

ay Stearopten. • Memnu 
b) Sairleri. 100 

Ucan yağların terpeninin alınamsmdan elde 
edilen terpenli tâli müstahsallar. 50 
Katı yağlarda, sabit mayi yağlarda, mumlarda 
veya benzeri maddeler içinde teksif edilmiş ve 
emdirme (enfleurage) veya batırma (macerati-
on) usulleriyle istihsal olunmuş uçan yağ mah-
lûlleri. * 100 

33.01 — 

33.02 -

33.03 — 

Tarife 
No.. Eşyanın ci 

33.04— Koku veren iki veya daha 
maddenin (uçan yağ, rezin 
veya birbirleriyle karıştırıl 
yahut esasını bu maddeler 
fazlası teşkil eden mahlut 
gıda ve içki sanayiinde 
kullanılanlar (alkollü basi 

33.05— Taktir mahsulü kokulu su 
sulu mahlûlleri (tababet 
rişli olsun olmasın). 

33.06— Itriyatçılık ve tuvalet müs 
zar kozmetikler : 

a) Diş macunları, 
suları. 
b) Sairletfi. 

Fasıl : 

Sabunlar, tansigoaktif org 
kama müstahzarları, yağla 
ni mumlar, müstahzar mu 
salları, fitilli mumlar v 
yapmaya mahsus pat'lar v 

mumla 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazdı olanlar 

ğildir : 
a) Muayyen kimyevi 

izole edilmiş bileş 
b) Diş bakımına m 

tıraş kremleri ve 
veya tansiyoaktif 

m etsin etmesin) (33 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici 
maddeler, aşındırıcı tozlar, dolgu maddeleri 
ve tıbbî müstaJısallar, v. s. katılmış olsun 
•olmasın, münhasıran, suda eriyebilen sabun
ları İhtiva eder. 

3. 34.03 pozisyonunda kullanılan «petrolden 
veya bitümenli madenlerden elde edilen 
yağlar» tâbiri 27 nci faslın 3 numaralı no-
ıtunda tarif edilen müstahsallar anlamına 
gelir. 

4. 34.04 pozisyonunda kullanılan «emülsiyon 
^halinde olmıyan veya eritici madde ihtiva 
etmiyen müstahzar mumlar» tâbirine, mün
hasıran aşağıda yazılı olanlar girer : 

A) Hayvanı menşeli mumların birbirle
riyle, nebatî menşeli mumların birbir
leriyle ve suni mumların birbirleriyle 
ctan mahlutları; 

fi) Muhtelif sınıflara mensup (hayvanı, 
nebatî, madeni veya suni) mumların 
birbirleriyle olan mahlutları ile, para 
finin hayvanı, nebatî veya suni mum
larla olan mahlutları 

Û) Emülsiyon halinde olamamak ve içle
rinde , eritici maddeler bulunmamak 
şartiyle, esasını mum veya parafin 

. teşkil eden ve ayrıca katı yağlar, reçi
neler, , madenî veya başka maddeler 

, ihtiva eden mum kıvamındaki mahlut
lar. Bununla beraber, aşağıda yazılı 
olanlar 34.04 pozisyonuna dâhil değil
dir : 

Tarife 
No. Eşyanın cin 

a) 27.13 pozisyon 
lar; 

b) Mahlut halde 
yanmış bulu 
nebati menseli 

34.01 — Sabunlar (tıbbî sabunlar dâ 
a) Arap sabunu ve b 

bunlar. 
b) Sairleri. 

34.02 — Tansiyoaktif organik müs 
tif müstahzarlar ve yıkam 
bun ihtiva etsin etmesin). 

34.03 — Yap-1 ama müstahzarları ve 
maddelerin yağlanmasına, 
maddelerin mayi veya katı 
na mahsus müstahzarlar (i 
bitümenli madenlerden eld 
% 70 veya daha fazla olan 

34.04— Suni mumlar (suda eriyeb 
siyon halinde olmıyan vey 
va etmiyen müstanzar mum 

34.05 — Ayakkabı, mobilya ve döş 
madenî eşya cilaları, pat 
mizleyici maddeler ve b 
(34.04 pozisyonuna giren 
hariç). 

34.06 — Fitilli mumlar (ışık temin 
türlü mumlar ve benzerle 

a) Balmumundan fit 
b) Sairleri. 



Tarife 
No. * Eşyanın cinsi 

•34.07— Model yapmaya )/ıahsus patlar (takım halinde 
olanlarla çocukları eğlendirmeye mahsus bu
lunanlar "dâhil); levha, at nalı, çubtıs ve ben
zeri şekillerde hazırlanmış «Dişçi mumu» de
nilen müstahzarlar. 

r 
Fasıl: 35. 

Mbüminoid- maddeler ire yapıştırıcılar 

tfÖT: 
Aşağıda)'yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

d)'- îlâç şeklinde hazırlanmış proteinli 
-maddeler (30.03); 

' •• b) Grafik sanatlarla ilgili ve jelatin mes-
• netli müstahsallar (Fasıl: 49). 

35.01 — Kazeinler, kazeinatîar ve kazeinin sair müş-
taMari; kazein tutkalları. 

35.02 —• Albüminler, albüminatlar ve albüminin sair 
müştakları. 

35.03 — Jelatinler (Boyanmış veya satıhları işlenmiş 
olsun-olmasın, kare veya müstatil şeklinde ke
silmiş yapraklar halinde olanlar dâhil) ve. je
latin müştakları; kemikten, deriden, sinirden. 
veterden ve benzeri maddelerden mamul tut
kallar ve balık tutkalı ; katı iktiyokol: 

a) Jelatin ve jelatin müştakları. 
1 b) Sairleri. . 

35.04 —' Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bun
ların müştakları; deri tozu (kromla muamele 

'"• görmüş olsun olmasın). 

Tarife 
No. Eşyanın 

35.05 — Dekstrinler ve dekstrin 
veya eriyebilen nişastal 
tırıcılar. 

35.06 — Tarifenin başka yerleri 
ya bulunmıyan müstah 
ler ; Perakende olarak s 
lığı 1 kilo veya daha a 
nulmuş her nevi yapıştı 

Fası 

Barut ve patlayıcı mad 
leri; kibritler; pirofori 

madd 

NOTLAR. 
i. Bu fasla, aşağıda 

veya (b) bentlerind 
ricolmak üzere, mu 
kipte olan ve münf 
bileşikler dâhil deği 

2. 36.08 pozisyonu, mü 
olanları ihtiva eder 
a) Metaldehit, he 

benzeri maddele 
nılmak maksad 
benzen şekiller 
asıllı yakıtlarla 
yakıtlar (katı v 

b) Çakmaklar ve a 
santimetre küb 
kablara konulm 
zin ve saire); 



Tarife Kıymetin-
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c) Ateş yakıcı maddeler, reçineli meşaleler 
ve benzerleri. 

36.01 — Silâih barutu. 50 
3*6.02—« Müstahzar patlayıcı maddeler. 50 
36.03—< Fitiller; İnfilâk fitilleri. 50 
36.04 —•• Ağız otu ve infilâk kapsülleri; ateşleyici mad

deler; infilâk ettirici maddeler. 30 
86.05—• Pirotekni mamulleri (şenlik fişekleri, kestane 

fişekleri, parafinli ağız otu, paragrel füzeler 
ve benzerleri). 50 

36.06 — Kibritler : Lira K. 
a)i Mumlu kibritler. G. 100 Kg. 200.00 
ib) Poşet kibritler. G. 100 Kg. 175.00 
e)1 Sairleri. G. 100 Kg. 150.00 

36.07—< Ferro - Seryum ve sair piroforik halitalar 
(Her şekilde) : 

a)' Suni çakmak taşları. S. 1. Kg. 100.00 
Kıymetinden ı% 

to)f Sairleri. 100 
36.08— Ateş alıcı maddeler mamulleri. 50 

Fasıl : 37. 

Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme 

NOTLAR. 
1. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dâhil değil

dir. 
2. 37.08 pozisyonuna, münhasıran aşağıda ya

zılı olanlar girer : 

Tarife 
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a) Fotoğrafçılıkta k 
diyle karıştırılmış 
lar (emülsiyonlar, 
ler, virbrler, v s.); 

b) Aynı maksatla k 
bulunan dozlandır 
şekilde perakende 
lanmış saf müstah 
kallar ve benzeri 
pozisyonu dışında 
jimlerine tâbi olur 

37.01 — Hassas hale getirilmiş boş 
düz filimler (kâğıt, mukav 
rı colmak üzere, 'her hangi 

a)1 Röntgen filim]eri. 
b ) Sairleri. 

37.02— Hassas hale getirilmiş boş 
(delinmiş olsun olmasın) 
linde) : 

a)' Röntgen fiHmleri 
b) Sairleri. 

37.03 — Hassas hale getirilmiş kâğı 
sucat ('boş veya dolu, fak 
miş) : 

a) Boş. 
ib)l Sairleri. 

37.04— Levhalar, filim ve peliküll 
kat develope edilmemiş, ne 

37.05—- Levhalar, delikli veya de 
küler ('sinema filimleri har 
develope edilmiş, negatif 



Tarife Kıymetin-
Kb. Eşyanın cinsi den % 

37.06—> Sadece seslendirilmiş sinema filimleri ('doldu
rulmuş ve develope edilmiş, negatif veya po
zitif). 75 

87:07— Sessiz veya hem şekil, hem ses ihtiva öden di
ğer sinema filimleri (doldurulmuş ve develope 
edilmiş, negatif veya pozitif). 75 

S7.08—. Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müstahsal-
lar (flâş iç'in kullanılan müstahsallar dâhil).- 25 

Fasıl : 38. 

Kimya sanayiinin muhtelif müstahsalları 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir: 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan 

ve münferit şekillerde bulunan müs
tahsallar. Bununla beraber aşağıda 
zikredilenler bu fasla dâhildir: 
1. Suni grafit (38.01); 
2. Dezenfekte edici, haşerat öldürü

cü, tufeyli mantarları, zararlı ot
ları imha edici, parazitlere ve ke
mirici hayvanlara karşı koyucu 
müstahsallar ve benzerleri (38.11 
pozisyonunda yazılı şekil veya 
ambalajlarda bulunanlar); 

3. Yangın söndürme cihazları için 
kullanılan veya yangın söndürme 
bombalarına konulmuş olan sön
dürücü müstahsallar (38.17); 

Tarife 
No. Eşyanın c 

4. Aşağıda 2 
(c), (d) ve 
dilen müstah 

b) îlâçlar (30.03). 

Aşağıda yazılı olanla 
pozisyonuna değil, 38 
a) Alkali madenleri 

madenlerin halo 
magnezyum oksit 
(optik eşya hariç 
lığı 2,5 gram ve 
üzere); 

b) Füzel yağları; 
c) Mürekkep lekesi 

lar (perakende s 
mış); 

d) Teksir makinası 
kullanılan müstah 
tış için ambalajla 

e) Fırınların sühun 
eriyen müşirler; 

f) Dişçilikte kullanı 
rette hazırlanmış 

38.01— Suni grafit; kolloidal g 
içinde süspansiyon halind 

a) Suni grafit. 
b) Sairleri. 

38.02— Hayvani karalar (kemik 
v. s.), kullanılmış ve tesi 
dâhil. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

38.03— Aktif hale ge!fcrikıı.Jş kömürler (renk gıdeıuci, 
emici veya polarizasyonu giderici); silisli fosil
ler, killer, tekl:<Jt ve sair tabiî madenî müstaih-
sallar (Aktif hale estirilmiş). 

38.01— Havagazımn tasfiyesinden hâsıl olan amonyak]ı 
sular' ve krüd amonyak. 20 

38.05— Tali oil (mayi reçine). 15 
38.06—- Linyojalfitler. . 15 
38.07— Terdbentin esansı; kozalaklılar fasilesine men

sup ağaçların taktirinden veya ıbaşka suretle mu-
amelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı veya 
çam esansı, kâğıt imalinden arta kalan sülfatlı 
eisans ve sair terpenik eriticiler; ham diperiten; 
kâğıt imaliıj'icü öaAiıye ibisül fitli esans; çam 
yağı : 

a) Çam yağı. 5 
b) Sairleri. 70 

38.08— Kolofanlar ve p i n e l i asitler; bunların 30.05 
pozisyonuna giren zamk esterlerden gayrı müş
takları; recime esansı ve reçine yağları : 

a) Resinatlar. 10 
b) Kolol'an. 15 
c) Sairleri. " 25 

38.09— Odun kaJtranları ve odun katranı yağları (38.18 
pozisyonun d aki mürekkep eriticiler ve sulandı
rıcılar hariç); odun kreoadtu; aseton yağı ve 
metilen. , 25 

38.10— Her nevi neibati aiıft ve esasını nebati zift veya 
kolofan teşkil eden ve biracılıkta kullanılan zift
ler ve benzeri terkipler; dökümihan'e maçaların
da kullanılan ve «sasını reçineli taibiî müötalı-
sallar teşkil eden (bağlayıcılar. 2ı5 

Tarife 
No. Eşyanın 

38.11— Dezenfekte ed.cı, ııaşerat 
tarları, zararlı Otları ıımn 
kemirici hayvanlara Karş 
ve benzerleri (perakende 
mış veya mustanzar ııaı 
şeritler, fitiller, mumlar 
mamuller. 

38.12— Müstahzar haşıl ve aprel 
yesi için müstahzarlar (m 
sanayiinde ve .benzedi san 
hazırlanmış). 

38.13— Maden satuhlarının temi 
terkipler; madenlere leıiı 
sında kullanılan mayi mü 
dımcı terkipler; maden v 

• rekkep lehim ve Kaynak p 
ve kaynak çubuklarının v 
masında veya ka:pldü'ması 
zarlar. 

38.14— İnfilâkı önleyici nıü'jtaJhz 
durucu maddeler, pöptiz 
ıslah eden maddeler, aşı 
ve madenî yağlar için ha 
lar. 

38.15 — Vülkankasyonu ejııbuklaş 
38.16 — Mikroorganizmaların çoğ 

mış kültür vasatları. 
38.17 — Yangın söndürme cihazl 

tahzarlar; yangın söndür 
38.18 — Vernikler ve benleri mü 

kep eriticiler ve sulandırı 
38.19— Kimya sanayiinin veya b 

rifenin başka yerlerinde 



Eşyanın cinsi 
Kıymetin

den % 

ıbulunmıyan kimyetvi mîüst atasalları ve mü^tailı-
zarları (tabiî mü'stalbsallarm mahlutundan elde 
edilenler dâlıil); kimya sanayiinin veya buna 
Ibağlı sanayiin tarifenin ibaşka yerlerinde zikri 
ıgeçmiyen veya 'bulunmıyan bakiye müstaıhsalları. 30 

BÖLtİTYE - VII. 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, 
suni reçineler ve bu •maddelerden mamul eşya; 
tabiî, sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk eşya 

Fasıl : 39. 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, 
suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşya. 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) Istampacılığa mahsus varaklar (32.09); 
b) Suni mumlar (34.04); 
c) 40 ncı fasıldaki tarife uygun sentetik 

kauçuk ve mamulleri; 
d) Saraciye eşyası, eyer ve koşum takım

ları (42.01), seyahat eşyası ve kap, kı
lıf, mahfaza teşkil eden eşya ile 42.02 
pozisyonuna giren benzeri eşya; 

e) Hasırcı ve sepetçi mamulleri (Fasıl 46); 
f) Dokumaya elverişli suni ve sentetik 

maddeler ve bu maddelerin mamulleri 
(BÖLÜM - XI); 

Eşyanı 

g) Ayakkabılar v 
samı, şemsiyel 
kırbaçlar ve b 
ler ve XII nc 
muller: 

h) 71.16 pozisyon 
herat; 

i j) XVI ncı bölüm 
ve cihazlar, ele 

k) Nakil vasıtalar 
LÜM - XVII) 

l) Suni plâstik 
gözlük çerçeve 
ncı fasılda yer 

m) 91 nci fasılda 
le duvar, kol v 
aksamı). 

n) 3tusiki aletleri 
sılda yer alan 

o) Mobilyalar ve 
p) Fırçalar ve 96 
q) Oyuncaklar, o 

(Fasıl 97); 
r) Düğmeler, kay 

yazı kalemi sa 
lemler ve bunl 
gara ağızlıklar 
mik şişe ve ka 
fasılda yer ala 

2. 39.01 ve 39.02 poz 
kimyevi sentez yol 
ğıdaki tariflere uya 



Tarife 
No. 

a) 

o) 

c) 

» 
Eşyanın cinsi 

Suni plâstik maddeler (suni reçineler 
dâhil); 
Silikonlar; 

Rezoüer, mayi polizobütilen ve polime-
rizasyon veya polikondansasyon sure
tiyle elde edilen benzeri suni müstah
sattar. 

Kıymetin
den % 

~ 

V Ç' 

"l^v^ 

3. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarına münhasıran 
aşağıda yazılı şekillerde olan müstahsattar 
dâhildir : ^ 

a) Mayi veya hamur haldeki müstahsattar 
(emülsiyonlar, dispersiyonlar ve, mah-
lûller dâhil); 

b) Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrimüte-
canis külçeler, granüller, pul ve tozlar 
(mulâj için kullanılan tozlar dâhil) ; 

c) Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimet
reyi geçen monofiller; profiller, ince ve 
kâim çubuklar veya doğrudan doğruya 
çekilmek suretiyle elde edilen borular 
(satıhları işlenmiş olsun olmasın, fakat 
daha ileri bir ameliyeye tâbi tutulma
mış); 

d) Levhalar, yapraklar, peliMiller, şerit
ler ve lamlar (51 nci faslın 4 numaralı 
notu mucibince 51.02 pozisyonuna gi
renler hariç), satıhları basmalı veya 
sair suretle işlenmiş; bu levha, yaprak, 
pelikül veya şeritlerin başka bir ameli
yeye tâbi tutulmaksızın sadece kesme 

Tarife 
No. Eşyanın 

suretiyle elde ed 
til şeklindeki tam 

e) Döküntü ve hurd 

39.01 — Kondansasyon, polikonda 
yon yoliyle temin edilen 
edilmiş olsun olmasın, p 
edilmemiş, açık veya ka 
plâstlar, aminoplâstlar, 
ler ve doymamış sair po 
v.s.). 

39.02 — Polimerizasyon ve kopol 
min edilen müstahsallar 
haloetilenler, poliizobüti 
nil klorür, polivinil aset 
ve sair polivinilik müşt 
dene reçineleri, v.s.). 

39.03 — Bejenere selüloz; selüloz 
ve selülozun sair esterle 
sair kimyevi müştakları 
sun olmasın) (kolodyon, 
vülkanize fiber : 

a) Metre kare ağı 
şeffaf yaprakla 

b) Sairleri. 

39.04 — Sertleştirilmiş albüminoi 
rilmiş kazein, sertleştiril 

39.05 — Eritilerek «fusion ile» ta 
neler (eritilmiş zamklar) 
reçine asitlerinin este 
elde edilen suni reçinele 
kauçuğun kimyevi mü 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

hidratlı, siklize veya akside, v.s. edilmiş kau
çuklar). 25 

39.06 — Sair yüksek polimerler, suni reçineler ve suni 
plâstik maddeler (aljinik asit ile bunun tuzları 
ve esterleri dâhil) ; linoksin. 25 

39.07 — 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstah-
sallardan mamul eşya : 

a) Kare veya mustatilden gayrı şekilde 
kesilmiş levha, yaprak, pelikül ve şe
ritler. 50 

b) Sairleri. • 100 

Fasıl : 40. 

Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk 
eşya 

NOTLAR. 
1. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin 

hangi bölümünde kullanılmış olursa olsun 
«kauçuk» tâbiri, vülkanize edilmiş veya sert
leştirilmiş olsun olmasın, aşağıda yazılı 
olanları ifade eder : Tabiî kauçuk, balata, 
guta - perka ve benzeri tabiî zamklar, sen
tetik kauçuk, mayi yağlardan müştak taklit 
kauçuk ve bu muhtelif müstahsalların reje-
nere edilmiş olmaları 

2. Kauçuktan ve dokunmaya elverişli madde
lerden imal olunan ve umumiyetle XI nci 
bölümde yer alan aşağıda yazılı eşya bu fas
la dâhil değildir : 
a) Elâstiki veya kauçuklu örme mensucat 

ve mamulleri (40.10 pozisyonundaki ka
uçuklu örme mensucattan taşıyıcı ko-

Eşyanm 

lanlar veya tr 
riç) ile sair el 
mulleri; 

b) Dokumaya elv 
mul tulumba h 
tumlar (dahile 
kauçuk bir bed 

c) Kauçuk emdir 
uçukla kaplan 
tertiplenmiş 
(40.06 ve 40.1 
haricolmak üze 

Metrekare 
daha az o 
mulleri; 
Metrekare 
fazla olan 
50 den fa 
ihtiva ede 
leri; 

d) Kauçuk emdir 
ve ağırlık itiba 
kuma maddele 
ve bunların ma 

c) Kauçuk emdir 
lifleri kauçukl 
olan dokunma 
lar (metrekare 
ve bunların m 

f) Metrekare ağır 
kuma iplikleri 
uçukla aglome 
gelen kumaşla 



Tarife Kıymetin-
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Bununla beraber, mensucat, Jceye, «do
kunmamış, örülmemiş kumaş» veya ben
zeri dokuma mamulleri ile mürettep 
sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk
tan yapraklar, levhalar veya şeritler 
ile bu yaprak, levha veya şeritlerden 
mamul eşya (dokunmaya elverişli mad
de sadece'mesnet teşkil ettiği takdirde) 
bu fasılda yer alır. 

3. Aşağıda yazılı olanlar da hu fasla dâhü 
değildir : 
a) 64 ncü fasılda yer alan ayakkabılar ve 

aksamı; 
b) 65 nci fasılda yer alan başlıklar (ban

yo başlıkları dâhil) ve aksamı; 
c) XVI ncı bölümde yer alan mekanik ve 

elektrikli makina ve cihazların sertleş
tirilmiş kauçuktan mamul aksam ve 
parçaları ile, elektroteknik işler için 
sertleştirilmiş kauçuktan mamul her 
türlü eşya ve aksamı; 

d) 90, 92, 94 ve 96 ncı fasıllarda yer alan 
eşya; 

e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 
(spor eldivenleriyle 40.il pozisyonun
da yer alan eşya hariç) (Fasıl 97); 

f) Düğmeler, yazı kalemi sapları, pipo sap
ları ve benzerleri, taraklar ve 98 nci 
fasılda yer alan sair eşya. 

4. Bu faslın 1 numaralı notunda ve 40.02, 
40.05, 40.06 pozisyonlarında zikri geçen 
«sentetik kauçuk» tâbiri, doymamış sente
tik maddeleri şümulü içine alır : Ancak bu 

Eşyanın 

maddeler, kükürt, 
vülkanize edildiği 
tik olamıyacak ma 
ve (vülkanizasyon 
zumlu olmıyan ba 
deler, ezcümle plâs 
gu maddeleri katı 
nun optimum nok 
moplâstik olmıyan 
20 santigrat derece 
nette ilk uzunlukl 
kopmaksizın uzayâ 
iki misline kadar 
az bir zaman içind 
bir buçuk misline 
bilen maddeler, 
dir. Bu maddelere, 
tadyen (GEM), pol 
poliklorobütadyen 
polibütadyen - akri 
kauçuk (GRİ) d 
(GRP) da sentetik 

5. 40.01 ve 40.02 po 
maddeleri (âtıl ve 
maddeler, vülkaniz 
yonu çabuklaştırıc 
rici maddeler katı 
tiva etmediği gibi, 
kauçuk mahlutları 
çukların mahlutlar 
hil değildir. Bunu 
tılaşma safhasından 

http://40.il


Tarife 
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ve edilmiş sentetik kauçuklarla, sadece mu
hafaza edici bir rolü olan maddeleri muh
tevi, veya içlerine, cinslerinin birbirinden 
ayırdedümesi maksadiyle renk verici mad
deler katılmış sentetik kauçuklar 40.02 po
zisyonuna girer. 

6. Vülkanize kauçuktan mamul ve ufkî makta
mın en geniş yeri 5 milimetreyi geçen her 
profilde çıplak iplikler 40.08 pozisyonuna 
girer. 

7. 40.10 pozisyonuna, kauçuk emdirilmiş veya 
sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka 
tabaka tertiplenmiş mensucattan yahut 
kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış dokuma
ya elverişli ipliklerden mamul taşıyıcı ko
lanlarla transmisyon kolanları da dâhildir. 

8. 40.07 ilâ 40.14 pozisyonlarının tatbikında, 
balata, guta - perka ve benzeri tabiî zamk
lar, taklit kauçuklar ve rejenere edilmiş bu 
türlü müstahsallar, vülkanizasyon ameliye
si geçirmemiş olsalar dahi, vülkanize kau
çuk addedilir. 

9. 40.05, 40.08 ve 40.15 pozisyonlarında zikre
dilen levha, yaprak ve şerit tabirleri, mün
hasıran, kesilmemiş yahut kare yeya müs-
tatil şeklinde kesilmiş (bu ameliye onlara, 
bu halde kullanılmaya elverişli hazır eşya 
mahiyetini verse bile), fakat sadece satıhla
rında bulunan baskı ve diğer işçilikten gay
rı bir işçilik görmemiş levha, yaprak ve şe
ritleri ifade eder. 
40.08 ve 40.15 pozisyonlarındaki «profil», 
«çubuk» ve «&orw» tâbirleri, uzunluğuna 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. Eşyanı 

kesilmiş olsun olma 
bulunan işçilikten 
miş profil, çubuk v 

7. - Ham 

40.01 — Tabiî kauçuk, balata, g 
talbiî zamklar (ham) (st 
memiş lâteks dâhil) : 

a) Her nevi naki 
tiği imalinde k 
nayi Bakanlığı 
kalbul ve .tasdik 

b) Krepler. 
c) Sairleri. 

40.02— Sentetik kauçuk (stabi 
memiş sentetik lâteks 
müştak taklit kauçuk : 

a) Her nevi nakil 
imalinde kullan 
(Sanayi Bakan 
tarı kabul ve t 

b) Sairleri. 

40.03 — Rejenere kauçuk. 

40.04 — Sertleştirilmemiş kauçuk 
ve tozları: sadece yen 
kullanılmaya elverişli, 
hurdaları : 

a) Mamulât hurda 
b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
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II - Vülkanize edilmemiş kauçuk 

40.05— Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kau
çuktan levha, yaprak ve şeritler. 50 

40.06— Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kau
çuğun diğer şekil ve hallerde olanları (solüs
yon ve dispersiyonlar, fubuk boru ve profil, 
v. s.); vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik 
kauçuk mamulleri (kauçuk emdirilmiş doku
maya elverişli iplikler; tabiî veya sentetik vül
kanize kauçuktan mesnetler de dâhil olmak 
üzere, her nevi mesnet üzerine sürülmüş yapış
tırıcılar ; rondelâ ve diskler, v. s.). 

a) Rondelâ ve contolar. 15 
b) daireleri. 50 

/ / / - Vülkanize edilmiş fakat sertleştirilmemiş 
kauçuktan mamul eşya 

40.07 — Vülkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler 
(dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış ol
sun olmasın); vülkanize kauçuk emdirilmiş ve
ya kaplanmış dokumaya elverişli iplikler. 60 

K 
40.08— Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan levha, 

yaprak, şerit ve profiller (yuvarlak maktalı 
profiller dâhil). 60 

40.09 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve 
hortumlar. 

a) Tazyikli hava çekiçleri için hususi hor
tumlar. 5 

b) Saireleri 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

40.10— Vülkanize kauçuktan ta 
misyon kolonları. 

40.11 — Sertleştirilmemiş vülka 
tekerlek bandajları, 
flâps'ları. 

40.12— Sertleştirilmemiş vülka 
eşyası ve ispençiyari 
(sertleştirilmiş kauçuk 
bulunmasın). 

40.13— Sertleştirilmemiş vülkan 
yası, eldivenler ve giyi 
rede kullanılırsa kullan 

40.14— Sertleştirilmemiş vülka 
eşya : 

a) Rondelâ ve co 
b) Saireleri. 

IV - Sertleştirilm 
m 

40.15— Sertleştirilmiş kauçuk 
yaprak veya şerit, çub 
linde) ; sertleştirilmiş 
ve hurdaları. 

40.16— Sertleştirilmiş kauçuk 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

BÖLÜM - VIII. 

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu madde
lerden mamul eşya; saraeiye eşyası, eyer ve ko
şum takımları, seyahat eşyası ve kap, kılıf, mah
faza teşkil eden jbenzeri eşya bağırsaktan mamul 

eşya 

Fasıl : 41. 

Deriler ve köseleler 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazûı olanlar bu fasla dâhü de

ğildir : 
a) Tabaklanmamış derüerin kırpıntıları 

ve benzeri sair döküntüleri (05.05 veya 
05.06); 

b) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka 
kısımları (05.07 veya 67.01); 

c) Tüylü hayvanların tüyleri alınmamış 
ham, tabaklanmış veya aprelenmiş 
derileri (Fasü 43). Bununla bera
ber, sığır cinsi *'(manda dâhil), at 
cinsi, koyun cinsi hayvanların (ast
ragan veya karakul - persaniye, 
breitsckwantz ve benzerleri - ve Hint 
Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları ha
riç), keçi cinsi koyunların (Yemen, 
Moğolistan ve Tibet keçi ve ağlakları 
hariç), domuz cinsi hayvanların (pe-
kari dâhil), dağ keçisi, ceylân, ge
yik, Şimal geyiği, Ben geyiği, ka-

Tarife 
No. Eşyanın 

raca ve köpekle 
ham derileri 4 
alır. 

2. Tarifenin neresinde 
veya terkip yoliyle 
sele» tâbiri, münh 
nuna giren maddeler 

41.01— Ham deriler (taze, t 
salamura edilmiş veya 
cinsi hayvanların yün 
dâhil) ; 

a) Sığır cinsi. 
b) Saireleri. 

41.02— Sığır cinsi (manda dâh 
vanların hazırlanmış de 
41.07 ve 41.08 pozisyon 
riç)-; 

a) Tabaklanmış, 
ameliye görmem 

b) Tabaklanmış ve 
görmüş. 

c) Podüsüet ile (k 
simli gibi) sath 

41.08— Koyun cinsi hayvanla 
leri (41.06, 41.07, ve 41 
alanlar hariç) : 

a) Tabaklanmış, fa 
liye görmemiş 

b) Tabaklanmış ve 
görmüş. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.04— Keçi cinsi hayvanların hazırlanmış derileri 
(4*1.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alan
lar hariç); 

a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bîr ame
liye görmemiş. 50 

b) Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye 
görmüş. 75 

c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı re
simli gibi) sathı süslenmiş deriler.' 100 

41.05— Sair hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri 
(41.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alan

lar hariç) : 
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir 

ameliye görmemiş. 50 
b)!- Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye 

görmüş. 75 
c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı, re

simli gibi) sathı süslenmiş deriler. 100 

41.06— Güderiler. 100 
41.07— Parşömen halinde deri ve köseleler. 80 
41.08— Ruganlı veya yaldızlı deriler. 100 
41.09— Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri 

ve köselelerin ve tabakalan'mış veya parşömen 
bale getirilmiş derilerin, deri ve köseleden eş
ya imâline elverişli olmıyan kırpıntılariyle di
ğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve 
unu. 25 

•İ1.10— Suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve 
kösele (lif haline getirilmemiş deri ve feösele-

Eşyanın c 

den veya deri ve kösele l 
yaprak halinde) (rulo hal 

Fasıl : 

Deri eşya; saraciye eşyası, 
ları; seyahat eşyası ive kap 

eden benzeri eşya; bağı 

NOTLAR. 
i. Aşağıda yazılı olanlar 

dir : 
a) Cerrahi dikişler i 

sair steril malzem 
b) îçi tabiî weya ta 

veya köseleden g 
ruatı [(eldivenler 
sit bir süs mahi 
taklit kürkten a 
veya köseleden g 
ruatı (43.03 veya 

c) XI nci bölümde 
ve benzerleri; 

d) 64 ncü fasılda ye 
e) 65 nci fasılda ye 

samı; 
f) 66.02 pozisyonun 

kırbaçlar üe diğe 
g) Musiki aletlerin 

ve benzerleri için 
lerine mahsus sa 
92.10); 



Kıymetin-
l'jşyaıun cinsi den % 

h) Mobilyalar ve aksamı (Fosil 94); 
: ij) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, 

oyun ve spor levazımatı; 
i k) 98.01 pozisyonunda veya 71 nci fasılda 

yer alan düğmeler, kol düğmeleri v. s. 
2. Bu fasla giren eşyadan imali tamamlanma

mış olanlar, imali tamamlanmış olanlların 
mümeyyiz vasıflarım haiz oldukları takdir
de aynı rejime tâbi tutulur. 

3. Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen 
deri veya köseleden eldivenler (spor eldi
venleri veya koruyucu eldivenler dâhil), 
önlükler ve her türlü sanat ve meslek erba
bının korunmak maksadiyle kullandıkları 
sair hususi teçhizat, askılar, bel kemerleri, 
kılıç kemer ye askıları, bilezikler ve saat 
kayışları 42.03 pozisyonundadır. 

Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve 
•koşum-takınılan (eyer, hamut, koşum kayışla
rı ve dizlikler, v. s.) (imal edildiği madde ne 
olursa olsun). 100 

Seyahat eşyası (sandık, valiz, şapka kutusu, se
yahat çantası, arka çantası, v. s.), erzak çan
taları, el çantaları, mektepli çantası, serviyet, 
cüzdan, ufak para çantası, tuvalet çantası, alet 
çantası, tütün ve sigara kutu, tabaka ve kese
leri, kîlıf, mahfazave kutular .. (silâh, musiki 
aletleri, dürbün, mücevherat, şişe, yaka, ayak
kabı, fırça, v. s. için) ve benzeri kaplar (tabiî, 
suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kö
seleden, vülkanize fiberden, suni plâstik madde 

Tarife 
No. Eşyanın c 

Fasıl : 

Postlar ve kürkler; takl 
mamul 

NOTLAR. 
1. 1 arif enin neresinde g 

veya kürk» tâbiri, 43 
alan ham postlar haric 
hayvanların tabaklan 
ve tüyü alınmamış de 

2. Aşağıda yazılı olanlar 
dir : 
a) Kuşların tüylü d 

kısımları (05.07 v 
b) 41 nei faslın 1 n 

bendinde yazılı, t 
deriler o fasla dâh 

e) Kısmen .deriden v 
ya taklit kürkte 
(42.03); 

d) 64 ncü fas-ıldu yer 

yapraklarından, mukavva 
tan) . 

42.03 — Tabiî, suni veya terkip y 
ve köseleden giyim eşyası 

42.04 Tabiî, suni veya terkip y 
ve köseleden teknik işlerd 

42.05— Tabiî, sund veya terkip y 
ve köseleden mamul diğer 

42.06 — Barsak, kursak, mesane ve 



Tarife t Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

e) 65 nci fasılda yer alan başlıklar ve 
aksamı; 

,f) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, 
oyun ve spor levazvmatı. 

3. '43.02 pozisyonundaki «levha, kare, haç ve. 
^benzeri şekillerde eklenmiş kürk parçaları» 
Hâbiri, başka maddeler ilâve edilmeksizin 
kare, mustatil', haç veya trapez şekillerinde 
olup dikişle bir araya getirilmiş kürk par-
çalarını (uzatılmış denilen kürk parçalar) 
hariç) ve bunların aksamını ifade eder. 
Bununla beraber, doğrudan doğruya veya 
sadece kesilerek kullanılmaya elverişli bir 
şekilde eklenmiş olanlarla, giyim eşyası veya 
aksam ve teferruatı veya sair hazır eşya şek
linde dikilmiş kürk parçaları re aksamı 
43.03 pozisyonunda yer alır. 

4. İçi tabiî veya taklit kürkle kaplı her türlü 
giyim eşyası ve teferruatı (bu faslın 2 nu
maralı notunda istisna edilenler hariç) ile, 
dışında basit bir süs mahiyetine aşan tabiî 

,^veya taklit kürkten aksamı muhtevi giyim 
eşyası ve teferruatı, hale göre, 43.03 veya 
43-04 pozisyonlarında yer alır. 

5. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «taklit 
%ürk» tâbirinden, deri, mensucat, v. s. üze
rine yün, kil veya, sair lifler yapıştırılması 
veya dikilmesi suretiyle kürk benzeri hali
ne getirilmiş eşya anlaşılır. Ancak, doku
ma suretiyle elde edilen ve mensucat olarak 

4 tasnif edMen kürk taklitleri bu hükmün 

Tarife 
No. Eşyanın 

dışındadır (kadife, p 
cat, v.s.). 

43.01 — Ham postlar. 
43.02— Tabaklanmış veya aprele 

ler (leviha, kare, hac ve 
lenmiş kürk parçalan d 
memiş kırpıntı ve dökün 

43.03 — Kürk mamulleri. 
43.04— Taklit kürkler ve mamu 

BÖLÜM 

Ağaç ve ağaçtan mamul 
mantar ve mantardan m 

sepetçi 

Fasıl : 

Ağaç ve ağaçtan mamu 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanla 

dir : 
a) Başlıca ıtriyatçıl 

sarat ve parazit 
zeri işlerde kulla 

b) Başlıca boyacılık 
lanılan ağaçlar 

c) Aktif hale getiri 
d) 46 nci fasla gire 
e) 64 ncii fasla gire 

mı; 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

f) Bastonlar; baston, şemsiye ve kırbaç
ların aksamı. (Fasıl 66); 

g) 68.09 pozisyonuna giren eşya; 
h) 71.16 pozisyonuna giren taklit mücev

herat; 
ij) XVII nci bölüme giren eşya (hususiy

le araba parçaları); 
k) 91 nci fasla giren eşya (saatçi eşyası) 
, ve bilhassa duvar saatlerine ve saatçi 

cihazlarına mahsus mahfaza ve kabine
ler; 

t) Musiki aletleri ve aksamı (Fasıl 92); 
m)- Ateşli silâhların parçaları ve aksamı 

(93.06); 
n) Mobilyalar ve aksamı (Fasü 94); 
of Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 

(Fasıl 97); 
p) Pipolar, pipo aksamı ve benzeri ma

muller, düğmeler, kurşun kalemi ve 98 
nci fasla giren diğer eşya. 

%: Monte edilmiş veya sökülmüş ağaç eşya, 
camdan, mermerden veya sair maddelerden 
aksam veya teferruatı ihtiva etsin etmesin, 
bu aksam veya teferruat ağaç eşya ile bir
likte ithal edildiği takdirde monte edilmiş 
eşya rejimine tâbidir. 

3, «Islah edilmiş ağaç» tâbiri, bu fasıl anla
mında, sıkıştırma ameliyesinin lüzumlu kıl
dığından daha fazla fiziki veya kimyevi bir 
ameliye görmüş ve bu suretle kesafet ve 
sertliği ehemmiyetli derecede artmış ve mi
haniki, kimyevi veya elektriki tesirlere kar
şı daha fazla mukavemet kazanmış masif 

Tarife 
No. Eşyanın c 

veya yapıştırılmış lev 
ağaçları ifade eder. 

* 4. 44.19 ilâ 44.28 pozisyo 
edilmiş, suni veya ter 
miş veya kaplama ağa 
tan mamul olan eşya 

5. 44.25 pozisyonuna, m 
eden ağaçtan mamu 
Ancak, kesen veya iş 
denî olan aletler bu h 

44.01—• Yakmaya mahsus ağaçlar 
çalı çırpı halinde) ; odun 
talaşı dâhil). 

44.02— Odun kömürü ( kaibuk ve 
kömürler dâhil) (agloaner 
sın). 

44.03 — Yuvarlak ağaçlar ('kabuk 
kabaca yontulmuş olsun 

a) Ceviz, şimşir, ıh 
mon, zeytin, tik, 
pelesenk, demirh 
yetişmiyen sair a 

b) Sairleri. 

44.04 •— Kare veya müstatil şeklin 
veya biçilmiş ağaçlar : 

a) Ceviz, şimşir, ıh 
mon, zeytin, tik, 
pelesenk, demirh 
yetişmiyen sair a 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

L. K. 

b) Sairleri. G. 100 Kg. —.15 

44.05— Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilimlere ayrıl
mış veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 5 
milimetreden fazla olan ağaçlar: 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, li
mon, zeytin, tik, sedir, abanoz, maun, 
pelesenk, demirhindi ve memlekette ye-
tişmiyen sair ağaçlar. G. 100 Kg. 

b) Sairleri. G. 100 Kg. 

44.06— Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar. 30 

44.07— Ağaçtan demiryolu traversleri. 15 
44.08— Fıçı tahtaları (îki yüzü testere ile biçilmiş ol

sun olmasın) (Başkaca bir ameliyeye tâbi tu
tulanlar hariç). 5 

44.09— Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçla
rı sivriltilmiş, fakat uzunlamasına biçilmemiş 
olan ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; kasnak 
tahtaları, levha veya şerit halinde ağaçlar; 
sirke imalinde ve mavilerin durulaştırılmasın-
da kullanılmaya elverişli ağaç yongalar. 10 

44.10— Baston, şemsiye, kamçı ve âlet sapları ve ben
zeri eşya imaline elverişli ağaçlar (Kabaları 
alınmış veya kabaca yuvarlak hale getirilmiş, 
fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka 
suretle işlenmemiş). 20 

3.00 
—.25 

Kıyme
tinden 

% 

Tarife 
No. Eşyanın 

44.11— Uzun çöpler haline get 
tan kibrit çöpleri; ağaç 

a) Kibrit çöpleri. 
b) Sairleri 

44.12 — Ağaç yünü, ağaç unu. 
44.13— Rendelenmiş, lâmbalan 

pervazlanmış, tesviye 
ameliyelere tâbi tutulm 
rilmemiş parke tahtala 

a) Ceviz, şimşir, ıh 
zeytin, tik, sed 
senk, demirhin 
tişmiyen sair a 

b) Sairleri: 
1. Parke tahtaları 
2. Sairleri. 

44.14..— Kalınlığı 5 milimetre v 
re sadece dilinmiş, yap 
ya uzunlamasına biçilm 
lıkta kaplamalık ağaçl 
ya mahsus ağaçlar. 

44.15 — Kaplama ağaçlar ve ko 
deler katılmış olsun olm 
yapılmış ağaçlar. 

44.16— Hücreli ağaç panolar ( 
larla kaplanmış olsun o 

44.17— Islah edilmiş ağaçtan p 
lar ve benzerleri. 

44.18 — Suni veya terkip yoliyl 
(pano, levha, blok ve b 
veya suni reçinelerle ve 
rıcı suni reçmelerie vey 



Tarife Kıymgtin-
No. Eşyanın-cinsi den % 

rıeı maddelerle aglomere edilmiş yonga, talaş, 
ağaç ıınu ve sair ağaç döküntülerinden). 40 

44.19— Ağaçtan çubuklar ve pervazlar (çerceye. mo
bilya, dahilî tezyinat, elektrik tesisatı ve ben
zeri eşya için). 60 

44.20— Ağaçtan çerçeveler (resim ve ayna çerçeveleri 
ve benzerleri). 60 

44.21 — Ağaçtan büyük ve küçük sandıklar, kafesler, 
külekler ve tamamlanmış benzeri ambalajlar 
(kısmen veya tamamen monte edilmiş olsun ol
masın). 50 

44.22 —=- Ağaçtan fıçı, küv, gerdel, kova ve sair fıçıcı eş
yası ve bunların 44.08 pozisyonunda yer alan
lardan gayri aksamı. 10 

44.23 •— Bina ve inşaat için doğramacı mamulleri (ku
rulup sökülebilir ahşap binalar ve aksamı ile, 
pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dâ
hil). 30 

44.24— Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır levazımatı. " 50 
44.25 — Ağaçtan aletler, alet gövde ve saplan, fırça 

gövde ve sapları, süpürge sapları; ağaçtan her 
nevi ayakkabı kalıpları : 

a) Ayakkabı kalıplan 20 
b) Sairleri. 40 

44.26 — Tornalanmış ağaçtan masuralar, makaralar, 
bobinler ve benzerleri (iplik ve dokuma sanayii 
ve dikiş ipliği için). 5 

44.27— Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri 
(kutular, çekmeceler, mahfazalar, kalemlikler, 

•••« portmantolar, lâmba ayakları, aydınlatma mal
zemesi, v. s.), ağaçtan süs ve ziynet eşyası; bu -
eşya ve mamullerin ağaçtan aksamı. 70 

Tarife • 
No. Eşyanı 

44.28— Ağaçtan mamul diğer 

Fas 

Mantar ve mant 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı ol 

ğildi?' : 
a). 64 ncih fasılda 

ve aksamı; 
b) 65 nci fasılda 

samı; 
c) Oyuncaklar, oy 

(Fasıl: 97). 
2. Kabaca yontulmuş 

olan tabiî mantarl 
yer alır. 

45.01— Ham tabiî mantar ve 
rılmış, granül veya toz 

45.02 — Tabiî mantar (küb, levh 
linde) (tıpa imaü için 
getirilmiş olanlar dâhil 

45.03— Tabiî mantardan mamu 
45.04— Aglomere mantar (yap 

etsin etmesin) ve bu 
eşya. 

Fas 

Hasırcı ve 
NOTLAR. 
i. «.örülmeye elverişli 

cümle: Kuru sapla 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

güdü sürgünleri, sazlar, kamışlar, ağaç şe
ritler, nebat liflerinden veya kabuğundan 
şeritler, iplik haline getirilmemiş dokumaya 
elverişli tabiî lifler, suni plâstik maddele
rin monofil, yassı sent veya benzeri şekil
lerde olanları ile, kâğıttan şeritler dâhildir. 
Fakat, tabiî, suni veya terkip yoluyla elde 
edilen deriden mamul şeritler, keçeden şerit
ler, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli 
iplikler ve fitiller ve 51 nci fasılda yer alan 
monofiller ile şeritler ve benzeri şekillerde 
olanlar bu tâbirin şümulü dışında kalır. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 

a) Örülmüş olsun olmasın, sicimler, ipler 
ve halatlar (59.04); 

b) 64 ve 65 nci fasıllarda yer alan ayak
kabılar, başlıklar ve bunların aksamı; 

c) Sepetçi mamullerinden nakil vasıtaları 
ve karoseri gövdeleri (Fasıl 87); 

d) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94). 

3. 46.02 pozisyonundaki «birbirine muvazi tel
ler haline getirilmiş örülmeye elverişli mad
deler» tâbirinden, yanyana getirilmiş sap 
veya liflerin bağlarla levha halinde birleş
tirilmesinden meydana gelen eşya. anlaşılır 
(bu bağlar iplik haline getirilmiş dokuma
ya elverişli maddelerden olsun olmasın). 

Tarife 
No. 

Tarife 
No. Eşyanın 

46.01— örgüler ve örülmeye elve 
mul benzeri eşya (nerede 
ve şerit halinde bir araya 
sın) . 

46.02— örülmeye elverişli madde 
(birbirine muvazi teller ha 
halar (Çin hasırları, kaba 
sırlar dâhil); şişe ve dama 
lar. 

4)6.03 —• Sepetçi eşyası (örülmeye 
doğrudan doğruya şekil 
veya 46.01 ve 46.02 pozisy 
yapılmış); lif «luffa» mam 

a) Meyva ihracına 
zembiller. 

b) Sairleri. 

BÖLÜM 

Kâğıt imaline yarıyan 
mıaımul 

Fasıl : 

Kâğıt imaline yar 

47.01 — Kâğıt hamura. 

47.02— Kâğıt ve mukavva dök 
kâğıt imalinde kullanılm 
ğıt ve mukavvadan mamu 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den °/o 

Fasıl : 48. 

Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan 
ve mukavvadan mamuller 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar hu fasla dâhil değil
dir : 

a) Istampacı varakları (32.09); 
h) Parfümlü kâğıtlar veya üzerine düzgün 

sürülmüş kâğıtlar (33.06); 
c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kap

lanmış kâğıtlar (34.01), temizleyici 
maddeler emdirilmiş veya sıvanmış kâ
ğıtlar (34.02) ve cila veya temizleyici 
maddeler veya benzeri müstahzarlar 
emdirilmiş selüloz vatkalar (34.05); 

d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukav
valar (37.01); 

e) Kâğıt ve mukavva ihtiva eden muhte
lif tabakalardan mürekkep plâstik mad
deler (39.01 ilâ 39.06), vülkanize fiber 
(39.03) ve bu maddelerin mamulleri 
(39.07); 

f) 42.02 pozisyonunda yer alan eşya (se
yahat levazımatı, v. s.); 

g) 46 ncı fasılda yer alan eşya (hasırcı 
ve sepetçi eşyası); 

h) Kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokun
muş eşya (BÖLÜM XI); 

ij) Üstüne aşındırıcı maddeler tesbit edil
miş kâğıt veya mukavvalar (68.06) 

Eşyanın 

ve ince mika le 
ğıt veya mukav 
beraber, satıhl 
kâğıtlar (48.07) 

k) Üstüne madenî 
miş kâğıt veya 
XV); 

l) Musiki aletlerin 
kâğıt ve mukavv 

m) 97 ve 98 nci fa 
(oyuncaklar, oy 
düğme, v. s. gib 

2. 3 numaralı not hük 
şartiyle, 48.01 ve 48. 
dirden geçirme sure 
perdahlama, parlatm 
sair finisaj ameliyel 
filigranlı'kâğıt ve m 
bir usulle olursa olsu 
boyalı veya mermer 
kavvalar dâhildir. B 
olunduktan sonra ku 
emdirilmek gibi mü 
tutulmuş olan kâğıt 
yonlara dâhil değild 

3. 48.01 ilâ 48.07 pozi 
daha ziyadesine gire 
ğıt ve mukavvalar, 
lardan tarifede en 
girer. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

4. Aşağıdaki şekillerden birine uyan kâğıt, 
mukavva ve selüloz vatkalar 48.01 ilâ 
48.07 pozisyonlarına dâhil değildir: 
a) Genişliği 15 santimetreyi aşmıyan şe

rit ve rulolar; 
b) Hiçbir kenarı 36 santimetreyi aşmıyan 

kare veya mustatil şeklinde yapraklar 
(katlanmış yaprakların ölçüleri katlar 
açıldıktan sonra alınır); 

c) Kare veya mustatilden gayri şekillerde 
kesilmiş olanlar. 
3 numaralı not hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, el yapısı kâğıtlar, ebadı 
ve şekli ne olursa olsun, yapıldığı şe
kilde bulunduğu yani bütün kenarla
rında imalâttan kalma girinti ve çı
kıntılar mevcudolduğu takdirde 48.02 
pozisyonuna girer. 

5. 48.11 pozisyonundaki «-duvar kâğıdı ve len-
krusta» tâbiri şunları İfade eder: 
a) Duvar ve tavanların süslenmesine elve

rişli rulo halindeki kâğıtlardan: 
i. İşaretli veya işaretsiz olarak bir 

veya iki kenarında marj bulunan
lar; 

2. Kenarlarında marj bulunmıyan 
renkli, kuşe, kadifeli veya kabart
ma motifli kâğıtlardan genişliği 
60 santimetreyi aşmayanlar. 

b) Duvar veya tavanların süslenmesinde 
kullanılmaya elverişli kâğıt bordürler, 
pervazlar ve köşelikler. 

Tarife 
No. Eşyanın 

6. 7 numaralı notta zi 
üzere, 48.15 pozisyon 
işlerinde kullanılan 
sepetçilikte veya sa 
dar veya geniş enli 
lanmış veya sıvanmı 
lo (delinmiş olsun o 
zeri şekiller deki tuv 

7. 48.21 pozisyonuna h 
kinaları için kartlar 
makinalara ait delik 
raf kâğıtları, dantel 
kâğıttan masa örtül 
kâğıttan contalar, k 
dökülmek veya pres 
olunan tabaklar ve 
ron ve modelleri (b 
sın) dâhildir. 

8. Üzerlerinde esas k 
değiştirmiyecek ve 
sayılmasını gerektir 
ferruat kabilinden 
kâğıtlar, mukavvala 
bunların mamulâtı 

I - Rulo veya tabaka 
va 

48.01 — Mihaniki şekilde imal e 
valar (selüloz vatka dâ 
ka halinde): 

a) Süzgeç kâğıdı. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

h) % 70 ve daha fazla odu|i hamuru ihti
va eden, metrekare ağırlığı 50 - 55 
gram arasında olan (50 ve 55 dâhil) 
kâğıtlar. ' 10 

e) Sairleri. * 50 

48.02— El yapısı kâğıt ve mukavvalar. 50 
48.03— Parşömen haline ^getirilmiş kâğıt ve mukav

valar ve taklitleri («Kristal»* denilen kâğıtlar 
dâhil) (rulo veya tabaka halinde). 30 

48.04— Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve 
mukavvalar (Emdirilmemiş, sa'thı sıvanma
mış) (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, 
rulo veya tabaka halinde), 30 

48.05 — Oluklu kâğıt ve mukavvalar (üzeri düz taba
kalarla kaplı olsun olmasın), krepon kâğıt
lar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya 
delikli kâğıt ve mukavvalar (rulo veya taiba-
ka halinde). 60 

48.06— Çizgili kâğıt ve mukavvalar (cetvelli, düz, ka
re veya müstatil çizgili) (rulo veya ta'baka ha
linde). 50 

48.07— Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları 'boyanmış. 
(mermer takli'di, alacalı ve benzerleri) veya 
matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu 
ile 49 ncu fasla girenler hariç) (rulo veya ta
baka halinde). 60 

48.08 — Kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar. 95 
48.09 — İnşaat için levhalar (kâğıt hamurundan, ağaç 

liflerinden veya sair nebatî liflerden) (tabiî 
veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştı
rıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın). 30 

Tarife 
No. Eşyanın 

77 - Kullanılış yerlerin 
mukavvalar; kâğıt v 

48.10— Sigara kâğıdı (sigara im 
kilde kesilmiş) (defter 
rilmiş olsun olmasın). 

48.11— Duvar kâğıtları, lenkru 
48.12 —- Kâğıt veya mukavva m 

(kesilmiş veya linoleum 
olmasın). 

48.13— Karbon kâğıtları ve sair 
lu teksir kâğıtları dâhi 
kesilmiş) (kutu içinde 

48.14— Muhabere kâğıtları : B 
ğıtları, mektup zarflan, 
siz kart postal ve muh 
hepsi bir örnek muhab 
kâğıttan veya mukavva 
benzeri zarflar. 

48.15— Sair kâğıtlar ve muka 
göre kesilmiş). 

48.16— Kâğıt veya mukavvada 
şetler, külahlar ve sair 

48.17 — Yazıhane, mağaza ve be 
cinsten, katı ve dayanık 

48.18 — Kayıt defterleri veya sa 
buz defterleri ve benze 
dalar, sumenler, klasör 
takılabilenler ve benzer 
kavvadan sair mektep, 
maddeleri; kâğıt veya m 
koleksiyon albümleri il 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

48.19 — Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (mat
bu, resimli veya zamklı olsun olmasın). 60 

48.20— Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üs
tüvane, bobin, makara, masura ve benzeri mes
netler (delinmiş veya sertleştirilmiş olsun olma
sın) : 

a) İplik veya mensucat sanayiine mahsus 
olanlar. 5 

b) Sairleııi. 50 
48.21 — Kâğıt hamurundan, kâğıt veya. mukavvadan ve

ya selüloz vatkadan sair mamuller : 
a) Contalar. 5 
b) Sairleri. 'jOO 

Fasıl : 49. 

Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin 
diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler, 

plânlar 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir : 
a) Üzerlerinde esas kullananı maksadını 

değiştirmiyecek ve bu fasla dâhil eşya 
sayılmasını ger ektir miyecek şekilde te
ferruat kabilinden yazı ve resim bu
lunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz 
vatkalar ve -bunların mamulleri (Fa
sıl 48)-; 

b) Oyun kâğıtları ve 97 nci fasla giren 
diğer eşya; 

c) Gravürlerin, estampların ve litografya
ların orijinalleri (99.02), 99.04 pozis-

Eşyanın 

yonuna giren po 
harç pulları ve 
ile 99 nen -fasıld 

2. Ciltli gazeteler ve c 
ile aynı kapak irind 
mevkut neşriyat ko 
zisyonuna girer. 

3. Aşağıda yazılı eşya 
girer : 
a) Sahifeleri numar 

linde toplanımya 
teşkil edebilen v 
müellifleri hakk 
gravürler, sana 
ları, resimler, v. s 

b) Kitaplarla birlik 
rın mütemmimi s 

c) Dikilmek veya ci 
siküller veya mü 
neşrolunan ve b 
ya bir kısmını t 
kitaplar. Bunun 
ler halinde bu 
etmiyen her boy 
ler 49.11 pozisyon 

4. İçinde ismi yazdı b 
dan veya bu ticareth 

- na reklâm gayesiyle 
la, esas itibariyle rek 
miş olein neşriyat (tu 
olanlar dâhil), 49.01 
na değil, 49.11 pozisy 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

5. 49.03 pozisyonundaki «çocuklar için resimli 
albüm ve resimli kitaplar» tâbiri, resimleri 
birinci derecede ilgi çekici olan ve metinleri 
tâli derecede kalan çocuk albüm ve kitapla
rını ifade eder. 

6. El veya makina yazılarının karbon kâğıdı 
ile alınan veya hassas hale getirilmiş fotoğ
raf kâğıdı üzerine tesbit edilen koppyalart 
49.06 pozisyonuna dâhildir. Teksir makina-
siyle veya başka usullerle elde edilen kop- < 
yalar, matbu metinler gibi muamele görür. 

7. 49.09 pozisyonundaki «resimli kartpostal» 
tâbirinden, bu maksatla kullanılacağını gös
teren bir veya birkaç matbu yazı veya çiz
giyi muhtevi resimli kartlar anlaşılır. 

49.01— Kitaplar, broşürler ve benzeri matbua (ayrı ' 
sahifeler halinde olsun olmasın) : 

a) ü'ürkçe basılmış. 25 
b) Sairleri. ' Muaf 

49.02— Matbu gazeteler ve mevkut neşriyat (resimli 
olsun olmasın) : 

a) Moda mecmuaları (her dilde). 30 
b) Türkçe basılmış. 25 
c) Sairleri. Muaf 

49.03— Çocuklar için resimli albümler veya resimli ki
taplarla, resim yapmaya veya boyamaya mah
sus albümler (ciltsiz, mukavva kaplı veya 
ciltli) : 

a) Türkçe basılmış. 25 
b) Sairleri. Muaf 

Tarife 
No. 

49 .04-

49.05 -

Eşyanın 

Musiki notaları (basılmı 
resimli veya resimsiz, cil 
Her nevi matbu haritala 
topografya plânları dâh 
matbu küreleri. 

49.06— Mimarlık ve mühendisl 
ticari sahalarda ve benz 

. sair plân ve resimler (e 
toğrafla teksir edilmiş); 
ları. 

49.07 — Posta pulları, damga ve 
leri (Türkiye'de tedavül 
memiş veya tedavüle çık 
sılmış); damgalı kâğıtlar 
ve tahvilât ve benzeri sa 
leri ve benzerleri dâhil) : 

a) Kâğıt para, esha 
evrak. 

b) Sairleri. 

49.08 — Her nevi çıkartmalar. 
49.09— Resimli kartpostallar, r 

ve benzerleri (hangi usu 
bulunsun) (başka madde 
olmasın). 

49.10— Kâğıttan veya mukavva 
(blok halinde takvimler d 

49.11— Resimler, gravürler, foto 
bualar (hangi usulle bas 

a) Talim ve terbiye 
sim, plân ve lev 

b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

BÖLÜM - XI. 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan 
mamul eşya 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil de

ğildir : 
a) Fırça imalinde kullanılan hayvan kıl

ları (05.02); at kılı ve döküntüleri 
(05.03); 

b) İnsan saçı ve insan saçından mamul 
eşya (05.01, 67.03 veya 67.04); bunun 
la beraber, umumiyetle yağ preslerin
de ve benzeri teknik işlerde kullanı
lan insan saçından mamul tâsir torba
ları ile kaba dokumalar 59.17 pozisyo
nundadır. 

e) 14 ncü fasla dâhil olan nebati müs-
tdhsallar; 

d) Amyant lifleri (25.24) ve amyant ile 
yapılmış eşya (68.13 veya 68.14); 

e) 30.04 ve 30.05 pozisyonlarına giren eş
ya (tıbbî veya cerrahî maksatlar için 
vatkalar, gaz bezleri, sargılar ve ben
zeri eşya, cerrahî dikişler için steril 
malzeme, v. s.); 

f) 37.03 pozisyonunda yer alan hassas hale 
getirilmiş mensucat; 

g) Ufki maktamın en geniş yeri 1 mili
metreyi geçen suni plâstik maddeler
den, mamul monofiller ile, genişliği 5 
santimetreyi aşan suni plâstik madde-

Eşyanın 

Terden mamul 
(Fasıl 39) ve 
gü ve dokumalar 

h) Kauçuk emdiril 
çukla kaplanmı 
tertiplenmiş me 
kunmaksızın ve 
len kumaşlar ile 
bunlardan mam 

ij) Yünlü deriler 
43.03 ve 43.04 
kürk mamulleri 
mulleri; 

k) 42.01 ve 42.02 
mensucattan ma 

l) Selüloz vatka (F 
m) Ayakkabılar ve 

ler, tozluklar ve 
benzeri eşya; 

n) 65 nci fasılda 
aksamı; 

o) Tülden, fileden 
den saç fileleri 
(67.04); 

p) 67 nci fasılda y 
q) Aşındırıcı mad 

ipler veya mens 
r) Cam lifleri, cam 

ya ve işleme ip 
kimyevi işlemel 
miyen işlemeler 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

s) 94 ncü fasılda yer alan eşya (mobilya, 
yatak eşyası ve benzeri eşya); 

t) 97 nci fasılda yer alan eşya (oyuncak
lar, oyun ve spor levazımatı). 

2. Mahlut eşya : 
A) 50 î7â 57 nci fasıllara giren eşyadan doku

maya elverişli iki veya daha fazla madde 
ihtiva edenlerin tasnifi aşağıdaki kaidelere 
göre yapılır : 
a) Ağırlık bakımından % 10 dan fazla 

ipek, şap veya bur et veya bunların 
mahlut şekillerini ihtiva eden eşya 50 
nci faslet dahil olup mahlutlarda ağır
lık itibariyle üstün gelen maddesinin 
bu fasılda yer aldığı pozisyona girer; 

b) Diğer eşya, ağırlık itibariyle üstün ge
len dokumaya elverişli madde gibi tas
nif edilir. 

B) Yukardaki kaidelerin tatbikında : 
a) Madenî tellerle mürettep iplikler, 

ağırlıklarının umumi heyeti itibariyle 
ayrı bir dokuma maddesi teşkil eder. 
Madenî tellerle mahlut mensucatın tas
nifinde madenî teller dokumaya elve
rişli madde olarak kapul edilir; 

b) Bir pozisyon dokumaya elverişli mü-
taadditmaddelere taallûk ettiği takdir
de (meselâ, ipek ve şap, taranmış yün 
ve karde yün, v. s.), bunlar dokuma
ya elverişli tek bir madde olarak mü
talâa edilir. 

c) Yukardaki B/a bendi hükmü hariç, 
mahlut eşyanın ihtiva ettiği dokumaya 

Eşyanın 

elverişli olmıya 
bu eşyanın ağırl 

C) Yukarda (A) ve (B 
kümler, aşağıda 3 v 
vasıflar* belirtilen ip 
bik olunur. 

3. A) Aşağıda (B) b 
tisnalar mahfuz kalm 
zılı tavsiflere uyan i 
veya, kable), bu bölü 
ip ve halat sayılır : 
a) İpek, şap ve bur 

1 numaralı not 
sıfları belirtileni 
fasla giren mono 
yadesinden elde 
mış olup da he 
gramı (18 OOO d 

b) 51 nci faslın 1 
bendinde vasıfla 
lerden (51 nci 
iki veya daha z 
ler dâhil) yapıl 
sinin ağırlığı 
geçenler; 

e) Keten ve kendi 
lar : 

1. Cilalanmış 
nanlar; 

2. Cilâlı veya 
metresinin 
ler: 



Tarife Kıymetin-
No. " Eşyanın cinsi d e n ' % 

d) Üç veya daha ziyade katlı koko iplik
leri; 

c) Sair nebati liflerden olup her metresi
nin ağırlığı 2 gramı geçenler; 

f) Madenle takviye edilmiş olanlar. 
B) Yukardaki hükümUr aşağıda yazüı olanlara 

tatbik edilmez : 
a) Yünden, at kûmdan veya diğer hayvan 

kıllarından ve kâğıttan mamul iplikler 
(madenle takviye edilmiş olanlar ha-

b) Dokunmaya elverişli suni ve sentetik lif
lerin demet, şerit veya fitil haline ge
tirilmiş olanları; 

c) Misina, ipekten, dokumaya elverişli su
ni ve sentetik liflerden katgüt taklitle
ri ile 51 nci fasla dâhil monofiller; 

d) 52.01 pozisyonuna giren madenî teller
le mürettep dokumaya elverişli iplikler 
(üzerine madenî teller sarılmak suretiy
le yapılmış dokumaya elverişli iplikler 
«kılaptanlar» dâhil) ve madenle kapla
malı dokunmaya elverişli iplikler (ma
denle takviye edilmiş olanlar yukariki 
A/f bendine dâhildir); 

e) 58.07 pozisyonuna giren tırtıl ipliklerle 
gipe iplikler. 

4. A) 50, 51, 53, 54, 55 ve 56 ncı fasılların 
tatbikmda «perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş» tâbiri, (B) bendinde 
yer alan istisnalar mahfuz kalmak şar-
tiyle, aşağıda yazılı şekillerde olan ip
likleri ifade eder : ı:A '.. 

Eşyanın 

a) Makara, zıvan 
mesnetler üzer 
ya yumak hal 
ağırlığı (mesne 
1. 200 gram 

iplikler; 
2. 85 gram o 

iplikleriyl 
ve sentetik 
ler; 

3. 125 gram 
diğer iplik 

b) Çile veya küçü 
da âzami ağırlı 
1. 85 gram o 

iplikleriyl 
ve sentetik 
ler; 

2. 125 gram 
sair iplikle 

c) Ayırıcı bir vey 
savi ağırlıkta 
bölünmüş çilel 
çük çilesinin â 
1. 85 gramı 

buret ipli 
rişli suni 
lerden ipli 

2. 125 gramı 
verişli diğ 

B) Yukardaki hüküm 
ra tatbik edilmez : 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

a) Dokumaya elverişli her nevi " yalınkat 
iplikler; ancak aşağıda yazılı olanlar 
hariçtir : 
1. Yünden ve ince kıllardan yapıl

mış kasarsız yalınkat iplikler; 
2. Yünden ve ince kıllardan yapılmış 

olup bir kilosu, 2 000 metreyi 
geçmiyen kaşarlı, boyalı veya bas
malı iplikler; 

b) Kasarsız rotor veya kable ipliklerden: 
1. Her şekilde ipek, şap veya buret 

iplikleri; 
2. Çile haline konulmuş olan diğer 

iplikler (yünden ve ince kıllardan 
olanlar hariç); 

c) îpek, şap veya buretten mamul kaşar
lı, boyalı veya basmalı rotor veya kab
le ipliklerden bir kilosuna isabet eden 
rotor halindeki uzunluğu 7 500 metre 
veya daha ziyade olanlar; 

d) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat, 
rotor veya kable ipliklerden : 
1. Çapraz olarak çile haline getiril

miş olanlar; 
2. Dokuma sanayiinde kullanıldığını 

gösteren bir mesnet üzerine sarıl
mış bulunanlar (büküm makinala-
rına ait tüplere, masuralara, bobin 
veya konik bobinlere sarılı iplikler 
gibi). 

5. a) 55.07 pozisyonu anlamında «gaz men
sucata tabirinden, satıhlarının tama-

Tarife 
No. Eşyanın 

mında veya bir 
nin biri sabit 
müteharrik (do 
re iki iplikten 
harrik ipliğin 
ipliğine sararak 
de yarım dolam 
ha fazla dolam 
tirdiği mensuca 

b) 59.08 pozisyon 
ve fileler-» tâb 
mamı aynı şek 
doldurulmamış 
seri halinde mu 
kül eden mens 
noktalarında g 
külü için zarur 
fin tatbikında 

6. Bu bölüm anlamın 
aşağıdakileri ifade e 
a) Kare ve müstat 

silmiş olanlar; 
b) Doğrudan doğr 

lanmış ve kull 
getirilmiş eşya 
ka tamamlayıc 
maksızın sadec 
retiyle kullanıl 
mizlik bezleri, 
ri, battaniyeler 
gibi); 

c) Kenarları her 
mış veya sarm 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

iplikleriyle veya ilâve ipliklerle dü
ğümlü saçaklar haline getirilmiş eşya 
(kenar yolu bulunmıyan kumaş par
çaları hariç); 

d) Aradan iplik çekme suretiyle kısımlara 
ayrılmış her şekilde eşya; 

e) Dikişle, yapıştırma ile veya başka bir 
suretle birleştirilmiş eşya (aynı kumaş 
parçalarının daha uzun bir parça teş
kil edecek şekilde uçlarından birleşti
rilmiş olanları ile, aralarına vatka ilâ
ve edilmiş olsun olmasın, iki veya daha 
fazla kumaş parçasının bütün satıhla-
riyle birbirleri üzerine konulmak sure
tiyle birleştirilmiş olanları hariç). 

7. 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil pozisyonlar ile, 
metinlerinde aksine sarahat bulunmadıkça 
58 ilâ 60 ncı fasıllara dâhil pozisyonlar yu-
kardaki 6 numaralı not şümulüne giren ha
zır eşyaya tatbik edilmez. 58 veya 59 ncu 
fasıllarda yer alan eşya 50 ilâ 57 nci fasıl
lara dâhil değildir. 

Fasıl: 50. 

İpek şal ve buret 

50.01 — Mancınıktan geçirilmeye elverişli ipek böceği ko
zaları. 30 

50.02— Ham ipek ('bükülmemiş). 30 
50.03— îpek döküntüleri (mancınıktan geçirilmeye el-

Tarife v 

No. Eşyanın 

verişli olmıyan ipek böc 
me ameliyesinden hâsıl 
ret ve tarama döküntül 

50.04— îpek ipliği perakende o 
tirilmemiş) . 

50.05 — Şap ipliği (perakende o 
tirilmemiş) . 

50.06 — Buret ipliği (perakende 
tirilmemiş) . 

50.07— ipek, şap ve buret iplik 
satılacak hale getirilmiş) 

50.08— Misina; ipek ipliğinden 
50.09— ipekten veya şaptan me 
50.10—Buretten (şap döküntüs 

Fasü 

Dokunmaya elverişli sent 

NOTLAR. 
1. Tarifenin neresinde 

maya elverişli sente 
aşağıda yazılı sınai 
sal olunan organik 
eder : 
a) Organik monom 

veya kondansay 
ezcümle poliam 
liüretanlar ve p 

b) Selüloz, kazein, 
tabiî organik p 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

havvülleri suretiyle elde edileıûer, ez
cümle viskoz ipeği, asetat ipeği, küp-
ro - 'amonyak (cupra) ipeği, deniz yö
nünü ipeği. Yukarda (a) bendinde tarif 
edilenler «sentetik lif» -ve (b) bendin
de tarif edilenler de «suni lif» addolu
nur. 

2. 56 ncı fasılda yer alan, devamsız )lif ima
line mahsus dokumaya elverişli sentetik ve 
suni devamlı lif demetleri 51.01 pozisyonu
na dâhil değildir. 

3. Makinadan geçtikten sonra ekserisini kop
muş bulunan lifler teşkil eden ve «kopuk 
lif (ipliği» denilen iplikler, «devamlı iplik» 
sayılmaz (Fasıl 56). 

4. Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetre
yi geçmiyen dokumaya elverişli sentetik ve 
suni monofiMerden beher metresinin ağırlı
ğı 6,6 miligramdan aşağı (60 denye) olan
lar 51. 01 pozisyonuna girer.. Ufki maktamın 
en geniş yeri 1 milimetreyi geçenler ,39 ncu 
fasılda yer alır. Dokumaya elverişli sentetik 
v& suni maddelerden şeritler ve benzerleri 
(suni saman), genişlikleri 5 milimetreyi 
geçmediği takdirde 51.02 pozisyonuna, aksi 
halde 39 ncu fasla girer. 

51.01— Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı 
liflerden iplikler (perakende olarak satılacak 
hale gfitirİlmgmîş) : 

a<> '60 denyeye kadar (60 dâhil). 50 
b) 60 denyeden yukarı olanlar. 75 

Tarife 
No. 

Tarife 
No. Eşyanın 

c) Balık ağı iplikle 
ca tâyin edilece 
şekkül tarafında 
ret Bakanlığının 
te)- . 

51.02 — Dokumaya elverişli Vente 
den monofiller, şeritler v 
man) ve fcatgüt taklitler 

51.03 — Dokumaya elverişli sent 
liflerden iplikler (perak 
hale getirilmiş) : 

a) Balık ağı iplikl 
lunca tâyin edi 
sadi teşekkül ta 
Ticaret Bakanlı 
tiyle). 

b) Sairleri. 
51.04— Dokumaya elverişli sent 

liflerden mensucat (51.0 
larındaki monofillerîe şe 
sucat dâhil) •. 

a)! Her nevi nakil 
imalinde kulla 
yi Bakanlığınca 
bul ve tasdik e 

b) Sairleri. 

Fasıl 

Madenî tellerle mürettep 

52.01 — Madenî tellerle mürett 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

iplikler (üzerine madenî teller sarılmış sure
tiyle yapılmış dokumaya elverişli iplikler 
«kılaptanlar» ve madenle kaplamalı veya yal
dızlı dokumaya elverişli iplikler dâhil). 100 

52.02— Madenî tellerden veya 52.01 pozisyonunda ya
zılı madenî tellerle mürettep dokumaya elve
rişli ipliklerden >/eya madenle kaplamalı doku
maya elverişli ipliklerden mensucat (griyim, 
döşemecilik ve benzeri işler için). 200 

Fasıl : 53. 

Yün, kıl ve at kılı 

NOT. 
«İnce kıllar» tâbirine, alpaka, lama, vigoni, yak, 
deve tüyleri ve tiftik ile Tibet ve Keşmir keçisi 
ve benzeri keçilerin (Udi keçiler hariç), ada tav
şanı, (Ankara tavşanı dâhil), dağ tavşanı, kun
duz, Güney Afrika kunduzu, (ragendin) ve misk 
faresinin kılları dâhildir. 

58.01 — Yün (karde edilmemiş ve taranmamış) ; 
a) Merinos yünü (kirli). 5 

- b) Sairleri. 20 

58.02— Kıllar (ince veya kaba; karde edilmemiş ve ta
ranmamış) : 

a) Tavşan kılı. 5 
b) Sairleri. 15 

53.03 — Yün ve kıl (ince veya kaba) döküntüleri (dit
me suretiyle elde edilenler hariç). 40 

Tarife 
No. Eşyanın 

53.04— Yün ve kıl (ince veya k 
me suretiyle elde edilen 

53.05 — Yün ve kıllar (ince vey 
veya taranmış) : 

a) Merinos yimü ( 
b) Sairleri 

58.06— Karde edilmiş yün iplik 
satılacak hale getirilmem 

53.07 — Taranmış yün iplikleri 
lacak hale getirilmemiş 

53.08— İnce kıllardan iplikler 
ranmış; perakende olara 
memiş). 

53.09— Kaba kıllardan veya at 
kende olarak satılacak h 

53.10— Yünden, kıldan (ince ve 
dan iplikler- (perakende 
getirilmiş) : 

a) Yünden ve inc 
b) Sairleri. 

53.11 — Yünden veya ince kılla 
53.12 — Kaba kıllardan mensuc 
53.13— At kılından mensucat. 

Fasıl 

Keten 

54.01 — Ham keten (suda ıslatı 
mış, taranmış veya sair 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve dö
küntüleri (ditme suretiyle elde edilenler dâhil). 20 

54.02 — Ham rami (kabukları çıkarılmış, zamkı alınmış, 
taranmış veya sair suretle işlenmiş, fakat iplik 
haline getirilmemiş); rami kıtık ve döküntüleri, 
(ditme suretiyle elde edilenler dâhil). 20 

54.03 — Keten veya rami iplikleri (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş). 30 

54.04 — Keten veya rami iplikleri (perakende olarak sa
tılacak hale getirilmiş). 40' 

54.05— Ketenden veya ramiden mensucat. 60 

F a s ı l : 55. 

Pamuk 

55.01— Pamuk (karde edilmemiş veya taranmamış). 5 
55.02— Linter pamuğu. 20 
55.03— Pamuk döküntüleri (ditme suretiyle elde edi

lenler dâhil; karde edilmemiş veya taranmamış). 20 

55.04— Pamuk (karde edilmiş veya taranmış). 20 
55.05— Pamuk iplikleri (perakende olarak satılacak 

hale getirilmemiş) . 
a) Kilosu 99 500 metreye kadar olanlar. 50 
b) Kilosu 99 500 metreden yukarı olanlar. 30 
c) Ağ ipliği. 5 

55.06 — Pamuk iplikleri (perakende olarak satılacak ha
le getirilmiş). 60 

55.07— Pamuk gaz mensucat. 70 
55.08—Havlu nevi bukleli pamuk mensucat. 70 

Eşyanın 

Sair pamuk mensucat : 
a) Fasonesiz. 
Fasoneli. 

Fası 

Dokumaya elverişli sen 
l 

NOT. 
56.02 pozisyonu anlamı 
line mahsus dokumayae 
devamlı lif demetleri» 
demetlerinkine müsavi 
muvazi şekilde bir aray 
yazılı şartlara uyan lifl 
ler anlaşılır : 

a) Demet uzunluğ 
olması; 

b) Demet bükümü 
az olması; 

c) Liflerin her m 
ligramdan aşağ 

d) Yalnız 51 nci f 
nun (a) bendin 
verişli sentetik 
olmak üzere bu 
100 nispetinden 
şekilde, gerilmiş 

e) Demetin bütün 
1. 51 nci fasl 

(b) bendin 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi eten % 

verişti suni lif demetlerinin her 
metresinin 0.5 gramdan fazla ol
ması (4500 denye); 

2) 51 nci faslın 1 numaralı notunun 
(a) bendinde yazılı dokumaya el
verişli sentetik lif demetlerinin 
her metresinin 1.66 gramdan faz
la olması (15000 denye). 
Uzunluğu 2 metre veya daha az 
olan demetler 56.01 pozisyonuna 
girer. 

56.01— Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik 
imali için sair suretle hazırlanmamış). 50 

56.02— Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elve
rişli sentetik ve suni devamlı lif demetleri. 50 

56.03— Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı 
veya devamsız lif döküntüleri (karde edilme
miş, taranmamış veya iplik imali için sair su
retle hazırlanmamış; iplik döküntüleri ve dit
me suretiyle elde edilen döküntüler dâhil). 50 

56.04— Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
lifler ile, dokumaya elverişli sentetik ve suni 
devamlı veya devamsız lif döküntüleri (karde 
edilmiş, taranmış veya iplik imali için sair su
retle hazırlanmış). 60 

56.05— Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
liflerden veya dokumaya elverişli sentetik ve 
suni lif döküntülerinden iplikler (perakende 
olarak satılacak hale getirilmemiş) : 

a) 60 denyeye kadar (60 dâhil). 50 

Tarife 
No. Eşyanın 

b) Sairleri. 
56.06— Dokumaya elverişli sen 

liflerden veya dokuma 
suni lif döküntülerind 
olarak satılacak hale g 

56.07— Dokumaya elverişli sen 
liflerden veya dokuma 
suni lif döküntülerinde 

Fasıl 

Dokumaya elverişli sai 
likleri ve kâğıt ip 

57.01 — Kendir (Cannabis sativ 
kabukları çıkarılmış, ta 
işlenmiş, fakat iplik hal 
kıtık ve döküntüleri (d 
lenler dâhil). 

57.02 — Manila kendiri (Abaka 
lif halinde veya işlenm 
tirilmemiş) ; manilâ ke 
tüleri (ditme suretiyle 

57.03 — Jüt (ham, kabukları 
retle işlenmiş, fakat ip 
jüt kıtık veya dökün 
elde edilenler dâhil). 

57.04— Dokumaya elverişli sa 
ya işlenmiş, fakat ipl 
•bunların döküntüleri ( 
lenler dâhil) : 



Tarife 
No. 

57.05 
57.06 
57.07 

57.0$— 
57.09— 
57.10— 
57:11 — 

5^:12 — 

Eşyanın cinsi 

a) Koko elyafı. 
b) Sairleri. 

Kendir iplikleri. 
Jü t iplikleri. 
Dokumaya elverişli sair nebatî liflerden iplik
ler : 

a) Koko ipliği. 
•b) Sairleri. 

Kâğıt iplikleri. 
Kendir mensucat. 
Jüt mensucat. 
Dokumaya elverişli sair nebatî liflerden men
sucat. 
Kâğıt ipliğinden mensucat. 

Kıymetin
den % 

5 
15 
40 
40 

5 
40 

70 
30 
25 

30 
80 

Fasıl : 58. 

Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan 
örtüler, kadifeler, pelüşler, bukleli ve halkalı 
mensucat: kordelâlar; §eritçi ve kaytancı eşyası; 
tüller ve fileler; dantelalar ve gipürler; işle

meler 

NOTLAR. 
1. Emdirilmiş veya sıvanmış mensucat, elâs

tikî mensucat, elâstikî §eritçi ve kaytancı 
eşyası, taşıyıcı kolanlar veya transmisyon 
kolanları ile 59 ncu fasılda yer alan diğer 
eşya bu fasla dâhil değildir. Bununla bera
ber, her nevi mensucat üzerine yapılan işle
meler 58.10 pozisyonunda yer ahr. 

Tarife 
No. Eşyan 

2. 58.01 ve 58.02 
«halı» tâbirinden, 
vasıfları haiz olu 
lere konulmaya m 
Keçeler bu pozisy 
ncu fasılda mütâlâ 

3. Aşağıda yazılı ola 
lamında «kordelâ» 
a) Kendinden ke 

santimetreyi 
atkılı ve çözg 
dâhil); 
Mensucatın 
dana getirilm 
timetreyi geç 
ma veya sair 
mış olan şerit 

b) Boru şeklinde 
haldeki genişl 
miyen çözgüli 

e) Kenarları ka 
açıldığında ge 
geçmiyen biye 
Dokunarak el 
lar 58.07 pozi 

4. Sicimden, ince ve 
top veya parça 
58.08 pozisyonund 
da yer alır. 

5. 58.10 pozisyonu 
tâbiri, pul, bonc 
maddelerden süsle 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

lerin dikilmesi suretiyle yapılan aplikas
yonlara ve keza madem veya camdan isleme 
iplikleri ile yapılan ve zemini tamamen kap-
lamıyan işlere de şâmildi?: Duvar kapUtıyıada 
kullanılan iğne ile işlenmiş mensucat 58.10 
pozisyonunun dışında olup 58.03 pozisyo
nunda yer alır. 

6. Madenî ipliklerle yapılmış olup giyim eşya
sında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kulla
nılan mamuller de (kordelâlar, dantelâlar, 
v. s.) bu fasla dâhildir. 

58.01 — Düğümlü veya sarmalı halılar (ıhazır oşya halin
de olsun olmasın): 

a) Yünden. 60 
Ib) Sairleri. 100 

58.02— Sair .halılar, kilimler, Sumak, Karaman ve ben
zerleri (ıhazır eşya halinde olsun olmasın). 100 

58.03— El ile dokunmuş duvar Jıalıları (Oobelins, 
Flandrös, Autbu'sson, Beauvais nevi ve benzer
leri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük göz
lü, kanaviçe, v. s.) ('hazır eşya halinde olsun ol
masın). 100 

58.04—• (Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat 
(55.08 ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya hariç). 100 

58.05—• Kordelâlar ve muvazi hale getirilip yapıştırıl
mış iğlik veya liften atkısız koıldelâlar ^boldük» 
(58.06 pozisyonundaki eşya hariç). 100 

58.06— Dokunmuş, fakat işlenmemiş etiketler, markalaı* 
ve benzerleri (parça veya şerit halinde veya ke
silmiş) . 100 

58.07 — Tırtıl iplikler; gipe iplikler (52.01 pozisyonun-

Tarife 
No. Eşyanın 

dakilerle,. at kılından gi 
veya parça halinde kordo 
linde sair şeritçi ve kayt 
süsler; püskül, pompon 

58.08 — Düz tül, ve fileler. 

58.09—• Fasoneli tüller, bdhino t 
makina veya el işi dant 
veya motif halinde). 

58.10— İşlemeler (top, parça, şe 

Fasıl 

Vatka ve keçeler; sicim, 
gancı eşyası; hususi men 

sıvanmış mensucat; 
maddelerden 

NOTLAR. 
1. 59.03 pozisyonu hari 

kullanılan «mensuca 
nci fasıllarla 58.04 v 
yer alan mensucat, 
parça, halindeki kor 
tancı eşyası ve benze 
pozisyonlarındaki tü 
zisyonundaki dante 
nundaki örme mens 

2. 59.08 ve 59.12 pozi 
ya sıvama ameliyele 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi * den % 

sucat dâhil değildir; bu hükmün tatbikında 
emdirme veya sıvama ameliyesinden ileri 
gelen renk değişmeleri nazarı itibara alın
maz. 59.12 pozisyonuna, boyanmış mensucat 
(tiyatro dekorları, atelye fonları veya ben
zeri işler için boyanmış bezler «tualler» ha
riç), kumaş kırkıntısı «tontis», mantar tozu 
veya benzeri diğer maddelerle kaplı olan 
ve bu ameliyelerden dolayı desenler ihtiva 
eden mensucat ve nihayet, esası nişastalı ve
ya benzeri maddeler olan normal finisaj 
apreleri ameliyesi görmüş mensucat dâhil 
değildir. 

3. 59.11 pozisyonu anlamında «kauçuklu men
sucat» tâbiri aşağıda yazılı olanları ifade 
eder : 
a) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, ka

uçukla kaplanmış veya tabaka tabaka 
tertiplenmiş mensucattan : 
1. Metrekaresi 1 500 gram veya daha 

az ağırlıkta olanlar; veya : 
2. Metrekaresi 1 500 gramdan fazla 

olan ve ağırlık itibariyle % 50 den 
fazla dokumaya elverişli maddfi ih
tiva edenler; 

b) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, bir
birine muvazi hale getirilmiş ve kau
çukla aglomere edilmiş dokumaya elve
rişli ipliklerden meydana gelen kumaş
lar; 

c) Mensucatla mürettep sünger görünüş
lü veya hücreli kauçuktan yaprak, lev-

Eşyanın 

ha ve şeritler ( 
notunun son fı 
yer alanlar har 

4. Aşağıda yazılı olanl 
hil değildir : 
a) Dokumaya elve 

lığı 3 milimetre 
de veya boylar 

b) Kauçuk emdiri 
çukla kaplanm 
tertiplenmiş m 
lerle, kauçuk e 
dokumaya elve 
mamul kolanla 

5. 59.17 pozisyonu, X 
zisyonlarına dâhil o 
ihtiva eder: 
a) Dokumaya elve 

den, aşağıda t 
lenler (59.14 
dâhil eşyanın 
hariç) : 
1) Umumiyet 

linde ve b 
ait eşya im 
ya daha fa 
bakasiyle 
birleştirilm 
ya keçeli m 

2) Eleklik gö 
3) Umumiyet 

benzeri tek 



Tarife Kıymetin-
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tâsir torbaları ve kaba mensucat 
(İnsan saçından olanlar dâhil); 

4. Umumiyetle kâğıt imaline mahsus 
makinalarda veya sair teknik iğ
lerde kullanılan boru şeklinde ve
ya nihayetsiz olarak dokunmuş 
bulunan ve çözgü veya atkı iplik
leri veya hem çözgü hem atkı ip
likleri yalınkat veya mütaaddit 
katlı olan keçeleştirilmiş veya 
keçeleştirilmemiş mensucat ile, top 
halinde dokunmuş bulunan ve 
çözgü veya atkı iplikleri veya hem 
çözgü hem atkı iplikleri mütaad
dit katlı olan keçeleştirilmiş veya 
keçeleştirilmemiş mensucat (em
dirilmiş veya sıvanmış olsun ol
masın); 

5. Umumiyete teknik işlerde kulla
nılan, madenle takviye edilmiş 
mensucat; 

6. 52.01 pozisyonuna giren madenî 
tellerle mürettep ipliklerden imal 
olunan ve umumiyetle kâğıt ima
line mahsus makinalarda ve sair 
teknik işlerde kullanılan mensu
cat; 

7. Yağlama kaytanları veya sanayie 
mahsus sargılarda kullanılan ör
güler, ipler ve benzeri sair doku
maya elverişli maddeler (emdiril
miş, sıvanmış veya madenle takvi
ye edilmiş olsun olmasın); 

Tarife 
No. Eşyanın 

b) Teknik işlerde k 
59.16 pozisyonlar 
kuma eşyası (hu 
cilalama diskleri 
makina ve cihazl 
ferruatı). 

59.01 — Vatkalar ve vatkadan m 
elverişli maddelerin kırk 
tarazları. 

59.02— Keçeler ve keçeden 'ma 
veya sıvanmış olsun olm 

a) Kare veya mus't 
b) Sairleri. 

59.03— Dokunmamış ve örülmem 
lardan mamul eşya (em 
olsun olmasın). 

59.04—> Sicimler, ipler ve halatla 

59.05 — 59.04 pozisyonundaki ma 
fileler (top veya parça h 
miş) ; iplikten, sicimden 
zır balık ağları: 

a) Sentetik ve sun 
ipten balık ağla 
hazırlanmış (Ba 
yin edilecek re 
kül tarafından 
Bakanlığının iz 

b) Sairleri. 

59.06 —' iplik, sicim, ip veya hala 
(mensucat ve mensucatt 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

59.07— Cilt işlerinde, kap, kılıf ve mahfaza gibi eşya 
imalinde ve benzeri işlerde kullanılan, zamklı 
veya nişastalı maddelerle sıvanmış mensucat 
(sıvanmış mermerşahi, v. s.); resim için mü
hendis muşambaları veya şeffaf bezler «tuad-
ler»1; yağlı boya resim için hazırlanmış bez
ler «tualler* (ressam muşambası); şapkacılar 
için buğran ve benzerleri. 25 

59.08— Selüloz müştakları veya sair suni plâstik mad
deler emdirilmiş ve sıvanmış mensucat. 50 

59.09 — Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan 
bir sıvama maddesi ile kaplanmış mensucat. 50 

59.10— Linoleumlar (nerede kullanılırsa kullanılsın, 
kesilmiş olsun olmasın); bir sıvama maddesi
nin dokumaya elverişli maddelerden mesnet 
üzerine tatbiki suretiyle eftde edilen yer mu
şambaları (kesilmiş olsun olmasın). 40 

59.11— Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç. 60 
59.12— Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyat

ro dekorları, atelye fonları veya benzeri işler 
için boyanmış bezler «tualler»'. 50 

59.13— Elâstiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleşti
rilmiş dokumaya elverişli maddelerden müte
şekkil) (örme olanlar hariç). 60 

59.14 — Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş 
veya örülmüş fitiller (lâmba, ocak, çakmak, 
mum ve benzerleri için); beyaz alevli lâmbalar 
için gömlekler (emdirilmiş olsun olmasın) ve 
bunların imaline yarayan boru şeklinde örme 
mensucat. 25 

59.15— Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hor
tumları ve benzeri hortumlar (diğer maddeler
den teçhizat veya teferruatı olsun olmasın). 25 

Tarife 
No. Eşyanın 

59.16— Dokumaya elverişli ma 
lanlar ve transmisyon k 
sair maddelerle takviye 

a) Yünden, kıldan 
kayış ve kolan 

b)< Sairleri. 

59.17— Dokumaya elverişli ma 
için mensucat ve eşya. 

Fasıl 

örme 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazüı olan 

ğildir: 
a) 58.09 pozisyonu 

pılmış dantelâla 
b) 59 ncu fasıldaki 
e) Korseler, korse 

sutyenler, pan 
çorap bağı, jart 
(61.09); 

d) 63.01 pozisyon 
eşya; 

e) Ortopedi malze 
tıbbi - cerrahi 
gibi (90.10). 

2. 60.02 ilâ 60.06 pozisy 
da yazılı eşyadan (im 
tamamlanmış oUun 



Tarife Kıymetin-
NÖ. Eşyanın cinsi den % 

nidan doğruya şekil verilmiş veya örme 
mensucattan yapılmış hazır eşya ile bunla
rın aksamına ve aynı zamanda bu eşyanın 
imali için şekil verilmiş örme mensucata 
tatbik edilir. 

3. Üzerinde sadece sıkıştırıcı elâstiki bir şerit 
•veya iplik bulunan örme eşya, 60.06 pozis
yonu anlamında elâstiki örme eşya sayıl
maz. ';.?; 

4. Bu faslın pozisyonlarında zikredilen eşya
nın madenî tellerden imal edilenleri de gi
yim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri iş
lerde kutlanılan neviden oldukları takdirde 
bu pozisyonlara girer. ; . 

5. Bu fasıl anlamında : ff 
a) «Elâstiki örme mensucat ve eşya» tâbi

ri, kauçuk ipliklerle birleştirilmiş doku
maya elverişli maddelerden müteşekkil 
örme mensucat ve mamullerini; ^ 

b) «Kauçuktu örme mensucat ve eşya» tâ
biri, kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya 
kaplanmış örme eşya ile kauçuk emdi
rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış doku
maya elverişli ipliklerden mamul örme 
eşyayı; 
ifade eder. 

60.01 -— Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme mensucat. 100 
60.02 — Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme eldivenler: 

a) İpekten, suni veya sentetik liflerden. 100 
b) Sairleri. 85 

60.03 — Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme uzun 
konçlu çoraplar, çorap altlıkları, kısa konçlu 

Tarife 
No. Eşyanın 

çoraplar, soketler, çora 
zerleri : 

a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.04— Elâstiki veya kauçuklu o 
şırları : 

a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.05— Elâstiki veya kauçuklu o 
yası, teferruatı ve diğer ö 

a) İpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

60.06 — Elâstiki örme veya kau 
diğer eşya (varis çorapla 

a) İpekten, suni ve 
b) Varis çorapları 
e) Sairleri. 

Fasıl 

Mensucattan giyim 

NOTLAR, 
1. 61.09 pozisyonunda 

örme eşya haricolma 
mensucattan, keçede 
örülmemiş kumaştan 

2. Aşağıda yazılı olanla 
dir : 
a) 63.01 pozisyonu 

eşya; 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

b) Ortopedi malzemesi : Kasık bağları, 
tıbbi - cerrahi kuşaklar, v. s. gibi 
(90.19). 

3. 61.01 ilâ 61.04 pozisyonlarının tatbikında : 
a) Erkeklere veya erkek çocuklarına yahut 

kadınlara veya kız çocuklara aidolduğu 
kestirilemiyen giyim eşyası, kadın veya 
kız çocuğu eşyası sayılır (hale göre, 
61.02 veya 61.04); 

b) «Bebelere mahsus giyim eşyası» tâbi
rinden, erkek veya kız oluşu nazarı iti
bara alınmaksızın, küçük yaştaki çocuk
lar için hazırlanmış giyim eşyası anla
şılır. Münhasıran kız çocuklara veya 
münhasıran erkek çocuklara mahsus 
olduğu anlaşılabilen giyim eşyası bu 
tâbir dışında kalır. Bu tâbir, çocuk 
kundaklarını da içine alır. 

-4. Miçbir kenarı 60 santimetreyi geçmiyen ka
re veya kareye yakın şekillerdeki boyun at-
kılariyle bu tip eşya 61.05 pozisyonuna 
dâhildir. Her hangi bir kenarı 60 santimet
reyi geçen mendiller 61.06 pozisyonuna 
girer. 

5. Bu faslın pozisyonları, bu pozisyonlarda 
yazılı eşyanın imali bitirilmemiş veya aksa
mı tamamlanmamış olanlarına ve aynı za
manda bu çeşitten eşyanın imali için şekil 
verilmiş parça halinde mensucata da şâmil
dir. (61.09 pozisyonuna dâhil eşyanın imali 
için biçilerek şekil verilmiş parça halinde 
örme mensucat dâhil). 

Tarife 
No. Eşyanın 

61.01 — Erkekler ve erkek çocukl 
a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

61.02— Kadınlar, kız çocuklar 
eşyası : 

a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

61.03— Erkekler ve erkek çocuk 
(yaka, yakalık, göğüslük 

a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

61.04— Kadınlar, kız çocuklar ve 
şırları : 

a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

61.05— Mendiller. 
61.06— Şallar, eşarplar, boyun 

örtüleri, peçe ve duvakla 
61.07 — Kıravatlar : 

a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 

61.08— Kadınlar ve kız çocukla 
yakalar, rahibe yakalar 
lükler, jabolar, elbise ye 
lar ve kadın elbise veya 
zeri sair teferruat ve süs 

61.09— Korseler, korse kemerler 
pantalon askıları, diz bağ 
ler ve benzeri eşya (me 
kumaştan) (elâstiki olsun 

a) îpekten, suni ve 
b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

61.10— Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve 
soketler (örme olanlar hariç) : 

a) ipekten, suni veya sentetik liflerden. 150 
b) Sairleri. 100 

61.11— Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : 
Kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kol
luklar ve terziler için subralar, omuz ve göğüs 
vatkaları, v.s. 100 

/ 

Fas ı l : 62. 

Mensucattan mamul diğer hazır eşya 

NOTLAR. 
1. Bu fasıl münhasıran, örme olanlardan baş

ka mensucattan mamul hazır eşyayı ihtiva 
eder. 

2. Aşağıda yazılı olan eşya bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) '58, 59 ve 61 nci fasıllarda" yer alan 

eşya; 
b) 63.01 pozisyonunda yer alant eskimiş 

eşya. 

62.01 — Battaniyeler ve benzeri örtüler. 100 
62.0^— Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve 

mutfak bezleri; perdeler ve sair mefruşat eş
yası. 100 

62.03 — Ambalaj için torba ve çuvallar. 50 
62.04— Vagon ve mavna örtüleri, kayık ve gemi yel-

Tarife 
No. Eşyanın 

tenleri , dış storlar, tente 
eşyası. 

62.05—. Mensucattan mamul diğe 
eşyası patronları dâhil). 

Fasıl: 
Eskimiş giyim eşyası ve 

diğer eski eşya; paçav 

63.01 — Dokumaya elverişli ma 
yim eşyası ve teferruatı 
örtüler, ev işlerinde kul 
ruşat eşyası (58.01, 58.0 
rında yer alanlar hariç) 
den yapılmış ayakkab 
kullanıldığını gösteren iş 
halde veya balya, çuval 
da bulunanlar). 

63.02— Paçavra ve kırpıntılar; 
bunlardan mamul eşyan 
ları. 

BÖLÜM 

Ayakkabılar; başlıklar; 
kırbaçlar ve bunların ak 
ler ve bunlardan mamul 

insan saçından mam 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

Fasıl : 64 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; 
bu eşyanın aksamı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir : 
a) Ayrıca taban takılmamış örme veya 

sair mensucattan ayakkabılar (keçe
den olanlar hariç) (60.03 ve 62.05); 

% b) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış 
ayakkabılar; 

c) Amyant mamulleri (68.13); 
d) Ortopedi ayakkabı ve malzemesi ve 

bunların aksamı (90.19); 
f e) Oyuncak mahiyetini haiz ayakkabılar 

ve ayakkabı ile patenden müteşekkil 
olup da birbirine rapdedilmiş bulunan 
eşya (buz için veya tekerlekli) (Fa
sıl 97), 

2. Ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve . 
benzerleri, bağ deliği kapsülleri, kopça ve 
tokaları, ayakkabı bağları, pomponları, düğ
meleri ve diğer süs eşyası ile şeritçi ve kay
tancı eşyası 64.05 ve 64.06 pozisyonları an
lamında aksam sayılmaz; bunların ayak
kabı düğmeleri 98.01 pozisyonuna ve diğer
leri kendi pozisyonlarına girer. 

3. 64.01 pozisyonundaki «kauçuk veya sunî 
plâstik maddeler» tâbiri, yüzleri bu mad
delerden biri veya her ikisi ile belirli su
rette sıvanmış veya kaplanmış olan her nevi 
mensucatı da içine alır. 

Eşyanın 

Tabanı ve yüzü kauçuk v 
deden ayakkabılar. 
Tabanı tabiî, suni veya t 
len köseleden ayakkabıl 
veya suni plâstik mad 
(64.01 pozisyonuna giren 
Ağaçtan ayakkabılar, t 
mantardan ayakkabılar. 
Tabanı diğer maddelerd 
lar (ip, mukavva, mensu 
reden). 
Ayakkabı aksamı (taban 
pası dâhil; imar edildiği 
madenden mamul olanla 
G-etrler, tozluklar, dolak 
lar ve benzeri eşya ile bu 

Fasıl : 

Başlıklar v 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanla 

dir : 
a) 63.01 pozisyonun 

başlıklar; 
b) tnsan saçından f 
c) Amyanttan başlı 
d) Oyuncak mahiye 

eşyası, oyuncak 
kalar ve kotiyon 



0 

Tarife Kıynıetin-
No. piyanın cinsi den % 

. : p r? 
2. 65.02 pozisyonuna, diküerek hazırlanmış 

şapka taslakları dâhil değildir (ancak, do
kunmuş, örülmüş veya sair suretle elde edil
miş şeritlerin sadece lıelezoni bir şekilde 
birleştirilerek dikilmesi suretiyle meydana 
gelenler bu hükmün dışında kalır). 

65.01 — Keçeden şapka taslakları (şekil verilmemiş ve 
kenar yapılmamış); keçeden diskler ve üstü
vaneler (boyuna yarılmış olsun olmasın). 40 

65.02— Her nevi maddeden örülerek meydana getiri
len veya dokunmuş, örülmüş veya sair suretle 
elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle 
yapılan şapka taslakları (şekil verilmemiş ve 
kenar yapılmamış). 40 

05.03— Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 po
zisyonunda yer alan taslak ve disklerden ma
mul) (donatılmış olsun olmasın). 50 

65.04— Her nevi maddeden örülerek meydana getiri
len veya dokunmuş, örülmüş veya sair suretle 
elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle 
yapılan şapkalar ve diğer taslaklar (donatılmış 
olsun olmasın). 70 

65.05— örme veya parça halinde mensucattan, dante-
lâdan veya keçeden (şeritten yapılanlar hariç) 
şapkalar ve diğer başlıklar (saç fileleri dâhil) 
(donatılmış olsun olmasın). 70 

65.06— Diğer şapkalar ve başlıklar (donatılmış olsun 
olmasın). 70 

65.07— Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astar
lar, kılıflar, kasnaklar (açılır kapanır şapka-

Tarife 
No. Eşyanın 

lara mahsus yaylı kasnak 
ve çene altı kayışları. 

Fasıl : 

Şemsiyeler, bastonlar, k 
bunlamn 

NOTLAR. 
1. Aşağî&a yazılı olanla 

dir 
a) ölçü gösteren 

(90.16): 
b) Tüfekli bastonl 

kurşunlu baston 
sıl 93); 

e) 97 nci fasılda ye 
çocukların eğlen 
açıkça görülen 
ve ski sopa ve de 

2. 66.01 ve 66.02 pozis 
nın dokumaya elveriş 
teferruatı, her nevi m 
leri, kordonlu kordon 
zeri teferruatı 66.03 
ğildir. Bunlar aidold 
te ithal edüseler dah 
mış bulundukları ta 
edilmeyip ayrı olarak 

66.01—• Şemsiyeler (baston - şem 
ler ve benzerleri dâhil). 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

66.02 — Bastonlar (dağcı bastonları ve iskemle - baston
lar dâhil), kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri. 100 

66.03— 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın ak
samı, süs ve teferruatı. 60 

Fasü : 67. 

Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri; yapma 
çiçekler; insan saçından mamuller; yelpazeler 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil-

dir : 
a) İnsan saçından tâsir torbaları (59.17); 
b) Dantelâdan, işlemeden veya sair men

sucattan çiçek motifleri (BÖLÜM XI); 
c) Ayakkabılar (Fasıl 64); 
d) Başlıklar (Fasıl 65); 
e) Tüyden toz süpürgeleri (96.04), ince 

tüyden pudra pomponları (96.05) ve 
insan saçından elekler (96.06); 

f) Oyuncaklar, spor levazımatı, kotiyon eş
yası ile Noel bayramına ve ağaçlarına 
(bilhassa yapma Noel ağaçlarına) mah
sus eşya (Fasıl 97); 

2. Aşağıda yazılı olanlar 67.01 pozisyonuna 
dâhil değildir : 
a) Kuş tüyünden sadece dolgu maddesi 

olarak kullanıldığı eşya (hususiyle, 
94.04 pozisyonundaki yatak, yastık gibi 
eşya); 

Tarife 
No. Eşyanın 

b) Kuş tüyünün sa 
kil ettiği veya 
kullanıldığı giyi 

c) 67.02 pozisyonun 
çekler, yapraklı 
samı ile bunlarda 

d) 67.05 pozisyonun 
3. Aşağıda yazılı olanlar 

hil değildir : 
a) Cam eşya (Fasıl 
b) Seramikten, taşt 

veya diğer madd 
mek, çekiçle dövü 
tiyle, estampaj v 
yekpare olarak e 
halinde imal olu 
ma ve benzeri u 
kilde birleştirile 
yapma çiçekler, 
vdtar. 

67.01 — Kuşların tüylü derileri v 
kalem tüyler ve aksamı, 
delerden mamul eşya (05 
eşya ile, işlenmiş tüy kale 

67.02— Yapma çiçekler, yapraklı 
(bunların aksamı; yapma 
lar ve meyvalardan mam 

67.03 — İnsan saçı (kök uçları bir 
birlerine muvazi şekilde 
miş, beyazlatılmış veya 
mış) ; takma saç ve benze 
lanılmak üzere hazırlanm 



7farife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

67.04 — însan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli 
maddelerden takma saç, sakal, bıyık, lüle ve 
perçemler ve benzeri eşya (saçtan fileler dâhil) 100 

67.05 — Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve 
bunların mesnetleri ile mesnet aksamı (yapıldı
ğı madde ne olursa olsun). 100 

BÖLÜM - X1H. 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri 
maddelerden mamul eşya; seramik mamulleri; 

cam ve camdan mamul eşya 

Fasıl : 68. 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri 
maddelerden mamul eşya 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) 25 nci fasla dâhil eşya; 
b) 48.07 pozisyonunda yer alan kuşe, em

dirilmiş veya sıvanmış kâğıt ve mukav
valar (mika tozu veya grafit tozu ile 
kaplı, bitümenli veya asfaltlı olanlar 
gibi); 

c) 59 ncu fasıldaki emdirilmiş veya sıvan
mış mensucat (mika tozu, bitümen ve
ya asfalt ile kaplanmış olanlar gibi); 

Tarife 
No. Eşyanın 

d) 71 nci fasla dâ 
e) 82 nci fasla dâh 
f) 84.34 pozisyonu 
g) Elektrik izolat 

pozisyonunda 
izole edici parç 

h) Dişçi tornaları 
(90.17); 

ij) 91 nci fasla yi 
le : Duvar saat 
lanılan sair ci 
velcabineler); 

k) 95.07 pozisyonu 
l) Oyuncaklar, oy 

(Fasıl 97); 
m) Düğmeler (98 

«arduvaz» kale 
gan taşından « 
tahtaları (98.06 

n) Sanat eşyası, k 
ka eşya (Fasıl 

2. 68.02 pozisyonu an 
inşaata elverişli taş 
lerde kullanılması 
aynı zamanda bu m 
vartzil, çakmak taş 
diğer tabiî taşlara 
şâmildir. 

68.01 — Tabiî taşlardan kaldırım 
nar taşları ile döşeme ta 
olanlar hariç). 



Tarife Kıymefciıı-
No. Eşyanın cinsi den % 

68.02 — Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
ve mamulleri (68.01 pozisyonu ile 69 neu fasıl
da yer alanlar hariç) ; mozaik için küb şeklinde 
taşlar. 100 

68.03—.İşlenmiş kayağan taşı «arduvaz» ve tabiî veya 
aglomere kayağan taşından «arduvazin» ma
muller. 25 

68.04 — Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları 
ve benzerleri (öğütme, bileme, cilalama, rekti-
fiye etme ve kesme tekerlekleri, başları, disk 
veya uçları dâhil), tabiî taşlardan (aglomere 
edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından ya
hut aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcı
lardan (bir çerçeve üzerine monte edilmiş olma
mak şartiyle, başka maddelerden göbek, mil, 
mil yatağı ve benzerlerini ihtiva etsin etmesin); 
tabiî taşlardan (aglomere edilmiş olsun olma
sın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edil
miş tabiî veya suni aşındırıcılardan segmanlar 
ve yukarıki taş ve çarkların, imali bitirilmiş di
ğer aksamı. 5 

68.05—El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar 
(tabiî taşlardan, tabiî veya suni aşındırıcıların 
aglomere edilmesinden, pişmiş kil veya toprak
tan) . 15 

68.06 — Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile 
mesnetlenmiş, toz veya tane halinde tabiî veya 
suni aşındırıcılar (kesilerek şekil verilmiş, di
kilmiş veya sair suretle hazırlanmış olsun olma
sın). 25 

68.07 — îzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve 
benzeri sair madenî yünler; imbisat ettirilmiş 

Tarife 
No, Eşyanı 

vermikülit, imbisat ettir 
imbisat ettirilmiş made 
maddelerden hararet ve 
muhafaza edici mahlut 
ve 68.13 pozisyonları il 
hariç). 

68.08 —• Asfalttan veya petrol zi 
ti gibi benzeri maddele 

68.09 —• Nebatî liflerden, ağaç 
ağaç talaşı ve döküntül 
dâhil) panolar, levhalar 
benzerleri (çimento, alç 
leştiricilerle aglomere e 

68.10—-Alçıdan veya esası alçı 
muller. 

68.11—•Çimentodan, betondan v 
muller (cüruflu çiment 
lomere edilmiş mermer 
dâhil, takviye edilmiş o 

68.12 — Amyantlı çimentodan, s 
benzerlerinden mamulle 

68.13 — İşlenmiş amyant; 68.14 
lardan gayrı amyant m 
likler, mensucat, giyim 
kabılar, v.s.) (takviye e 
esası amyant veya amy 
bonat olan mahlutlar v 
mul eşya. 

68.14 — Esası amyant veya sair 
selüloz olan ve frenlere, 
sürtünmeyi temin edici 
sus sürtme teferruatı ( 
delâlar, şeritler, levhal 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

maya elverişli maddelerle veya başka maddelerle 
mürettep olsun olmasın). 25 

68.15— İşlenmiş mika ve mika mamulleri (mikanik ve 
mikafolyum, v. s. gibi, kâğıt veya mensucat mes
netli mika dâhil). 50 

68.16—• Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya 
bulunımyan, taştan veya sair madenî maddeler
den mamuller (turb mamulleri dâhil). 50 

Fasıl : 69. 

Seramik mamuller 

NOTLAE. 
1 Bu fasıl, münhasıran, toprak veya kayaların, 

şekil verildikten sonra pişirilmek suretiyle 
elde edilen seramik müstahsalarını ihtiva 
eder. 69.04 ilâ 69.14 pozisyonları yalnız, ha
rareti tecrit ve muhafaza eden veya ateşe 
mukavim olan eşya haricinde kalanlara tat
bik olunur. 

2. Aşağıda- yazılı olanlar bu fasla dâhil 
değildir : 
a) 71 nci fasla dâhil eşya (taklit mücev

herci eşyası, v. S.); 
b)* Elektrik izolatörleri (85.25) ve 85.26 

pozisyonunda yer alan elektrik için 
izole edici parçalar; 

c) Seramikten suni dişler (90.19); 
d) 91 nci fasıldaki saatçi eşyası (ezcümle 

Tarife. 
No. Eşyanın 

duvar saatleHn 
rına mahsus ma 

e) Oyuncaklar, oy 
(Fasıl 97); 

f) Düğmeler, pipo 
sair eşya; 

g) Sanat eşyası, k 
tika eşya (Fası 

I - Harareti tecrit ve 
muka 

69.01— Harareti tecrit ve muha 
şeme tuğlaları, karolar 
topraklarından, kiselgur 
fosillerden ve benzeri sa 

69.02— Ateş tuğlaları, ateşe mu 
karolar ve inşaatta ku 

• benzeri diğer eşya. 
69.03— Ateşe mukavim diğer e 

kapsül, tapa, mesnet, ka 
çubuk, v. s.) 

II - Diğe 

69.04 — inşaat tuğlaları (kaba t 
laları ve benzerleri dâhil 

69.05 — Kiremitler, mimari tezy 
ler, frizler, v. s.) ve pi 
mahsus sair mamuller 
ler, v. s.). 

69.06— Kanalizasyon ve benzer 
rular, rekorlar ve diğeı-



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

69.07— Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya 
kaplamalık karolar ve benzerleri. 100 

69.08 — Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer 
karolar ve benzerleri. 100 

69.09— Kimyevi ve diğer teknik işlerde kullanılan 
eşya ve cihazlar; ziraatte kullanılan yalak, 
gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve am
balaj işlerinde kullanılan küçük testiler ve 
benzeri diğer kaplar. 25 

69.10 — Musluk taşları, lâvobalar, bideler, aptesane 
küvetleri, banyolar ve sıhhi tesisatta kullanı
lan benzeri sair sabit teçhizat. 100 

69.11— Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde 
veya tuvalet işlerinde kullanılan diğer eşya 100 

69.12— Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve 
umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kulla
nılan diğer eşya. 100 

69.13— Heykelcikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme 
eşyası. 100 

69.14 — Seramik maddelerden sair mamuller. 100 

Fasıl : 70. 

Cam ve camdan mamul eşya 

NOTLAR. 
i. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü de

ğildir : 
a) Cam haline gelebilen terkipler (32.08); 
b) 71 nci fasla dâhü eşya (taklit mü

cevherci eşyası, v. s.); 

Eşyanın 

c) Elektrik izolatö 
pozisyonunda y 
le edici parçala 

d) Optik tarzda iş 
enjeksiyon şırı 
termometreler, 
reler, dansimet 
giren diğer eşy 

e) Oyun alet ve e 
ağaçlarına tak 
fasla giren diğ 
lere ve 97 nci f 
mahsus mekani 
gözler hariç); 

f) Düğmeler, mon 
ler, monte edil 
fasla giren diğe 

2. 70.07 pozisyonundak 
den gayri şekillerde 
veya başka suretle i 
kenarları işlenmiş 
me, haddeden geçir 
me camlar, perdah 
olsun olmasın» ibar 
mul eşya da dâhild 
başka maddelerle m 
olmaması şarttır. 

3. Eritilmiş silis ve e 
de «cam» saydır. 

Cam kırıkları ve diğer 
ları; külçe cam (optik ca 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinai den % 

70.02— Rulbînli cam (email) (külçe, çubuk, baston veya 
boru halinde). 5 

70.03 — işlenmemiş cam (optik cam hariç) (çubuk, bas
ton, bilya ve boru halinde). 5 

70.04— İşlenmemiş dökme cam veya haddeden geçiril
miş cam (imal sırasında kaplama yapılmış veya 
takviye edilmiş olsun olmasın) (kare veya müs-
tatil şekli verilmiş levha yaprak halinde). 40 

70.05 — İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (imal sıra
sında kaplama yapılmış olsun olmasın) (kare 
veya müstatil şekli verilmiş yaprak halinde). 50 

70.06 — Bir veya iki yüzü sadece parlatılmış veya per
dahlanmış olan dökme, haddeden geçirilmiş, 
çekme veya üfleme cam (imal sırasında kapla
ma yapılmış veya takviye edilmiş olsun olma
sın) (kare veya müstatil şekli verilmiş levha 
veya yaprak halinde). 50 

70.07 — Kare veya müstatilden gayri' şekilde kesilmiş, 
yahut eğilmiş veya başka suretle işçilik gör
müş (meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedil
miş) dökme, haddeden geçirilmiş, çekme veya 
üfleme camlar (perdahlanmış veya parlatılmış 
olsun olmasın); tecridedici çok satıhlı camlar: 
kurşunla tutturulmuş mozaik camlar. 50 

70.08 — Emniyet camları (kırılmaz camlardan veya kar
şılıklı yapıştırılmış iki veya daha ziyade cam 
yapraktan) (şekil verilmiş olsun olmasın). 25 

70.09 — Cam aynalar (geriyi görmek için kullanılan ay
nalar dâhil) (çerçeveli olsun olmasın). 30 

70.10— Cam damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz, ça
nak, komprime tüpleri ve nakil ve ambalaj için 
kullanılan benzeri sair kaplar; camdan tıpa, 

Tarife 
No. Eşyanın 

kapak ve benzeri ıtâr 
a) Damacana. 
b) 15 santilitreye 

ler. 
c) Sairleri. 

70.11 — Camdan ampuller ve bo 
ları açık, son şeklini a 
elektrik lâmbaları ile e 
ve benzeri için). 

70.12 — Termosların ve diğer te 
dan iç gövdeleri (nihai 
sın). -

70.13— Sofra, mutfak, tuvalet 
ve benzeri işler için ca 
nundaki eşya hariç). 

70.14— Aydınlatma ve işaret i 
tik tarzda işlenmemiş v 
mamış). 

70.15 — Saat camları, âdi gözlü 
ve benzerleri (bombeli 
killerde) (içi oyuk kü 
dâhil). 

70.16— Bina ve inşaat için dök 
dan kaldırım blokları, 
mitler ve diğer eşya 
olmasın); çok hücreli v 
pano, levha ve benzeri 

70.17— Camdan lâboratuvar v 
lığı koruyucu eşya (ta 
sun olmasın); serum am 

a) Serum ampull 
b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

70.18— Optik camlar ve optik camdan parçalar ve tıb
bi gözlük camları (optik tarzda işlenmiş olan
lar hariç). 15 

7019— Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri 
ve camdan benzeri küçük süs eşyası; mozaik 
ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacık
lar, büyük ve küçük parçalar (mesnedi olsun 
olmasın); camdan suni gözler (protezden olan
lar hariç; oyuncak için gözler dâhil) ; camdan 
küçük eşya; şalümo ile işlenmek suretiyle ya
pılan camdan fantazi eşya. 150 

70.20— Cara yönü, cam lifleri ve bunlardan mamul eş
ya : 

a) Cam yünü, lif ve iplikleri. 10 
b) Sairleri. 100 

70.21-— Camdan mamul diğer eşya. 100 

BÖLÜM - XIV. 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzeri, kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplama maden
ler ve bu maddelerden mamul eşya; taklit mü

cevherci eşyası; madenî paralar 

Fasü : 71. 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzeri, kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplama maden-

Eşyan 

JLer ve bu maddelerde 
cevher 

NOTLAR. 
1. VI nc% Bölümün 

bendi hükmü ma 
belirtilen istisnala 
men veya tamame 

a) İnciden veya 
sentetik veya 
taşlardan: 

b) Kıymetli m 
madenlerle ka 
pılmış eşya bu 

2. a) Bünyelerinde 
ehemmiyetsiz 
linden (inisy 
ziği, zırh gibi 
kıymetli mad 
bulunan eşya 
larına dâhil d 
da yakardaki 
bendi hükmü 

b) 71.15 pozisyo 
kıymetli mad 
denlerle kapl 
yan yahut bu 
veya ehemmi 
kabilinden ola 
hildir. 

3. Aşağıda yazdı o 
ğildir : 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

a) Kıymetli madenlerin amalgâmları ve 
kolloidal haldeki kıymetli madenler 
(28.49); 

b) Cerrahî dikişler için stei'il malzeme, diş 
için dolgu mnstahsalları ve 30 ncu fa
sılda yer alan diğer eşya; 

e) Ş2 nci fasılda yer alan eşya (mayi cila
lar gibi): 

d) 4.2.02 pozisyona giren seyahat eşyası ve 
kalp, kılıf, mahfaza teşkil eden eşya ve 
42.03 pozisyonundaki eşya; 

e) 13.03 ve 43.04 pozisyonlarında yer alan 
eşya; 

f) XI nci Bölümde yer alan eşya- (doku
maya elverişli maddeler, ve bu, madde
lerden yapılmış eşya); 

g) Ayakkabılar (Fasıl 64) ve başlıklar 
(Fasıl 65); ->* 

h) Şemsiyeler, bastonlar ve 66 nci fasılda 
yer edan diğer eşya; 

ij) 67.05 pozisyonuna giren yekpare veya 
açılıp kapanan el yelpazeleri; 

k) Madenî paralar (Fasıl 72 veya 99); 
l) 68.04 ilâ 68.06 pozisyonlarında veya 

82 nci Fasılda yer alan ve kıymetli ve
ya sentetik taşların tozlarım ihtiva 
eden aşındırıcı, maddelerden mamul 
eşya ve âletler; 82 nci Fasla dâhil eşya 
ve aletlerin, iş gören kısmı kıymetli taş
lardan, sentetik veya terkip yoliyle elde 
edilen (aşlardan müteşekkil olup da âdi 
madenden bir mesnet üzerinde bulunan
ları: XVI nci Bölüme dâhil makina ve 

Eşyanın 

cihazlarla elekt 
lara ait aksam 
kıymetli taşlar 
yoliyle elde ed 
memiş olanları 

m) 90, 91 ve 92 n 
eşya (fennî âl 
âletleri); 

n) Silâhlar ve aks 
o) 97 nci Faslın 

zık eşya; 
p) 98 nci Fasılda 

pozisyonlarınd 
q) Heykel sanat 

(99.03), koleks 
eskiliği yüz 
(99.06). Bunu 
metli taşlar bu 

4. a) Kültür incileri 
b) «Kıymetli mad 

müş, platin ve 
diğer madenler 

c) «Platin grupun 
tâbirine, iridy 
yum, rodyum v 

5. Bu faslın tatbikind 
veya daha fazla kıy 
bunların tamamını 
halitanın ağırlığına 
tarında olan hcüital 
dâhil) kıymetli mad 
metli maden halital 
göre tasnif edilir : 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

a) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade 
platin ihtiva eden halitalar platin hali
tası sayılır; 

b) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade 
altın ihtiva edip içinde hiç platin bulun-
mıyan veya % 2 den az platin bulunan 
halitalar altın halitası sayılır; 

c) içinde % 2 veya daha ziyade gümüş bu
lunan sair halitalar gümüş halitası sa
yılır. 
Bu not hükümlerinin tatbikında platin 
grupuna dâhil madenler tek bir maden 
sayılır ve platin rejimine tâbi tutulur. 

6. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her 
hangi bir yerinde, «kıymetli madenler» e 
veya muayyen bir kıymetli madene yapılan 
atıf, bunların yukarıki 5 numojralı notta 
yazılı halitalarına da şâmildir. Buna muka
bil kıymetli madenlerle kaplama eşya ve 
platin, altın veya gümüş yaldızlı âdi ma
denler ve madenî olmıyan maddeler bu hük
mün dışındadır. 

7. «Kıymetli madenlerle kaplama» tâbiri, bir 
veya daha fazla yüzüne kaynakla, sıcak had
deleme ile veya benzeri başka mekanik bir 
usulle kıymetli maden kaplanmış eşyayı ifa
de eder. 
Kıymetli madenlerle kakmalı âdi maden
lerden mamul eşya, kıymetli madenlerle kap
lama eşya sayılır. 

8. 71.12 pozisyonu anlamında «mücevherci eş-

Tarife 
No. Eşyanın 

yası» tâbirinden aş 
lir : 
a) Küçük ziynet e 

ler, bilezikler, k 
saat zincirleri, 
ler, kravat iğn 
dalyalar veya b 
metler, v. s.); 

b) Normal olarak 
üstte taşınabile 
mahsus eşya ( 
ve tütün tabak 
yerler, teşbihle 
v. s.); 
Aynı pozisyon 
mürettep müce 
kıymetli maden 
denlerle kaplam 
mış olup da, h 
kıymetli taşları 
ları, sentetik 
edilen taşları 
fil dişinden, t 
tabiî kehribard 
yah kehribard 
cevherci eşyası 

71.13 pozisyonu an 
sı» tâbirine, sofra 
zıhane eşyası ile, sig 
levazımat, dahilî te 
dinî maksatlarda 
hildir. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

10. 71.16 pozisyonu anlamında «taklit mücev
herci eşyası» tâbiri, yukarda 8 numaralı 
notun (a) bendinde tarif edilen eşya 
(98.01 pozisyonundaki kol düğmeleri v. s. 
ile 98.12 pozisyonundaki süs tarakları, saç 
tarakları ve benzerleri hariç) mahiyetinde 
olup inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip 
yoliyle elde edilen taş ve (ehemmiyetsiz 
derecede süs veya teefrruat kabilinden 
olanlar hariç) kıymetli maden veya kıy
metli maden kaplamaları ihtiva etmiyen 
eşyanın : 

a) Kısmen veya tamamen âdi madenler
den (kıymetli madenlerle yaldızlı ol
sun olmasın) 

b) Sair maddelerin en aşağı ikisinden (ez
cümle: Ağaç ve camdan, kemik ve keh
ribardan, sedef ve suni plâstik madde
lerden); 
Müteşekkil olanlarını ifade eder. Şu 
kadar ki, eşyanın birleştirilmesinde 
kullanılan dizi iplikleri ve benzerleri 
gibi maddeler nazarı itibara alınmaz. 

11. Bu fasla giren eşyanın birlikts ithal olu
nan kutuları, mahfazaları ve benzeri sair 
zarfları, mûtadolarak eşya ile birlikte, sa
tılan neviden oldukları takdirde muhtevi 
bulundukları eşyanın tarifesi içinde, ayrı 
ithal olundukları takdirde ise kendi tarife
leri içinde muamele görürler. 

Tarife 
No. Eşyanın 

I - İnciler, kıymetli 

71.01— İnciler (ham veya işlenm 
veya takılmamış) (her ha 
tulmadan sırf kolaylıkla 
liğe dikilmiş olsun olması 

71.02— Kıymetli taşlar (ham, yo 
kilde işlenmiş, fakat m 
mamış) (her hangi bir t 
sırf kolaylıkla naklini t 
miş olsun olmasın). 

71.03— Sentetik veya terkip yol 
(ham, yontulmuş veya 
fakat mıhlanmamış ve 
hangi bir tasnife tâbi t 
lıkla naklini temin için i 
masın) 

71.04— Kıymetli taşların ve sen 

21 - Ham veya yarı işl 
ler ve kıymetli madenle 

71.05— Gümüş ve gümüş halital 
platin yaldızlı gümüşler 
İşlenmiş). 

71.06— Gümüş kaplamalı maden 
lenmiş) . 

71.07— Altın ve altın halitaları 
dâhil) (ham veya yarı iş 

71.08— Altın kaplama gümüşler 
veya yarı işlenmiş). 

71.09— Platin, platin grupuna d 
ların halitaları (ham vey 



Tarife Eıymetin-
No. . Eşyanın. cinsi den % 

71.10— Platinle veya platin grupuna dâhil madenlerle 
kaplama âdi" veya kıymetli madenler (ham ve
ya yarı işlenmiş). 5 

71.11— Kuyumcu külleri ve kıymetli madenlerin diğer 
döküntü ve artıkları : 

a) Gümüş. 5 
b) Sairleri. Muaf 

III - Mücevherci eşyası, ba§ka maddelerle mü
rettep mücevherci eşyası, kuyumcu eşyası ve 

diğer eşya 

71.12— Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep 
mücevherci eşyası ve bunların aksamı (kıy
metli madenlerden veya kıymetli madenlerle 
kaplama madenlerden mamul). 20 

71.13— Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli maden
lerden veya kıymetli madenlerle kaplama ma
denlerden mamul). 20 

71.14— Kıymetli madenlerden veya kıymetli maden
lerle kaplama madenlerden mamul diğer eşya. 20 

71.15 — înci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle 
elde edilen taşlardan mamul eşya. 20 

71.16— Taklit mücevherci eşyası. 50 

Fasıl : 72. 

Madenî paralar 

NOT. 
Koleksiyon eşyası mahiyetinde olan madenî pa
ralar bu fasla dâhil değildir (99.05). 

Eşyamn 

Madenî paralar : 
a) Her nevi Türk 

net altınları v 
kâtı (basıldığı m 
metini haiz olsu 

b) Gümüş ve sair m 
kûkât. 

BÖLÜM 

Âdi madenler ve bu m 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazdı olanla 
dir : 
a) Esası madenî to 

zar boyalar ve 
pacılık varaklar 
32.13); 

b) Ferro - seryum 
talar (36.07); 

c) Madenî başlıklar 
aksamı (65.06 ve 

d) Şemsiyelerin, b 
letleri ve madenî 

e) 71 nci fasla gire 
metli madenleri 
madenlerle kapl 
âdi madenlerden 

. yası); 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

f) XVI ncı "bölümde yer almı eşya (maki-
na ve cihazlar; elektrik malzemesi); 

g) Çatılmış demiryolu veya tramvay hat
ları (86.10) ve XVII nci bölümde yer 
alan diğer eşya; 

h) XVIII nci bölümde yer alan alet ve ci
hazlar (saat zemberekleri dâhil); 

. ij) Av saçmaları (93:07) ve XIX ncu Bö
lümde yer alan diğer eşya (silâhlar ve 
mühimmat); 

k) 94 ncü fasla dâhil eşya (mobilyalar, 
somyalar, v. s.); 

1) El elekleri veya kalburları (96.06); 
* m) 97 nci fasla dâhil eşya (oyuncaklar, 

oyun ve spor levazımatı); 
n) Düğmeler, yazı kalemi sapları, dolma 

kurşun kalemler, yazı kalemi uçları ve 
98 nci fasla giren diğer eşya. 

2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «umu
mi istimale mahsus malzeme ve aksam» tâ
biri, aşağıda yazılı olanları ifade eder: 
a) 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 ve 73.32 po

zisyonlarına giren eşya ile sair âdi ma
denlerden mamul benzeri eşya; 

b) Âdi madenlerden yaylar ve yay yap
rakları (91.11 pozisyonundaki saat 
zemberekleri hariç); 

c) 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83,12 ve 83.14 
pozisyonlarına giren eşya. 
73 ilâ 82 nci fasıllarda zikredilen «ak
sam ve parça» tâbirine (73.29 ve 74.13 
pozisyonundakiler hariç), yukarda ta
rif edilen umumi istimale mahsus mal-

Eşyanm 

zeme ve aksam 
Yukanki fıkra 
lın notu hükmü 
tiyle, 73 ilâ 81 n 
fasıllara giren e 

3. Halitalara ait kaide 
a) Ağırlık itibariyl 

ihtiva eden âdi 
gibi tasnif edili 
mirin halitayı 
her birinden fa 
halitalar hariç); 

b) «Ferro - alyajla 
«küpro - alyajla 
girer; 

e) Âdi madenlerin 
itibariyle üstün 
ne tâbidir; 

d) Ferro - alyajlar 
ricolmalc üzere, 
madenlerle bu B 
surlardan müte 
lerindeki âdi m 
lığı diğer unsur 
müsavi bulundu 
duğu takdirde b 
den halitaları r 

e) Maden tozların 
tiyle elde edile 
retiyle elde edil 
yeli halitalar da 
dir. 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her 
hangi bir yerinde ismen zikredilen bir ma
den, bu Bölümün 3 numaralı not hükmü 
gereğince kendi rejimine tabi tutulan hali
talarına da şâmildir. 

5. Mahlut eşyaya ait kaideler : 
Aksine bir hüküm bulunmadıkça, içinde iki 
veya daha ziyade âdi maden bulunan âdi 
maden mamulâtı (tarifenin tatbikine ait 
umumi kaidelere göre âdi maden mamul
leri sayılan mahlut maddelerden mamul eş
ya dâhil), ihtiva ettiği âdi madenlerden 
ağırlık itibariyle üstün olan madenden ma
mul eşya rejimine tâbidir. Bu kaidenin tat
bikinde: 

a) Dökme demir, demir ve çelik tek bir 
maden sayılır; 

b) Halitaların umumi heyeti, bu bölümün 
3 numaralı not hükmü gereğince reji- • 
mine tabi tutuldukları madenden mü
teşekkil sayılır. 

6. «Madenlerin veya madenî eşyanın döküntü 
ve hurdaları-» tabiri, münhasıran, yeniden 
maden istihsaline yahut kimyevi maddeler 
veya bileşikler imaline elverişli bulunan dö
küntü ve hurdaları ifade eder. 

€ 

Tarife 
No. Eşyanın 

Fasıl 

Dökme demir, 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen tâ 

miştir: 

a) Dökme demirle 
Dökme demirle 
riyle % 1,9 ve 
lunan ve aynı z 
birlikte: 
% 15 ten az f 
c/o 8 ve daha az 
% 6 ve daha a 
%30 ve daha a 
% 40 ve daha a 
ve mecmuu itib 
başka halita un 
alüminyum, tit 
den, v. s.) iht 
reux~» müstahs 
ber, ağırlık itib 
yade karbon i 
gösteren ve «d 
diye anılan dem 
cinslerine göre 

b) Aynalı demirle 
Aynalı demirle 
(hariç) ilâ % 
manganez ihtiv 
yetleri bakımın 
rife uyan müsta 



Tarife Kıymetin* 
No. Eşyanın cinsi den % 

c) Ferro - alyajlar (73.02) : 
Ferro - alyajlar, haddeden geçirilmeye 
ve dövülmeye müsait olmtyan, demir sa-
nayiinden kullanılmaya elverişli bileşik
leri meydana getiren ve ağırlık itiba
riyle tek başına veya birlikte : 
% 8 den fazla silisyum, 
% 30 dan fazla manganez, 
% 30 dan fazla korm, 
% 40 dan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha 
fazla başka halita unsurları (bakır ha-
ricolmak üzere, alüminyum, titan, 
vanadyum, molibden, niyobyum, v. s.) 
ihtiva eden demirli «ferreuz» ham iza
be müstahsallarıdır. Demirli *ferreux» 
olmtyan halita unsurlarının ağırlık itû 
bariyle mecmu nispeti, silisyum ihtiva 
eden ferro - alyajlarda % 96 yi, man
ganez ihtiva eden süisyumsuz ferro -
alyajlarda % 92 yi ve diğerlerinde 
% 90 ı geçemez. 

d) Halitalı çelikler (73.15) : 
Halitah çelikler, ağırlık itibariyle aşa
ğıdaki nispetlerde bir veya birkaç un
sur ihtiva eden çeliklerdir: 

9 % 2 den fazla manganez ve silisyum 
(birlikte), 
% 2 ve daha fazla manganez, 
% 2 ve daha fazla silisyum, 
% OJSO ve daha fazla nikel, 
% OJSO ve daha fazla krom, 
% Ot10 ve daha fazla molibden, 

Eşyanın 

% 0,10 ve daha 
% 0.30 ve daha 
% 0.30 ve daha 
% 0.30 ve daha 
% 0.40 ve daha 
% 0.10 ve daha 
% 0.12 ve daha 
% 0.10 ve daha 
% 0.20 ve daha 
(birlikte), 
% 0.10 ve daha 
(ayrı ayrı olara 

e) Yüksek karbonlu 
Yüksek karbonlu 
riyle % 0.6 veya 
tiva edip içindek 
peti her biri için 
ve birlikte % 0 
liktir. 

f) Pudla demirinde 
(73.06) : 
Pudla demirind 
haddeden geçiri 
tekrar izabe edi 
sallar olup: 
1. Tasfiye cür 

şekilde pud 
şahmerdand 

2. Yahut, pud 
mir ve çeli 
şekkil pake 
te haddeden 
kaynatılmas 



Tarife 
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Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

g) Külçeler (73.06) : 
Külçeler, haddelenmeye veya dövülme
ye mahsus olmak üzere, izabe edilerek 
hazırlanmış ve kalıba dökülerek elde 
edilmiş müst aksallar dır. 

h) Blumlar ve kütükler (73.07) : 
Blumlar ve kütüklers maktaları kare 
veya müstatil şeklinde olup ufki mak-
taı 1 225 milimetre kareyi gecen ve 
kalınlığı genişliğinin dörtte birinden 
fazla olan yarı mamullerdir. 

ij) Levha blokları ve sac plâtinaları 
(73.07) : 
Levha blokları ve sac plâtinaları, ka
lınlığı asgari 6 milimetre, genişliği as
gari 150 milimetre olan ve kalınlığı 
genişliğinin dörtte birini geçmiyen 
müstatil maktalı yarı mamullerdir. 

k) Rulo halinde sac taslakları (73.08) : 
Rulo halinde sac taslakları, kalınlığı 
asgari 1.5 milimetre olan ve genişliği 
500 milimetreyi geçen asgari 500 kilo 
ağırlıkta devamlı rulolar halinde sıcak 
hadde mahsulü müstatil maktalı yarı 
mamullerdir. 

1) Geniş levhalar (73.09) : 
Geniş levhalar, kapalı pasolarda veya 
geniş hadde tezgâhlarında uzunlaması
na sıcak olarak haddelenmiş, kalınlığı 
5 (hariç) ilâ 100 (dâhil) milimetre ve 
genişliği 150 (hariç) ilâ 1 200 (dâhil) 
milimetre olan müstatil maktalı ma
mullerdir. 

Eşyanın 

m) Şeritler (73.12) 
Şeritler, kalınl 
genişliği azamî 
kalınlığı genişli 
miyen, düz şeri 
demet halinde, m 
ları kesilmiş vey 
lenmiş mamuller 

n) Saclar (73.13) : 
' Saclar, kalınlığı 

veya müstatil şe 
milimetreyi geçe 
lerdir (yukarda 
bendindeki tarif 
lo, halinde sac ta 
Kare veya müst 
kesilmiş saclarla, 
kabartma çizgili 
lanmış saclar, 
siyle tarifenin 
eşya mahiyetini 
pozisyonunda ka 

o) Teller (73.14) : 
Teller, ufki mak 
olsun, en geniş y 
miyen, soğuk çek 
lerdir. Bununla 
pozisyonlarının 
rek elde edilmiş 
muller de tel iti 

p) Çubuklar (73.10 
Çubuklar, yukar 
o bentlerinde yaz 



Kıymetin-
Eşyanm cinsi den % 

gi birine tamamen uymıyan, ııfki mak
taları daire, daire parçası, beyzî, iki ke
narı birbirine müsavi müselles, kare, 
müstatil, altı köse, sekiz kö§e ve muva
zi ölmıyan kenarları birbirine müsavi 
trapez şeklinde içleri dolu mamuller
dir. 
Çimento veya beton için takviye çubu
ğu olarak kullanılıp da yukardaki tari
fe uyan, fakat, fazla olarak, haddele
nirken meydana gelmiş ehemmiyetsiz 
girinti çıktntûar, kabartılar, oyuklar ve 
taşkınlıklar ihtiva eden çubuklar da 
bunlardan saydır. 

q) Maden aramalarında kullanılan içi boş 
çelik çubuklar (73.10) : 
Maden aramalarında kullanılan içi boş 
çelik çulluklar, ufki maktamın dıştan en 
geniş yeri 15 (hariç) ilâ 50 (dâhil) mi
limetre arasında ve aynı zamanda içten 
en geniş yerinin asgari üç misli olup, 
maden matkabı imaline elverişli bulu
nan ve maktaları her hangi bir şekilde 
olabilen mamullerdir. Bu tarife uymı
yan içi boş çubuklar 73.18 pozisyonuna 
girer. 

y) Vr of iller (73.11) : 
Profiller, yukarda h, ij, k, l, m, n, ve o 
bentlerinde yazdı tariflerden her han
gi birine tamamen uymıyan ve ufkî 
maktaı (p) bendinde yazdı şekil
lerden birinde olmıyan içi dolu ma-

Tarife 
No. Eşyanın 

mullerdir (73.16 
hariç). 

2. 73.06 ilâ 73.14 pozi 
lerden veya yüksek 
lan eşyayı ihtiva etm 

3. 73.06 ilâ 73.15 pozis 
mir ve çelik sanayii 
ta diğer bir demirli 
dukları takdirde, ağ 
olan demirli madenin 

4. Elektroliz yoliyle el 
ğer usullerle elde ed 
şekli ve ebadı itibar 
birlikte tasnif edilir. 

5. 73.19 pozisyonu anla 
kavim borular» tâbi 
iç kutru 400 milime 
lığı 10,5 milimetred 
kaynaklı veya kayna 
lar (dirsekler dâhil) 

73.01 — Dökme demirler (ajmalı 
külçe, kalıp veya kütle 

73.02 —Ferro - alyajlar. 

73.03 — Demir ve çelik döküntü 
me demir, demir veya çe 
daları. 

73.04 —Dökme demir, demir ve 
rılmış veya kalibrelenm 

73.05 — Demir veya çelik tozlar 
demir ve eelik. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

73.06 — Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe ve
ya kütle halinde demir ve çelikler. 5 

73.07 — Blum, kütük, levha blokları ve sac plâtinaları 
halinde demir ve çelikler; dövülerek kabaca şe
kil verilmiş demir ve çelikler (dövme taslak
ları). 15 

73.08 — Demir veya çelikten rulo halinde sac taslak
ları. 15 

73.09 *— Demir veya çelikten geniş levhalar. 5 
73.10 — Demir veya çelikten çubuklar (sıcak haddelen

miş veya dövülmüş) (tel imalinde kullanılanlar 
dâhil) ; demir veya çelikten çubuklar (soğuk 
çekilmiş veya kalibrelenmiş); maden aramala
rında kullanılan içi boş çelik çubuklar. 15 

73.11 — Demir veya çelikten profiller (sıcak haddelen
miş veya çekilmiş, yahut dövülmüş veya soğuk 
çekilmiş). Demir veya çelikten palplânşlar )de
linmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış 
olsun olmasın) : 

a) Çatılmış palplânşlar. 30 
b) Sairleri. 15 

73.12 — Demir veya çelikten şeritler (sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 5 

73.13 — Demir veya çelikten saclar (sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 15 

73.14 — Demir veya çelikten teller (çıplak veya kaplı) 
(elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edil
miş olanlar hariç). 15 

73.15 — Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler 
(73.06 ilâ 73.14 pozisyonlarında belirtilen şekil
lerde). 20 

Tarife 
No. Eşyanın 

73.16 — Fonttan, demir veya çe 
tramvay hattı malzemesi 
lar, makas dilleri, makas 
ve makaslar, gergi çubu 
versler, cebireler, yastık v 
kıştırma levhaları ve kra 
ması, eklenmesi veya tesb 
çubukları ile hususi sur 
parçalar. 

73.17 — Dökme demirden ince ve 

73.18 — Demir veya çelikten ince 
ların taslakları dâhil, 7 
hariç). 

73.19 —Tazyika mukavim çelik b 
ri olsun olmasın; hidroel 
nılan neviden). 

73.20 — Dökme demirden, demir 
ferruatı (rakorlar, dirse 
lar, flânşlar, v.s.). 

73.21 r— Dökme demir, demir vey 
lanmış veya" çatılmış ols 
(hangarlar, köprüler ve 
pakları, kuleler, pilonlar 
şaat iskeletleri, çatılar, 
veleri, kepenkler, korkul 
v.s.); dökme demir, dem 
kullanılan saclar, çembe 
filler, borular, v.s. 

73.22 — Dökme demir, demir vey 
lar, küvler ve benzeri ba 
nulacak madde ne olurs 
300 litreden fazla (hara 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

fazla edici veya iç cidarları kaplamalı olsun 
olmasın) (mekanik veya termik tertibatı olan
lar hariç). 30 

73.23 — Demir veya çelik saçtan fıçılar, variller, 
bidonlar, kutular ve nakliyatta veya amba
lajlamada kullanılan benzeri başka kablar. 30 

73.24— Demir veya çelik kablar (sıkıştırılmış veya 
mayi hale getirilmiş gazlar için). 5 

73.25 — Demir veya çelik tellerden ince ve kalın ha
latlar, örme halatlar, bucurgat halatlar ve 
benzeri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere 
izole edilmiş olanlar hariç). 25 

73.26— Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin 
ve başka yerlerin etrafını çevirmede kullanılan 
demir veya çelikten burulmuş şeritlerle, bu
rulmuş yalınkat yassı teller (dikenli olsun 
olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı 
teller. 25 

73.27— Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler 
ve kafesi ikler. 35 

73.28 — Demir veya çelikten metal depluvayye. 35 

73.29— Dökme demir, demir veya çelik kaim ve ince 
zincirler ve bunların aksamı. 35 

73.30— Dökme demir, demir veya çelikten her türlü 
filika demiri, çapa ve bunların aksamı. 35 

73.31— Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve 
büyük çiviler, kenet çivileri, oluklu ve şivli 
çiviler, çengelli çiviler ve pünezler (başları 
bakırdan olanlar hariç). 35 

73.32— Dökme demir, demir veya çelik civata ve so-

Tarife 
No. Eşyanın 

munlar (dişli olsun olm 
lar, başı halkalı vidala 
çin çivileri, pimler, kam 
zeri somuncu ve vidacı 
lik rondelâlar (kesik ro 
sağlayıcı diğer rondelâ 

73.33 — Demir veya çelikten e 
iğneler, tığlar, şişler, u 
çuvaldızlar ve el ile d 
ve file örmeye veya h 
benzeri eşya ve işleme 
lanmış veya taslak hal 

73.34— Demir veya çelikten 
iğneler (süs iğneleri h 
ondülâtörler ve benzerl 

73.35— Demir veya çelikten y 
lan. 

73.36 — Dökme demir, demir vey 
soba ve ocakları (aynı 
kullanılabilenler dâhil), 
ları ısıtmaya mahsus o 
kullanılan ve elektrikle 
türlü cihazlar ile bunla 

73.37 — Dökme demir, demir ve 
mayan kaloriferler (84 
alan buhar jeneratörl 
sıcak hava kal jriferl 
bunların aksamı. 

73.38— Dökme demir, demir ve 
kullanılan eşya ile sağ 
bunların aksamı, 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

73.39 — Demir veya çelik yünü; demir veya çelik sün
ger, silgi, eldiven ve temizleme veya parlatma
da veya mümasili işlerde kullanılan benzeri 
eşya. 25 

73.40 — Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya. 35 

Fasıl : 74. 

Bakır 

NOTLAR. 
1. 74.02 pozisyona anlamında «kupro - alyaj-

lar» tâbiri, hakir ve her hangi bir nispette 
başka maddeler ihtiva eden ve haddelenme
ye veya dövülmeye elverişli olmıyan diğer 
halitaların hazırlanmasında katkı maddesi 
olarak veya demirli olmıyan madenlere ait 
metalürjide dezoksidan, desülfüran olarak 
veya benzeri işlerde kullanılan halitalar an
laşılır. Bununla beraber, ağırlık itibariyle 
% 8 den fazla fosfor ihtiva eden bakır ve 
fosfor bileşikleri (bakır fosfürler) 28.55 po
zisyonundadır. 

2. Bu fasılda geçen tâbiri*r aşağıda tarif edil
miştir :' 
a) Teller (74.03) : 

Teller, ufki maktanın, şekli ne olursa 
olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi do
lu mamullerdir. 

b) Çubuklar ve profiller (74.03) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın 

Eşyanın 

en geniş yeri 6 
ve yassı halde 
da birini geçe 
veya dövülmüş 
Bundan başka 
olan dökme, 
suretiyle elde 
tıhları kaba bi 
ameliyesinden 
yeye tâbi tutu 
ve profil sayılı 

e) Saclar, levhala 
ler (74.04) : 
Sacl-ar, levhal 
ler, ufkî ma 
milimetreden 
milimetreden y 
lığı genişliğini 
rulo haline ge 
miş yassı mam 
nundaki ham m 
Kalınlığı 0,15 
veya müstatİl 
silmiş, delikl 
bartma çizgili 
lanmış, sacla 
ve şeritler, b 
tarifenin başk 
mahiyetini ikt 
yonunda kalır 

3. Parlatılmış, kapl 
verilmiş veya faso 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

lankavi, eliş açılmış, delinmiş, uçları daral
tılmış, mahrutî, kanatlı, v. s.) ince ve ka
lın borular, içi delik çubuk kır ve boru tefer
ruatı 74.07 ve 74.08 pozisyonlarıneladır. 

74.01— Bakır matları; hanı bakır (tasfiye edilmiş olsun 
olmasın); bakır döküı#il ve hurdaları 10 

74.02— K'üpro - alyajlar. 10 

74.03— Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 20 

74.04—• Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (ka
lınlığı 0,15 milimetreden fazlaJ. 25 

74.05—-Bakırdan ince yaprak ve şeritler (kabartmalı, 
kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun 
olmasın veya kâğıttan, -mukavvadan, suni plâstik 
maddelerden ve benzeri maddelerden mesnetler 
üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın; mes
net hariç, kalınlığı 0,15 milimetre ve daha az). 25 

74.06— ıBakır tozu ve bakırdan ince pullar. 25 
74.07—• Bakırdan ince ve kaim borular (taslakları dâ-

lıil) ve içi boş çulluklar. 10 
74.08—'Bakır boru teferruatı (rakorlar, dirsekler, con

talar, manşonlar. î'Iâ uslar, v. s.). 20 

74.09—• Bakır depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri di
ğer kablar (içlerine konulacak madde ne olursa 
olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik 
voya termik tertibatı olanlar hariç.; harareti tec
rit veya muhafaza edici maddelerle mücehhez ve
ya. iç cidarları kaplamalı olsun olmasın). 35 

74,10— Balkır tellerden ince ve kalın halatlar, örme ha-
.. latlar ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanıl-

.. . ; inak üzere izole edilmiş olanlar hariç). , 25 

Tarife 
No. Eşyanın 

74.11 — Bakır tellerden mensuc 
olanlar dâhil), ör-guiler 

74.12— Bakırdan metal depluva 
74.13— Bakırdan kalın ve ince 

samı. 
74.14—• Bakırdan veya başları 

veya çelikten küçük ve 
leri, çengelli çiviler ve 

74.15—Bakır cıvatalar ve som 
sın), vidalar, İnişi halka 
lar, perçin çivileri, pim 
'benzeri somuncu ve vi 
lar (kesik rondelâlar ve 
ğer rondelâlar dâflıil). 

74.16— Bakır yaylar. 
74.17—-Bakırdan ev işlerinde 

işlemiyen pişirme ve ısıt 
aksam ve parçaları.. 

74.18—• Bakırdan ev işlerinde k 
(koruyucu eşya ve (bunlar 

74.19— Diğer bakır eşya. 

Fasıl 

Ni 

NOTLAR. 
/. Bu fasılda eşeçen tâ 

miştir : 
a) Teller (75.02) 

Teller, ufkî ma 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

oUun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi 
dolu mamullerdir. 

b) Çubuklar ve profiller (75.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın 
en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin on
da birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. 
Bundan başka aynı şekil ve ebatta olan, 
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle 
elde edilen ve sonradan satıhları kaba 
bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden 
daha ileri bir ameliyeye tâbi tutulan ma
muller de çubuk ve profil sayılır. 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
(75.03): 

Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, 
ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla olan ve kalınlığı genişliği
nin onda birini aşmıyan, rulo haline 
getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (75.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariç). Kare veya müsta-
tilden gayrı şekilUrde kesilmiş, delikli, 
oluklu, kanallı, kabartma çizgili, parla
tılmış veya kaplanmış saclar, levhalar, 
yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler do-
layısiyle tarifenin başka yerlerine dâhü 
eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 75.03 
pozisyonunda kalır. 

Tarife 
No. Eşyanın 

2. Parlatılmış, kaplan 
rilmiş veya fasone 
kavi, diş açılmış, ç 
daraltılmış, mahrut 
kalın borular, içi de 
ferruatı 75.04 pozis 

76.01 — Nikel matları, ispeissler 
diğer ara •mahsulleri; h 
yonundaki anotlar hariç 
daları 

75.02 — Nikelden içi dolu çubuk 
75.03— Nikel saclar, levhalar 

(kalınlığı ne olursa olsu 
d^n inöe pullar. 

75.04— Nikelden ince ve kalın 
hil), içi iboş çubuklar 
•korlar, dirtsekler, cont 
lar, v. s.). 

75.05— Nikelâj için anotlar ( 
veya elektroliz ile elde 
miş). 

75.06 — Diğer nikel eşya. 

Fasü 
Alümi 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen tâ 

miştir : 
a) Teller (76.02) 

Teller, ufki ma 



No. Eşyanm cinsi den % 

olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç
meyen haddelenmiş veya çekilmiş içi do
lu mamullerdir. 

b) Çubuklar ve profiller (76.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın 
en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
ve yassı Kaide kalınlığı genişliğinin on
da birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. 
Bundan başka, aynı şekil ve ebatta olan, 
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle 
elde edilen ve sonradan satıhları kaba 
bir temizleme ve düzeltme ameliyesin
den daha ileri bir ameliyeye tâbi tutu
lan mamuller de çubuk ve profil sayılır. 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
(76.03): 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, 
ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla ve kalınlığı 0.20 milimetre
den yukarı olan, fakat kalınlığı genişli
ğinin onda birini geçmiyen, rulo haline 
getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (76.01 pozisyonundaki ham 
müstdhsallar hariç). Kalınlığı 0.20 mi
limetreden fazla, kare veya müstatüden 
gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, 
kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış ve
ya kaplanmış saclar, levhalar, yaprak
lar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle 
tarifenin başka yerlerine dâhü eşya ma
hiyetini iktisabetmedikçe 76.03 pozisyo
nunda kalır. •. 

Tarife 
No. Eşyanm c 

2. Parlatılmış, kaplanmı 
miş veya fosone edilm 
diş açılmış, çekilmiş, 
tılmış, mahruti, kanat 
borular, içi delik çub 
atı 76.06 ve 76.07 poz 

76.01— Ham alüminyum; alüminy 
daları. 

76.02— Alüminyumdan içi dolu ç 
teller : 

a)1 Teller. 
b) Sairleri. 

76.03— Alüminyum saclar, levha 
ritler (kalınlığı 0.20 milim 

76.04— Alüminyumdan ince yapr 
bartmalı, kesilmiş, delinm 
'baskılı olsun olmasın vey 
dan, suni plâstik maddeler 
delerden mesnetler üzerin 
sun bulunmasın; mesnet h 
limetre ve daha az). 

76.05 — Alüminyum tozu ve alümi 
76.06 — Alüminyumdan ince ve ka 

dâhil), ye içi boş çubuklar 
76.07— Alüminyum boru teferru 

ler, contalar, manşonlar, f 
76.08— Alüminyum inşaat (tama 

olsun olmasın) ve aksamı 
ive köprü aksamı, kuleler, 
tunlar, inşaat iskeletleri, ç 
çerçeveleri, korkuluklar, v 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

maya mahsus alüminyum saclar, çubuklar, pro
f i l ler , borular, v. s. 15 

76.09— Alüminyum depolar, samurlar, küvler ve benze
ri diğer kablar (içlerine konulacak madde ne 
olursa olsun; istiap hacını 300 litreden fazla, 
mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç; ha
rareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle mü
cehhez veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın). 10 

76.10-— Alüminyum fıçılar, variller, 'bidonlar, kutular 
ve nakliyatta ve ambalajlamada 'kullanılan ben
zeri diğer kablar (tüp şeklinde katı veya yumu
şak kablar dâhil) : 

a) Ambalajlamada kullanılan yumuşak 
tüpler. 50 

b) Sairleri. 15 
76.11 — Alüminyumdan kablar (sıkıştırılmış veya mayi 

hale getirilmiş gazlar için). 10 
76.12-— Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, 

örme halatlar ve benzerleri (elektrik işlerinde 
kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 30 

76.13— Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve ka-
feslikler. 25 

76.14—• Alüminyumdan metal depiuvayye. 25 
76.15— Alüminyumdan, ev işlerinde kullanılan eşya ile 

sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı. 40 
76.16— Diğer alüminyum, eşya. 50 

Fasıl : 77. 

Magnezyum, berilyum (glüsinyum) 

77.01 — Ham magnezvum -. masnezvum döküntü ve 

Eşyanın 

hurdaları (kalibre! enmem 
dâhil). 
Magnezyumdan çubuklar 
lar, yapraklar, şeritler, i 
içi boş çubuklar, tozlar, 
lenniiş torna döküntüleri 
Magnezyumdan diğer eşy 
Berilyum (glüsinyum) ( 
berilyum (giüsinyum.) m 

Fasıl : 

Kurş 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen t âh 

miştir : 
a) Teller (78.02) . 

Teller, ufki mak 
olsun, en: geniş 
miyen haddele-nm 
lu mamullerdir. 

b) Çubuklar ve pro 
Çubuklar ve pro 
en geniş yeri 6 
olan ve yassı ha 
nin onda birini 
çekilmiş veya dö 
lerdir. Bundan 
ebatta olan, elök 
lama suretiyle e 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

satıhları kaba bir temizleme ve düzelt
me ameliyesinden daha ileri bir ameli
yeye tâbi tutulan mamuller de çubuk 
ve profil sayılır. 

c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (78.03): 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki 
maktamın en geniş yeri 6 milimetre
den fazla olan ve kalınlığı genişliğinin 
onda birini geçmiyen ve metrekare 
ağırlığı 1 700 gramı aşan, rulo haline 
getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (78.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariç). Kare veya müsta-
tilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, 
oluklu, kanallı, kabartma çizgili, par
latılmış veya kaplanmış ve metrekare 

* ağırlığı 1 700 gramdan fazla olan lev
halar, yapraklar ve şeritler, bu ameli
yeler dolayısiyle tarifenin başka pozis
yonlarına giren eşya vasfını iktisabet-
medikçe, 78.03 pozisyonunda kalır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller ve
rilmiş veya fasone edilmiş (kıvrık, yılan
kavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları 
daraltılmış, mahruti, kanatlı, v. s.) ince ve 
kalın borular, içi boş çubuklar ve boru te
ferruatı 78.05 pozisyonundadır. 

78.01—Hanı kurşun (gümüşü ihtiva etsin etmesin); 
kurşun döküntü ve hurdaları. 

78.02—• Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve tel
ler. 

Tarife 
No. Eşyanı 

78.03— Kurşundan levhalar, ya 
rekare ağırlığı 1 700 gr 

78.04— Kurşundan ince yaprak 
malı, kesilmiş, delinmi 
kılı olsun olmasın veya 
suni plâstik maddelerd 
lerden mesnetler üzerin 
sun bulunmasın, mesne 
lığı 1 700 gram ve da 
kurşundan ince pullar. 

78.05— Kurşundan ince ve ka 
dâhil), içi boş çubuklar 
korlar, dirsekler, sifon 
lar, contalar, manşonla 

78.06—• Kurşundan diğer eşya. 

Fasıl 

Çi 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen tâ 

miştir : 
a) Teller (79.02) 

Teller, ufki m 
olsun, en geni 
miyen hadde 
dolu mamuller 

b) Çubuklar ve p 
Çubuklar ve 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin on
da birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. 
Bundan başka, aynı şekü ve ebatta 
olan, dökme, akıtma veya fırınlama 
suretiyle elde edilen ve sonradan sa
tıhları kaba bir temizleme veya düzelt
me ameliyesinden daha ileri bir ameli
yeye tâbi tutulan mamuller de çubuk 
ve profil sayılır. 

c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (79.03): 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki 
maktamın en geniş yeri 6 milimetre
den fazla olan, fakat kalınlığı genişli
ğinin onda birini geçmiyen rulo haline 
getirilmiş veya getirilmemiş, yassı ma
mullerdir (79.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariç). 
Kare veya müstatilden gayrı şekillerde 
kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, ka
bartma çizgili, parlatılmış veya kap
lanmış levhalar, yapraklar ve şeritler, 
bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin baş
ka yerlerine dâhil eşya mahiyetini 
iktisâbetmedikçe, 79.03 pozisyonunda 
kalır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, husus şekiller ve
rilmiş veya fasone edilmiş (kıvrık, yılan
kavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları 
daraltılmış, mahruti, kanatlı, v. s.) ince ve 
kaim borular, içi boş çubuklar ve boru te
ferruatı 79.04 pozisyonundadır. 

Tarife 
No. Eşyanı 

79.01— Ham çinko; çinko dök 
79.02 — Çinkodan içi dolu çubu 
79.03— Çinko levhalar, yaprak 

ne olursa olsun); çink 
pullar. 

79.04— Çinkodan inee ve kaim 
hil), içi boş çubuklar v 
lar, dirsekler, contalar 

79.05— Çinko oluklar, çatı ma 
ve inşaatta kullanılan 
sair mamuller. 

79.06— Çinkodan diğer eşya. 

Fası 

K 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen t 

miştir : 
a) Teller (80.02) 

Teller, ufki m 
olsun, en geni 
miyen haddel 
dolu mamulle 

b) Çubuklar ve p 
Çubuklar ve 
en geniş yeri 
ve yassı halde 
da birini aşan 



Tarife Kıymetin 
No. Eşyanın cinsi den % 

veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. 
Bundan başka, aynı şekil ve ebatta 
Olona, ve dökme, akıtma veya fırınlama 
suretiyle elde edilen ve sonradan satıh
ları kaba bir temizleme veya düzeltme 
ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye 
tâbi tutulan mamuller de çabuk ve pro
fil sayılır. 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
(80.03) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şe
ritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 
milimetreden fazla olan, fakat kalınlığı 
genişliğinin onda birini geçmiyen ve 
metrekare ağırlığı 1 kiloyu aşan rulo 
haline getirilmiş veya getirilmemiş, 
yassı mamullerdir (80.01 pozisyonun
daki ham müstahsallar hariç). 
Kare veya müstatiîden gayrı şekillerde 
kesilmiş, aelikli, oluklu, kanallı, ka
bartma çizgili, parlatılmış veya kaplan
mış olan ve metrekare ağırlığı 1 kiloyu 
aşan saclar, levhalar, yapraklar ve şerit
ler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin 
başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini 
iktisab etmedikçe 80.03 pozisyonunda 
kalır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller ve
rilmiş veya fasone edilmiş (kıvrık, yı
lankavi, çekilmiş, diş açılmış , delinmiş, 
uçları daraltılmış, mahruti, kanatlı, v. s.) 
ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve 
boru teferruatı 80.05 pozisyonundadır. 

Tarife 
No. Eşyapın ci 

80.01 — Ham kalay; kalay döküntü 
80.02 — Kalaydan içi dolu çubukla 
80.03— Kalay saclar, levhalar, y 

(metrekare ağırlığı 1 kilod 
80.04— Kalaydan ince yaprakla 

bartmalı, kesilmiş, delinm 
baskılı olsun olmasın vey 
vadan, suni plâstik madde 
maddelerden mesnetler ü 
bulunsun bulunmasın; mes 
ağırlığı 1 kilo ve daha az 
laydan ince pullar. 

80.05— Kalaydan ince ve kalın 
dâhil), içi boş çubuklar 
(rakorlar, dirsekler, contal 
lar, v. s.) 

80.06 — Kalaydan diğer eşya 

Fasıl: 

Başka âdi m 

NOT. 
81.04 pozisyonuna, münha 
âdi madenler.gir er ; 
Bizmut, kadmiyum, kobalt 
manyum, hafniyum (selti 
ganez, niyobyum (kolomb 
timon, titan, toryum, taly 
nadyum ve zirkonyum. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

Kobalt matları, speiss'leri ve kobalt metalür
jisinin diğer ara mahsulleri de bu pozisyona 
dâhildir. 

81.01— Tungsten (volfram) (hanı veya işlenmiş) ve 
tungsten (volfram) dan mamul eşya 5 

81.02 — Molibden (ham veya işlenmiş) ve molibden'den 
mamul eşya. 5 

81.03— Tantal (ham veya işlenmiş) ve tantaldan ma
mul eşya. 5 

81.04— Diğer âdi madenler (ham veya işlenmiş) ve 
bunlardan mamul eşya. 5 

Fasıl: 82. 

Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları 

NOTLAR. 
1. Kaynak lâmoaları, portatif demirci ocak

ları, monte edilmiş öğütücüler ile manükür 
ve pedikür takımları ve 82.07 ve 82.15 po
zisyonlarında yer alan eşya haricolmak üze
re, bu fasıl, bıçağı veya iş gören kısmı, 
münhasıran aşağıda yazılı maddelerden ya
pılmış olan eşyayı ihtiva eder : 
a) Âdi madenler; 
b) Madenî karbürler; 
c) Âdi madenlerden bir mesnet üzerine tes-

bit edilmiş kıymetli taşlar, sentetik ve
ya terkip yöliyle elde edilmiş taşlar; 

I 

Tarife 
No. Eşyanın c 

d) Âdi madenden bi 
bit edilmiş aşındı 
zuubahis aletlerin 
diğer kesici kısım 

• lar ilâvesiyle haki 
lanılış maksatları 
tiyle). 

2. îsmen tasrih edilen a 
mekanik el aletlerine 
nundaki alet tutucula 
bu fasla dâhil eşyanın 
sam ve parçaları, esa 
zisyonda yer alır. Bu 
lümün 2 numaralı no 
istimale mahsus malze 
Un dışında kalır. Bu 
lakları ve bu eşyaya a 
raya göre bu fasılda 
parçaların taslakları, 
ların rejimine tâbidir 
masın, tıraş makinalar 
lan ve bıçakları 82.1 
kesmeye, çimen biçme 
maya mahsus makina 
çaları 82.13 pozisyonu 

3. Bu faslın muhtelif 
eşya, takım halinde 
kılıf içinde bulunduğu 
heyeti umumiyesi, içle 
giye tâbi eşyanın reji 
Bununla beraber her 
pedikür takımlariyle 
makas olsun olmasın, 8 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

4. Bu fasla dahil eşya ile birlikte İthal olunan 
kılıf, mahfaza ve benzerleri, o eşya ile satıl
ması mûtadolan neviden bulundukları tak
dirde, mezkûr eşya ile birlikte tasnif edilir. 
Ayrı olarak ithal edildiklerinde, kendi re
jimlerine tâbi tutulurlar. 

%, 
82.01 —• Beller, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tır

mıklar ve kazağılar; baltalar, bağcı bıçakları 
ve benzeri diğer kesici veya yontucu el aletleri; 
tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçak
ları, bahçıvan makasları, oduncu kamaları ve 
ziraatte, bahçıvanlıkta ve ormancılıkta kulla
nılan diğer el aletleri 25 

82.02— Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları 
(freze testereler ve dişsiz testere ağızları dâ
hil). 5 

82.03 — Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el alet
leri (kesici olsun olmasın); elde kullanılan sı
kıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, 
somun anahtarları, tenekeci makasları, eğe ve 
törpüler. 5 

82.04 — Bu faslın diğeii pozisyonlarına dâhil olmıyan 
diğer el aletleri; örsler, mengeneler, kaynak 
lâmbaları, portatif demirci ocakları, el ile veya 
pedalla işliyen çatılmış bileğiler ve saplı camcı 
elmasları 5 

82.05 — Tazyik ile ç.ukurlaştırma, ıstampalamâ, vida di : 

şi (set ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, de
lik genişletme, yontma, tornalama, vidalama 
ve benzeri işlere mahsus makinaların, el alet
lerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen 
aletleri (tel çekmeye ve madenlerin ısıtılarak 

Tarife 
No. Eşyanı 

tel haline getirilmesine 
lici aletle? dâhil). 

82.06 — Makinalar ve makinalı 
kesici ağızlar. 

82.07 — Aletler için monte edilm 
uçlar ve benzeri eşya 
edilmiş madenî karbür 
den, vanadyum karbür 

82.08 —Kahve değirmenleri, et 
makinaları ile ev işlerin 
yiyecek ve içeceklerin h 
lan diğer mekanik ciha 
geçmiyen). 

82.09 — Ağızlan düz veya tırtık 
kıları dâhil, fakat 82.0 
çaklar hariç). 

82.10—82.09 pozisyonundaki b 
82.11 — Usturalar, tıraş makin 

(şerit halinde taslaklar 
larm m madenî parçalar 

a) Tıraş bıçağı ta 
b) Sairleri. 

82.12 — Makaslar ve ağızları. 

82.13 — Diğer bıçakçı eşyası (b 
saç*kesmeye ve hayvan 
nalar, et baltaları, et k 
ve 'kitap açıcılar, v.s. 
kür aletleri ve takımla 
törpüleri dâhil) : 

a) Manikür, pedi 
b) Sairleri. 

82.14—'Kaşıklar, çorba kaşıklan 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

yük bıçaklar, balık ve tereyağı için hususi bı
çaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya. 60 

82.15 — 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlarındaki eşya için 
âdi madenlerden saplar. 50 

Fasıl : 83. 

Âdi madenlerden çe§itli eşya 

NOT. 
73.25, 73.29, 73.31, 73.32 ve 73.35 pozisyonların
da yer alan dökme demir, demir veya çelikten 
mamul eşya ile, aynı eşyanın diğer âdi maden
lerden mamul olanları, hiçbir halde hu fasla dâ
hil mamullerin aksamı sayılmaz. 

83.01—Âdi madenlerden kilitler (kilidi olan, mesnetli 
ve mesnetsiz fermuarlar dâhil), sürgülü kilitler, 
asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli) 
ve bunların aksamı; bu eşya için âdi madenler
den anahtarlar (imali tamamlanmış veya yarım 
kalmış). 50 

83.02 — Âdi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri 
diğer eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, 
paneur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, 
mahfaza ve benzeri eşya için) ; âdi madenlerden 
perde kolları, şapka askıları, mesnetler, dirsek
ler ve benzeri eşya (otomatik kapı kapayıeılar 
dâhil). 50 

83.03 — Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için 

Tarife 
No. Eşyanı 

zırhlı kapı ve bölmele 
kutular ve benzeri eşy 

83.04 — Âdi madenlerden dosy 
tasnif ve tefrik kutula 
diğer yazıhane eşyası ( 
zıhane mobilyaları har 

83.05 — Âdi madenlerden dosya 
kâğıt takılabilen meka 
kâğıt raptiyeleri, kâğı 
yeler, agraflar, ciltli b 
nitürler ve benzeri diğ 

83.06 — Âdi madenlerden heyk 
ğer süs eşyası. 

83.07 — Âdi madenlerden aydın 
avize cinsinden eşya ve 
yan aksamı : 

a) Maden ocakla 
b) Sairleri. 

83.08 — Âdi madenlerden eğilip 
83.09 — Âdi madenlerden fermu 

lar, tokalar, fermuarlı 
gelli kopçalar, bağ del 
diğer eşya (giyim eşy 
şambası, çantacı eşyas 
teçhizat için); âdi ma 
veya yarık saplı, perçi 

83.10 — Âdi madenlerden bonc 
pullar. g 

83.11 —• Âdi madenlerden çanla 
lar, ziller ve benzerler 
riç) ve bunların aksam 

83.12 — Âdi madenlerden, fotoğ 
için çerçeveler; âdi m 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

83.13— Âdi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar, fıçı 
tıpalarının üzerine çakılan levhalar, takviye kap
sülleri, yırtılabilen kapsüller, boşaltıcı tıpalar, 
mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan 
benzeri teferruat. 30 

83.14— Âdi madenlerden işaret levhaları, tabelâlar, 
ilân levhaları, adres levhaları ve benzeri diğer 
levhalar, rakamlar, harfler ve çeşitli işaretler. 50 

83.15— Âdi madenlerden veya madenî karbürlerden 
teller, çubuklar, ince borular, levhalar, pastiller, 
elektrotlar ve benzerleri (lehim ve kaynak işle
rinde yahut madenlerin veya madenî karbürle
rin bir noktada toplanması ameliyelerinde kul
lanılmak maksadiyle, temizleyici veya eritici 
maddelerle üzerleri kaplanmış veya içleri dol
durulmuş) ; püskürtme usuliyle maden kaplama
cılığında kullanılan aglömere âdi maden tozla
rından teller ve çubuklar. 5 

BÖLÜM - XVI. 

Makinalar ve cihazlar; elektrik malzemesi; 
bunların aksamı 

NOTLAR. / 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dahil de- / 

ğildir : 
a) 39 ncu fasla dâhil suni plâstik madde

lerden taşıyıcı kolanlar ve transmis
yon kolanları, vülkanize kauçuktan ta
şıyıcı kolanlar ve transmisyon kolan-

Eşyanın 

lan (40.10) ve 
nize kauçuktan 
supaplar ve ben 

b) Teknik işlerde 
veya aglömere 
(42.04) veya po 

c) îmal edildiği m 
masura, zıvana, 
mesnetler (hale 
48 veya Bölüm 

d) Jacquard maki 
nalar için delik 
(48.21); 

e) Dokumaya elv 
yıcı kolanlar v 
(59.16) ile tek 
eşya (59.17); 

f) Tamamen, mıhl 
lardan, sentetik 
lardan mamul 
71.15); 

g) XV nci Bölüm 
tarif edildiği 
(BÖLÜM XV) 
rişli malzeme v 
maddelerden (u 
ren) benzeri eşy 

h) Madenî tellerde 
yetsiz kolanlar 

ij) 82 ve 83 ncü fa 
k) XVII nci bölü 
l) 90 nci fasıldaki 

sas aletler, v. s.) 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

m) Saatçi eşyası (Fasıl 91); 
•ıı) 82.05 pozisyonundaki değişebilen alet

ler, v<e makina aksamı olarak kullanı
lan 96.02 pozisyonundaki ^fırçalar ile, 
iş gören kısımlarının yapıldığı madde
ye göre yeri tâyin edilen benzeri de
ğişebilen aletler (40, 42, 43, 45, 59 Fa
sılları ile 68.04, 69.09, v. s. pozisyon
lar); 

o) Oyuncak, oyun ve spor levazımatı ma
hiyetinde olan makinalar (Fasıl 97). 

2. Bu bölümün 1 ve 3 numaralı not hükümle
riyle 84 ve 85 nci fasılların 1 numaralı 
not hükümleri mahfu^kalmak şartiyle, ma
kinalar a ait aksam ve parçaların (84.64, 
85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 pozisyonların
daki eşyanın aksam ve parçaları hariç) 
tasnifi aşağıdaki kaidelere göre yapılır : 

a) 84 ve 85 nci fasılların her hangi bir po
zisyonuna (84.65 ve 85.28 pozisyonları 
hariç) giren aksam ve parçalar, hangi 
makinaya aidolursa olsun, mezkûr po
zisyona dâhildir; 

b) Münhasıran veya esas itibariyle muay
yen bir makinada veya aynı pozisyona 
(84.59 ve 85.22 pozisyonları dâhil) 
giren mjitaaddit makinalar da kullanıl
maya elverişli aksanı ve parçalar, aidol-
dukları makinaların pozisyonlarına gi
rer. Bununla beraber, esas itibariyle 
hem 85.13 hem de 85.15 pozisyonun
daki eşyada kullanılmaya elverişli ak-

Tariîe 
No. Eşyanın 

sam ve paçalar 
hildir; 

c) Sair aksam ve p 
pozisyonuna ver 

3. Bu bölümde makina 
tarife tatbikatı bakım 
dığı takdirde, tama 
tamamlanmış maki 
haiz bulundukça ak 
yılır. 

i. Tamamlanmış makin 
ralı not hükmü gere 
kina sayılan tama 
monte edilmemiş bi 
olarak ithal olundu 
edilmiş makinalar g 

5. Aksine hüküm bulun 
tırılmak üzere bir ar 
tele bir makina teş 
makinalarla, iki ve 
bazan birini, bazan d 
işleri birbirini tama 
ya mahsus makinala 
fonksiyonunu gören 
tutulur. 

6. Motörler, iş gören m 
duğu veya bunlara 
tibatı (müşterek ka 
net yerleri ve benze 
olduğu açıkça belli 
larla birlikte ithal o 
tecekleri makinaları 



Tarife Kıymetin-
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hır. Makinalara takılı bulunan veya takı
lacağı açıkça belli olan mâkinalarla bir
likte ithal edilen taşıyıcı kolanlar ile trans
misyon kolanları da aynı hükme tabidir. 

7. Yukardaki notların tatbikında «makina» 
tâbiri, bu bölümde yer alan makina, cihaz 
ve aletleri ifade eder. 

Fasıl : 84. 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve alet
ler; bunların aksamı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 

a) Değirmen taşları, üğütücü taşlar ve 68 
nci fasla giren diğer eşya; 

b) Seramikten mamul makinalar, cihazlar 
ve aletler (pompalar gibi) ile bunların 
aksamı (Fasıl 69); 

c) Lâboratuvarlar için cam eşya (70.17) 
ve teknik işlerde kullanılan camdan 
mamul eşya (70.20 ve 70.2i); 

d) 73.36 ve 73.37 pozisyonlarında yer alan 
eşya ile, sair âdi madenlerden mamul 
benzeri eşya (Fasıl 74 ilâ 81); 

e) El ile kullanılan elektromekanik alet 
ve cihazlar (85.05) ile, ev işlerine mah
sus elektromekanik cihazlar (85.06). 

Tarife 
No. Eşyanın 

XVI ncı bölümün 5 
kümleri mahfuz kalm 
84.21 pozisyonlarına 
na ve cihazlar aynı z 
pozisyonlarına da gir 
84.01 ilâ 84.21 pozisy 
Bununla beraber, 
84.17 pozisyonunu dâ 

a) Tavukçuklukta 
civciv büyütme 
dirme cihazları ( 

b) Un fabrikaları i 
cihazları (84.29) 

c) Şeker sanuyiin 
('84.36); 

d) Dokumaya elver 
catın veya dokum 
den mamul eşya 
sus termik maki 

e) Mekanik ameliye 
ve lüzumlu dahi 
net değişikliği (ı 
asıl işine nispet 
na ve cihazlar. 

Aşağıda yazılı olanla 
dâhil değildir : 

a) Ambalajların ka 
kiş makinaları (8 

b) 84.54 pozisyonun 
ve cihazları. 



Tarife 
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3. 84.62 pozisyonu, aynı zamanda, en büyük ve 
en küçük kuturları, itibari kutruna nispetle 
% 1 den veya 0.05 milimetreden fazla farklı 
olmıyan (hangisi daha az ise o alınır) parla
tılmış çelik bilyalara da tatbik olunur. Diğer 
çelik büyalar 73.40 pozisyonuna dahüdir. 

4. Aksine bir hüküm bulunmadıkça ve yukar-
daki 2 numaralı not hükmü ile XVI ncı Bö
lümün 5 numaralı not hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle, mütaaddit islerde kullanı
lan makinalar, bunların başlıca kullanılışı
nı nazarı itibara alan pozisyona ve eğer 
böyle bir pozisyon yoksa veya başlıca kulla
nış maksadını tâyin mümkün değilse 84.59 
pozisyonuna verilir. 
Her türlü maddeden ip ve halat yapmaya 
mahsus makinalar (ip ve halat katlarını 
birleştirici makinalar, büküm makinaları, 
halat makinaları, v. s.) 84.59 pozisyonunda 
yer alır. 

84.01 — Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jene
ratörler «huhar kazanları» (aynı zamanda alçak 
tazyikli buhar hâsıl eden kalorifer kazanları ha
riç). 5 

84.02— Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jene
ratörler için yardımcı cihazlar (ekonomizörler, 
sürşoförler, buhar akümülâtörleri, kurum temiz
leme ve gaz tasarruf cihazları, v. s.); 'buhar maki
naları için kondansörler. 5 

84.03— Gazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; 
su ile işliyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz 

Tarife 
No. Eşyanın 

jeneratörleri (tasfiye ter 
masın). 

84.04— Buharlı lokomobiller (87.0 
törler hariç) ve buharlı y 

84.05 — Su buharı veya 'başka b 
har makinaları (kazanlar 

84.06 — Pistonlu dahilî ihtiraklı m 

84.07— Hidrolik çarklar, türbinl 
motorlar. 

84.08 — Sair motörler kuvvet hâs 

84.09 — Makina ile işliyen yol sili 
84.10— Mayiler için tulumbalar 

fbopomplar (mekanik olmı 
tertibatı olan tevzi tulum 
için elevatörler (zincirli, 

a)i Fiyat ve mikt 
olan tevzi tulum 

b) Sairleri. 

84.11 — Hava ve vakum tulumbal 
fbopompları; hava ve baş 
motokompresörleri ve tü 
best pistonlu jeneratörle 
zerleri. 

84.12— Klima cihazları (tek bir 
miş olarak, motorlu bir 
ve sühuneti tadil edici te 

84.13 — Ocakların beslenmesi için 
kıt, toz halinde katı yakı 
lar) ; otomatik ocaklar 
gelen mekanik kömür t 
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No Eşyanın cinsi den % 

yers», mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı 
tertibatı ve ıbenzeri tertilbatı dâhil). 5 

84.14— Sanayie veya lâboratuvarlara mahsus fırınlar 
(85.11 pozisyonundaki elektrik fırınları hariç). 5 

84.15 — Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer maki-
nalar? cihazlar ve malzemeler (elektrikli veya 
başka tertibatlı). 10 

84.16 — Kalanderler ve hadde makinaları (bu makinalara 
ait silindirler dâhil) (maden ve cam hadde ma
kinaları hariç). 10 

84.17 — Sühunet değişikliğini gerektiren ameliyeleri (ez
cümle : Isıtma, pişirme, kavurma, taktir, rekti-
fiye etme, «steril hale koyma, partörize etme, 
etüvleme, kurutma, buğulama, telbahhur ettirme, 
kondanse etme, soğutma, v. s.) yapmaya mahsus 
tertibat ve cihazlar (ısıtılması elektrikle olsun 
olmasın) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus ci
hazlar hariç); şofbenler ve diğer su ısıtıcıları 
(elektrikli olanlar hariç) • 

a) Pastörizatörler, ıgterilizatörler, tephir ci
hazları, etüvler ve taktir ve rafine cihaz 
ve tertibatı. 5 

İb) Sairleri. 20 

84.18 — Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma ma-
kinası ve sair makina, alet ve cihazlar; mayile-
rin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiye
sine mahsus cihazlar. 5 

84.19— Şişeleri ve başka kapları temizlemeye veya ku
rutmaya, şişeleri, kutuları, çuvalları ve başka 
kapları doldurmaya, kapamaya, etiketlemeye 
veya ıkapsüllemeye, 'eşyayı paketlemeye veya 
ambalajlamaya mahsus makina ve cihazlar; 

Tarife 
No. Eşyan 

içkileri gazlendirmeye 
yıkama cihazları. 

84.20— Tartı alet ve'cihazları 
trol eden baskül ve ter 
ve daha az ağırlıkları 
ler hariç); her türlü 
mahsus tartılar : 

a) Teraziler ve e 
b) Basküller. 
c) Sabit ıbasküller 
d) Sairleri. 

84.21— Mayi veya toz halinde 
meye, dağıtmaya veya 
sus mekanik cihazlar ( 
olsun olmasın); yangın 
durulmuş veya dolduru 
bancaları ve benzeri ci 
fışkırtma makina ve cih 

84.22 — Kaldırma, yükleme, boş 
makina ve cihazlar (as 
gatlar, krikolar, palan 
köprüler, taşıyıcılar, t 
pozisyonuna girenler" ha 

a) Asansörler ve 
ib) Sairleri.* 

84.23 — Toprağın kazılması, del 
ve tesviyesine mahsus 
makina ve cihazlar (m 
ler, Ikömür, kaya ve ma 
ayırarak parçalıyan hav 
palar, tesviye makinala 
ler, v. s.); kazık varyosla 
pozisyonundaki kar kür 



Tarife Kıymetin-
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84.24—• Toprağı «hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mah
sus, tarla ve bahçe ziraat inde kullanılan makina. 
ve cihazlar (çimenlikler vo spor sahaları için 
silindirler dâhil). 25 

84.25 — Zirai mahsullerin hasat ve harman edilmesine 
maihsus makina ve cihazlar; üt ve saman 'balya
lama presleri; çayır ve .çimen biçme makina. ve 
cihazları; taneleri temizlemeye maihsus kalbur 
makinaları ve benzerleri; yumurtaları, meyva-
ları ve diğer zirai mahsulleri ağırlık ve büyük
lüklerine göre ayırıcı makina ve cihazlar (84.29 
pozisyonuna giren değirmenciliğe maihsus maki
na ve cihazlar hariç). ',,; 25 

84.26— Süt sağmaya malmış makina ve cihazlar ve süt
çülükte kullanılan diğer makina ve cihazlar. 10 

84.27 — Şarap, elma şarabı ve .benzerlerinin imalinde kul
lanılan presler, fulvarlar ve başka cihazlar. 10 

84.28— Ziraaite, bahçıvanlığa, tavukçuluğa ve arıcılığa 
maihsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya 
termik tertibatlı çimlendirme makinalariyie. ta
vukçuluğa mahsus civciv çıkartma ve 'büyütme 
makina ve cihazları dâihil). 25 

84.29 — Değirmenciliğe maihsus makina ve cihazlar ile, 
ihuibubat ve taneli kuru sebzelerin işlenm!esine 
mahsus diğer makina ve cihazlar (^çiftçilikle ilgili 
olanlar hariç). 5 

84.30— Ekmekçilikte, pastacılıkta, ibisküvicilikte, makar
na gibi hamur işleri imalinde, reçel, şekerleme ve 
çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sefee 
ve meyvaların gıda maddesi olarak islenmesinde 

Tarife 
No. Eşyan 

kul landan veılra faslın 
bulunmıyan bu türlü m 

84.31 — Kâğıt hamuru imaline, 
ve finisajma mahsus m 

84.32 — Cilt makinaları ve kit 
mahsus makinalar (mü 
ye mahsus makinalar d 

84.33 — Kâğıt hamurunun, kâğ 
mesine mahsus diğer m 
ve mukavva kesmeye m 
cihazlar dâhil). 

84.34 — Matbaa harflerini eritm 
mahsus makinalar; kli 
zerleri için makinalar, 
matbaa harfleri, klişel 
ve itabedici diğer unsu 
nılmak üzere hazırlanm 
lar, üstüvaneler ve lito 
tüklü, cilâlı, v. s.) : 

a) CVIaltibaa harfle 
ve dizmeye m 

b) Sairleri. 

84.35 — Matlbaa işleri ve grafik 
cihazlar, kâğıt vericile 
ibaacılığa mahsus diğer 

84.3-6 — (Dokumaya elverişli sen 
lif 'haline getiren mak 
ya elverişli tabiî, sente 
lamaya mahsus makin 
elverişli maddeler için 
ları; hobin makinaları 
çile ve tura makinaları 



* J 
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84.37—• Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve 
kaytan eşya ve file imaline mahsus makinalar; 
dokuma, örme, v. s. işleri için hazırlayıcı ma-
kina ve cihazlar (çö'zgü makinası, haşıl ve 
tutkal makinaları, v. s.). 5 

84.38— 84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı 
makina ve cihazlar (ratiyerler, jacquard makî
naları, örgü ipliği kesiciler, atkı ipliği kesici
ler, mekik değiştirme makinaları, v. s.); mün
hasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki 
ve 84.36 ve 84,37 pozisyonlarındaki makinala-
ra aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat 
(iğler, kelebekler, kard garnitürü, taraklar, iğ
neli taraklar, üretme memeleri, m cicikler, gücü 
levha ve telleri, iğneler, platinler, tığlar, v. s.). 5 

84.39— Parça halinde veya şekilli keçi.' imaline ve fini-
sajma mahsus makina. ve cihazlar (keçeden şap
ka imaline mahsus makinalar ve şapka kalıpları 
dâhil). 5 

84.40— İpliklerin, mensucatın ve dokumaya elverişli 
maddeler mamullerinin yıkanması, temizlen
mesi, kurutulması, ağartıl ması (kaşarlanması), 
boyanması, aprclcnmesi ve finisajma mahsus 
makina ve cihazlar (çamaşır yıkama makina
ları, hazır eşya için ütü ve pres makinaları, 
mensucatı top haline getirme, katlama, kesme 
veya dantellemeye mahsus makinalar dâhil); 
mensucat veya diğer mesnetler üzerine pat kap
lamalı suretiyle linoleum veya diğer yer mu
şambaları imaline mahsus makinalar; iplik 
mensucat, keçe, deri duvar kâğıdı, ambalaj kâ
ğıdı, yer muşambası ve diğer maddeler üzerine 

Tarife 
No. Eşyanın 

basma yapan makinalar 
kedilmiş levha ve üstüv 

84.41 — Dikiş makinaları (men 
ayakkabı, v. s. için) ( 
bilya kısımları dâhil); d 

84.42 — Deri ve köselenin haz 
sine, ayakkabı ve derid 
ğer eşya imaline mahs 
(84.41 pozisyonundaki d 

84.43— Çelik fabrikalarında, 
den sanayiinde kullanıl 
potaları, külçe kalıplar 

84.44-— Haddeler, takım halind 
lindirler. 

84.45 — Madenlerin ve 'madenî 
mahsus makinalı aletler 
yonundakiler hariç). 

84.46 — Taş, seramik müstahsa 
mento ve benzeri diğer 
lenmesine ve camın so 
mahsus makinalı aletler 
kiler hariç). 

84.47 — Ağaç, mantar, kemik 
maddeler ve benzeri 
işlenmesine mahsus m 
pozisyonundakiler hari 

84.48—• Münhasıran' veya esas 
ve 84.47 pozisyonların 
aidolduğu anlaşılabilen 
(işlenecek maddeleri t 
cuları, otomatik şekild 
taksim edici tertibat 



Tarife 
No. 

11( Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

maflısus sair tertibat dâhil) ; 82.04, 84.49 ve 
85.05 pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus 
alet tutucuları. . 5 

84.49— El ile kullanılan pnömatik veya motorlu alet
ler ve makinalı aletler (elektrik motorlu olan
lar hariç). 5 

84.50— Kaynak yapmaya, keseme ve satıh tavla
maya mahsus, gazla çalışan makina ve ci
hazlar. o 

84.51 — Yazı makinaları (toplama tertibatı bulunanlar 
hariç) ; çek yazan makinalar. 10 

84.52— Hesap makinaları; muhasebe makinaları, kay
dedici kasalar, posta pulu yerine kullanılan 
damga basan makinalar, bilet basma ve ver
me makinaları ve toplama tertibatı olan ben
zeri cihazlar. 15 

84.53 —- Delikli kartla çalışan istatistik makinalan 
ve benzerleri (delici, kontrol edici, ayırıcı 
cetvel yapıcı, teksir edici, v. s.). 5 

84.54— Yazıhane için sair makina ve cihazlar (hek-
tografik olan veya mumlu kâğıtla çalışan tek
sir makinaları, adres basma makinaları, ma
denî paraları ayırma, sayma ve paketleme 
makinaları, kurşun kalem açan cihazlar, zımba 
ve raptiye makinaları, v. s. gibi. 30 

84.55— Münhasıran veya esas itibariyle 84.51 ilâ 
84.54 pozisyonlarındaki makina ve cihazlara 
aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat 
(kutular, örtüler ve 'benzerleri hariç). 10 

84.56—< Toprak, taş maden cevheri ve benzeri diğer 
madenî katı maddeleri (toz veya (hamur ha
linde olanlar dâhil) ayırma, eleme, yıkama, 

* 

Tarife 
No. Eşyanın 

kırma, ezme ve karışt 
ve cihazlar; madenî 
hamurlarını, çimentoy 
hamur halindeki diğer 
lomere etmeye, kalıba 
şekil vermeye mahsu 
kumdan dökümhane k 
sus makinalar. 

84.57— Camı ve camdan mam 
imale ve işlemeye mahs 
elektrik, elektronik ve 
nılan ampul, ince boru 
sına mahsus makinalar. 

84.58— işleyişi hünere ve şans 
tik satış cihazları (po 
lata, yiyecek ve saire v 
gibi). 

84.59 — Bu faslın başka pozisy 
yen veya bulunmıyan 
cihazlar. 

84.60— Maden dökümhaneleri 
madenlerin, madenî k 
denî maddelerin (sera 
çimento, v. s.), kauçuğu 
delerin dökümünde kull 
(madenler için külçe ka 

84.61 — Muslukçu eşyası ve b 
diğer eşya (tazyiki aza 
tatik valfler dâhil) (b 
lar, sarnıçlar ve benzer 

84.62— Her nevi rulmanlar (b 
veya her şekilde ruMu) 



Tarife Kıymetin-
No Eşyanın cinsi den % 

84.63— Transmisyon milleri, manivelalar, yatak ko
vanlar, mil yatakları, dişliler ve sürtünme diş
lileri, sürati eksiltici, artırıcı ve değiştirici 
tertibat, volanlar ve makaralar (bir kaç ma
karadan nıüteşekil ağır yük kaldırmaya 
mahsus takımlar dâhil), irtibat çarkları, bir
leştirme cihazları (manşonlar, elâstiki birleş
tiriciler, v. s.) ve mafsal contaları (kardan 
contaları, oldham contaları, v.s.). 5 

84.64— Amyant, keçe ve mukavva gibi maddelerle 
mürettep madenî levhalardan veya ince ma
denî yapraklardan contalar ve benzerleri; 
makinalar, ince ve kalın borular ve benzer
leri için poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda 
takını veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli 
maddelerden mamul contalar ve benzerleri : 

a) Aspcstos contalar. 30 
b) Saireleri. 5 

84.65— Makinaların ve mekanik cihazların, elektrik 
için bağlama yerlerini, izole kısımlarını, bobin, 
kontak'veya diğer elektrik tertibatını ihtiva 
etmiyen aksam ve parçaları (bu faslın diğer 
pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulun-
mıyan). 20 

Fasıl : 85. 

Elektrik makina ve cihazları ve elektroteknik 
işlere yarıyan eşya; bunların aksamı 

NOTLAR. 
i. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 

Tarife 
No. Eşya 

a) Elektrikle ısı 
yastıklar, aya 
elektrikle ısıt 
bılar, kulaklık 
eşya; 

b) 70.11 pozisyon 
c) Elektrikle ısıt 

2. Aynı zamanda hem 
de 85.08, 85.09 v 
da yer alabilen eş 
verilir. 
Bununla beraber, 
harlı mütatörler 8 

3. 85.06 pozisyonu, 
kullanılan neviden 
yazdı elektromeka 
a) Ağırlığı ne 

parke cilalam 
lerini ezme v 
meyva presler 

b) Ağırlığı 20 k 
kina ve cihaz 
Bununla bera 
naları (84.19) 
ları (santrifü 
84.18 veya 84 
lander olup 
ya 84.40), di 
85.12 pozisyo 
hazlar bu poz 

85.01— Elektrik jeneratörleri 
vertisörler; statik tra 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

konvertisörler (redresörler ve saire); reaktans 
bobinleri ve şelfler, 5 

85.02 — Elektrikli miknatıslar; manyetize edilmiş veya 
edilmemiş daimî miknatıslar; manyetik veya 
elektromanyetik platolar, miller ve tesbite yarc-
yan benzeri diğer manyetik veya elektromanye
tik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, irti-
batlandırıcılar, vites değiştriciler ve frenler; 
elektromanyetik vinç başları. 5 

85-03 — Elektrik pilleri. 50 
85.04 — Elektrik akümülâtöıieri. 50 

85.05 — El ile kullanılmaya mahsus elektromekanik 
aletler ve makinalı aletler (motor takılmış). 5 

85.0(>— Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektromeka
nik cihazlar (motor takılmış). 50 

85.07 — Elektrik motorlu traş makiııaları, saç kesme ve 
hayvan kırkma makinaları. 50 

85.08 — Dahilî ihtiraklı motörleri ateşlemeye ve hare
ket ettirmeye mahsus tertibat ve cihazlar (man
yetolar, dinamomanyetolar, ateşleme bobinleri, 
ateşleme ve ısıtma bujileri, muharrikler, v. s.); 
bu motöıierle birlikte kullanılan jeneratörler 
(dinamolar) ve konjontör - disjonktörlcr : 

a) Konjonktöı* - disjonktöıier. 20 
b) Saîreleri. 10 

85.09"— Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil 
vasıtaları için elektrikli aydınlatma ve işaret 
cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulan
mayı önleyici tertibat. 25 

85.10— Kendi enerji kaynaklariyie igliyen elektrikli 
portatif lâmbalar (pilli, akümü!âtörlii, elektro-

Tarife 
No. Eşya 

manyetik, v s.) (85 
riç) : 

a) Maden ocakl 
b) Sairleri. 

85.11 — Sanayide ve lâboratu 
trik fırınları (elektri 
trik enerjisi kaybı s 
de %ullamlmıya ma 
nak, lehim ve kesme 
ve cihazlar. 

85.12— Elektrikli su ısıtıcıla 
suretiyle ısıtıcı cihaz 
yerleri ısıtıcı elektri 
ri için elektrotermik 
saç kurutma cihazlar 
ısıtma cihazları, v. s 
lerinde kullanılan el 
pozisyonundakilerden 

85.13 — Telli telefon ve telgr 
(kuran - portör ile 
sini temine mahsus c 

85.14— Mikrofonlar ve m 
alçak frekanslı elektr 

85.15—• Alıcı ve verici rad 
cihazları, alıcı ve ve 
cihazları (gramofonl 
cihazları ile televi 
radyo ile seyrüseferi 
radar cihazları ve ra 
safeleri kontrol cihazl 

a) Alıcı radyo, 
vizyon cihaz 

b) Sairleri. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

85.16 —• Demiryolları ve diğer yollar için elektrikli işa
ret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları (li
manlar ve hava meydanları için olanlar da
hil). 5 

85.17—• Elektrikli ses ve işaret cihazları (ziller, siren
ler, ilân levfhaları, hırsızlığa veya yangına 
karşı alarm cihazları, v. s.) (85.09 ve 85.16 po
zisyonlarındaki] er hariç). 20 

85.18—• Elektrik kondonsatörleri (sabit, değişebilir ve
ya ayar edilebilir). 10 

85.19 — Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, ko
runması, kollara ayrılması veya irtibatlandı-
rılması için teçlhizat (cereyan kesiciler, komü-
tatörler, röleler, devre kesiciler, yıldırım önle
yiciler, prizler, bağlama kutuları, v. s.); ısı
tıcı olmıyan rezistanslar, potansiyometreler ve 
reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtizazlı kon
tak veya motörle çalışan otomatik voltaj re
gülâtörleri; kumanda veya tevzi tabloları (te
lefon tevzi tabloları hariç). 20 

85.20— Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şua
lar teminine yarıyan, kızma veya deşarj esaslı ' 
elektrik ampul ve tüpleri; ark lâmbaları; fo
toğrafçılıkta kullanılan ve elektrikle ateş alan 
flâş ampulleri. 50 

85.21— Elektronik lâmbalar, tüpler ve valfler (85.20 
pozisyonundakiler haricolmak üzere, sıcak ka-
itotlu, soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar), 
ezcümle : Havası alınmış buharlı veya gazlı 
lâmbalar, tüpler ve valfler (cıva bufharlı red-
resör tüpler dâhil), katodik tüpler, televizyon 

Tarife 
No. Eşyanın 

kameraları için valfl 
selüller; monte edilmiş 
edilmiş benzeri yarı n 
edilmiş piezoelektrik k 

85.22— Bu faslın başka pozis 
yen veya bulunmıyan 
hazlar. 

85.23— Elektrik için izole edil 
lolar (müşterek akslı 
çulbuklar ve benzerleri 
ya okside edilmiş olanl 
ları ile teçhiz edilmiş o 

85.24—• Elektrik işlerinde vey 
kullanılan, madenli ve 
ya grafitten eşya ve p 
naları için süpürgeler, 
fonlar için kömürler, f 
veya elektroliz tesisle 
gibi). 

85.25— izolatörler (yapıldığı 

85.26— Elektrik makina, cih 
edici parçalar (tamam 
den mamul veya vida 
madenî parçaları ihtiv 
yonundaki izolatörler 

85.27— Âdi madenlerden izole 
rın bağlayıcı parçaları 

85.28 — Makina ve cihazların, 
larında zikri geçmiyen 
trikli aksam ve parça 



Eşyanın cinsi 

BÖLÜM - xvn. 
Nakil vasıtaları 

NOTLAR. 
1. 97.01, 97.03 ve 97.08 pozisyonlarına giren 

eşya ile, 97.06 pozisyonuna giren küçük ve 
büyük kızaklar ve benzerleri bu bölüme 
dahil değildir. 

2. Aşağıda yazılı eşya, nakil vasıtalarına mah
sus oldukları anlaşılsa bile, bu bölümdeki 
«aksam», «parça» ve «teferruat» tâbirleri 
içine girmez : 
a) Yapıldığı madde ne olursa olsun, con

talar, rondelâlar ve benzerleri (imal 
edildiği maddenin rejimine veya 84.64 
pozisyonuna verilir); 

b) XV nci Bölümün 2 numaralı Notunda 
tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM XV) umumi istimale mahsus 
malzeme ve aksam ile, suni plâstik 
maddelerden (umumiyetle 39.07 ye 
giren) benzeri eşya; 

c) 82 nci fasılda yer alan eşya (âletler); 
d) 83.11 pozisyonuna dâhil eşya; 
e) 84.01 ilâ 84.59 pozisyonlarında yer alan . 

makina vb cihazlarla bunların aksam 
ve parçaları; 84.61, 84.62 pozisyonla
rında yazılı eşya ve 84.63 pozisyonun
daki transmisyon tertibatı (motorun 
bünyesine dâhil parçalar olmak şar-
tiyle); 

f) Elektrik makina ve cihazlariyle elek
trik teçhizat ve teferruatı (Fasıl 85); 

Eşyanın 

g) 90 nci Fasılda 
lar; 

h) Saatçi eşyası 
ij) Silâhlar (Fası 
k) Kara nakil va 
kullanılan cinsten 

3. 86 ilâ 88 nci fasıll 
parça ve teferruat 
veya esas itibariyl 
eşya ve vasıtalara 
parça ve teferruat 
sılların iki veya d 
rebilecek mahiyette 
teferruat, asıl kull 
edilir. 

4. Hem hava, hem k 
kullanılmaya elver 
edilmiş uçaklar, uç 
Hem karada, hem 
verişli, hususi sure 
kara nakil vasıtalar 
sıtası sayılır. 

5. Bu bölüme giren 
eşyadan, aksamı ta 
bitirilmemiş olanla 
veya imali bitirilm 
vasıflarını haiz bul 
gibi tasnif edilir. 

6. Aksine bir hüküm b 
dâhil olan (veya y 
hükmü gereğince a 
imali bitirilmiş eşy 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

sökülmüş veya monte edilmemiş bir halde 
ithal olunduğu takdirde, monte edilmiş eşya 
gibi tasnif edilir. 

Fasıl: 86. 

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik 
için elektrikle çalışmıyan işaret cihazları 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) Demiryolu ve tramvay hattı için ağaç

tan traversler (44.07) ve betondan tra
versler (63.11); 

b) 73.16 pozisyonuna dâhil bulunan de
miryolu ve tramvay hattı malzemesi; 

c) 85.16 pozisyonundaki elektrikli işaret 
cihazları. 

2. Dingiller, tekerlekler, dingile takılı tekerlek
ler (tekerlek takımları), bandajlar, tekerlek 
gövdeleri, göbekleri ve diğer tekerlek aksa
mı, şasiler, bogjiler, biseller ve benzeri diğer 
tekerlek takımları, dingil yatakları (katı 
veya mayi yağ yatakları), her nevi fren ter
tibatı, müsademe tamponları, cer kancalan 
ve koşum takımları, geçiş körükleri ve va
gonlara ait karoseri eşyası 86.09 pozisyonu- > 
na girer. 

3. Yukardaki 1 numaralı Not hükmü mahfuz 
kalmak şartiyle, 86.10 pozisyonuna bilhassa 

Tarife 
No. Eşyanın ci 

şunlar dâhil bulunma 
hatlar (portatif olsun 
formlar ve döner köpr 
ponları, gabariler, s 
rik diskler ve levhal 
leri için kumanda cih 
batı, uzaktan manev 
türlü yollar için elek 
mekanik işaret, emn 
manda cihazları (e 
için tâli tertibatı bulu 

86.01 — Buharlı lokomotifler ve 
derler. 

86.02 — Elektrikli lokomotifler ve 
mülâtörlü olanlaı veya e 
şardan alanlar). 

86.03— Sair lokomotifler ve loko 
86.04— Motorlu vagonlar (tram 

hil) ve motorlu drezinler. 
86.05—Yolcu vagonları, tramvay 

furgonları, posta vagonl 
mevkufların nakline ma 
rübe vagonları ve demi 
susi vagonlar 

86.06— Atölye vagonlar, vinçli 
yolları için diğer servis 
drezinler. 

86.07— Ray üzerinde yük naklin 
vagonetler. 

86.08— Her nevi nakliyat için te 
(sarnıç ve hazne Konteyn 



Eşyanın cinsi 
Kıymetin

den % 

Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve par
çaları. 
Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her 
türlü münakale yolları için elektrikli olmıyan 
mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kuman
da cihazları; bunların aksam ve parçaları. 

Pasü : 87. 

Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, bisik
letler, motosikletler ve diğer kara nakil vasıtaları 

NOTLAR . 
1. Bu fasıl anlamında «traktör» tâbiri, esas 

itibariyle diğer kara nakil vasıtalarını, 
cihazları veya yükleri çekmekte veya it
mekte kullanılmak üzere imal olunan ve 
asli vazifesinin yanısıra alât ve edevatı, 
gübre, tohum ve saireyi taşımaya mahsus 
tertibatı bulunan veya bulunmıyan motorlu 
kara nakil vasıtalarını ifade eder. 

2. Şoför mahalli bulunan motorlu kara nakil 
vasıtalarının şasileri 87.04 pozisyonuna de
ğil, 87.02 pozisyonuna girer. 

3. 87.10 pozisyonu, normal olarak büyüklerin 
bindiği şekilde imal edilmiş olmıyan ve bil-
yalı rulmanları bulunmıyan çocuk bisiklet
lerini ihtiva etmez, bunlar 97.01 pozisyonu
na girer. 

Traktörler (vinçli traktörler dâhil). 25 

Tarife 
No. Eşyanın c 

87.02— İnsan veya eşya nakline m 
nakil vasıtaları (spor ot 
büsler dâhil (motorun cin 

a) Dumper denilen b 
sıtaları. 

b) Sairleri. 

87.03— Hususi istimaller için mot 
taları (tamir arabaları, tu 
venli arabalar, süpürmeye 
mahsus arabalar, tohum, g 
çan arabalar, vinçli araba 
balar, atölye arabaları, ra 
mücehhez arabalar ve ben 
yonundaki motorlu kara n 

87.04 — 87.01, 87.02 ve 87.03 pozi 
motorlu kara nakil vasıta 
leri. 

87.05—87.01, 87.02 ve 87.03 pozi 
motorlu kara nakil vasıt 
(şoför mahalleri dâhil). 

87.06— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozi 
motorlu kara nakil vasıta 
ve teferruatı : 

a) 87.01 pozisyonund 
roseri aksamı. 

b) 87.04 pozisyonund 
mı. 

c) Sairleri. 

87.07 — Fabrika ve antrepolarda, k 
taşımaya ve istif yapmaya 
meye mahsus motorlu şary 
ne olursa ohun); demiry 



Taıgfe Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

kullanılan neviden traktörler; Ibunlarm aksam 
ve parçaları. 20 

87.08 — Tanklar ve muharebe için diğer zırhlı otomo
biller (silâhla mücehhez olsun olmasın); bun
ların aksam ve parçaları. 15 

87.09 — Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bi
sikletler (sepetli veya sepetsiz); motosiklet ve 
her türlü bisiklet için ayrı olarak gelen sepet
ler. 25 

87.10 — Motorsuz bisikletler (üç tekerlekliler ve benzer
leri dâhil). 15 

87.11 — Malûller tarafından kullanılmak üzere hususi 
surette imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı 
bulunan koltuklar ve benzeri vasıtalar (motor
lu olsun olmasın). 10 

87.12 — 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan 
nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. 15 

87.13 — Çocuk ve hasta nakline mahsus, hareket ettirici 
tertibatı bulunmıyan arabalar; bunların aksam 
ve parçaları. 25 

87.14 — Hareket ettirici tertibatı bulunmıyan diğer ka
ra nakil vasıtaları; her türlü vasıtalar için rö
morklar; bunların aksam ve parçaları. 50 

Fasıl : 88. • 

Hava nakil vasıtaları 

88.01 — Balonlar ve hava gemileri. 
88.02 — Aerodinler (uçaklar, deniz uçakları, uçurtmah 

Tarife 
No. Eşyanın cin 

balonlar, planörler, otojirle 
nitopterler, v.s.); rotoşütle 

88.03 — 88.01 ve 88.02 pozisyonların 
sam ve parçaları. 

88.04 — Paraşütler ve bunların aksa 
ruatı. 

88.05 — Katapültler ve benzeri baş 
yerde uçuş talimleri yapma 
bunların aksam ve parçala 

Fasıl : 

Deniz, nehir ve göl 

NOT. 
Monte edilmiş olsun olmasın 
ya aksamı tamamlanmamış g 
leri ve monte edilmemiş tam 
lundukları gemi nevinin re 
tâyin edilmiyenler 89.01 poz 

89.01 — Gemiler ve suda işliyen diğ 
lın diğer pozisyonlarına gi 

89.02— Römorkörler. 
89.03 — Fener gemileri, tulumbalı g 

rak dubalar, yüzen vinçler 
nispetle nakliye hizmetleri 
lan diğer gemiler; yüzen h 

89.04 —- Sökülecek gemilerle, suda i 
ğer vasıtalar. 

89.05 — Çeşitli yüzer vasıtalar (re 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

bağlama şamandıraları, işaret şamandıraları, 
işaret kuleleri ve benzerleri gibi). 20 

BÖLÜM - xvm. 
Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, 
ayar, kontrol alet ve cihazları; tıbbi, cerrahî 
alet ve cihazlar; saatçi eşyası; musiki aletleri; 
televizyonda manyetik usulle hayal ve ses 
kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; 

bunların aksam ve teferruatı 

Fasıl : 90. 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, 
ayar, kontrol alet ve cihazları; tıbbi - cerrahî 

alet ve cihazlar 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değil

dir : 
a) Teknik işlerde kullanılan, sertleştirüme-

miş vülkanize kauçuktan mamul eşya 
(40.14), deri ve köseleden veya aglome-
re deri ve köseleden mamuller (42.04) 
ve dokumaya elverişli maddelerden ma
muller (59.17); 

b) 69.03 pozisyonunda yer alan ateşe mu
kavim eşya; 69.09 pozisyonuna giren, 
laboratuvarlarda, kimyevi ameliyelerde 
ve diğer teknik işlerde kullanılan eşya; 

Tarife 
No. Eşyanın ci 

c) Optik tarzda işlen 
lar (70.09) ve op 
olmıyan âdi mad 
madenlerden ayna 
veya Fasıl 71); 

d) 70.07, 70.11, 70.14 
pozisyonlarına gir 

c) XV nci Bölümün 
tarif edildiği üzer 
(Bölüm XV), um 
malzeme ve aksam 
delerden (umumiy 
benzeri eşya; 

f) 84.10 pozisyonund 
haiz tevzi tulumba 
sayan ve kontrol 
hazlariyle, bunlar 
olunan tartıları (8 
nundaki kaldırma 
ları; makinalı a 
sımlarını veya üz 
ayarlamaya mahsu 
optik okuma terti 
bölücülerle müceh 
(gözlükler, merk 
getirmeye yarıya 
optik âletlerden s 
detandörler, vanal 
eşyası (84.61); 

g) Motorlu kara n 
aydınlatma projek 
yo ile seyrüseferi 

* hazlar, radar cih 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

sıtasiyle uzak mesafeleri kontrol cihaz
ları (85.15); 

h) Münhasıran manyetik usullerle çalışan, 
ses kaydetmeye ve seri halinde ço
ğaltmaya mahsus sinema cihazları 
(92.13); 

ij) 97 nci Fasla giren eşya; 
k) îstiab ölçmeye mahsus âletler (mamul 

olduğu maddeye göre tasnif edilir.) 

2. İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlan
mamış makina, cihaz ve âletler, imali bi
tirilmiş veya aksamı tamamlanmış mü
masillerinin asli vasıflarını haiz bulunduk
ları takdirde, onların rejimine tâbi tutu
lur. 

3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı Not hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle, münhasıran veya 
esas itibariyle bu Fasla dâhil makina, cihaz 
ve âletlerde kullanılmaya elverişli aksam, 
parça ve teferruat, aşağıda yazılı olduğu 
şekilde tasnif edilir. 

a) Bu Fasla yahut 84, 85 veya 91 nci Fa
sıllara (84.65 ve 85.28 pozisyonları ha
riç) giren makina, cihaz ve âletleri teş
kil eden aksam, parça ve teferruat, o 
eşyanın dâhil bulunduğu pozisyona 
girer; 

b) Diğer aksam, parça ve teferruat, met
nindeki şartlara uyduğu takdirde 
90.29 pozisyonuna, aksi halde aksam, 
parça ve teferruatını teşkil ettiği ma-

Tarife 
No. 

Tarife 
No. Eşyanın 

kina, cihaz ve âle 
rife pozisyonları 

4. 90.05 pozisyonuna, 
(90.06) ve silâhlar iç 
denizaltiları ve muha 
periskoplar ve bu Fa 

' ve âletlere mahsus ol 
ğildir (90.13). 

5. Hem 90.13 hem 90.1 
lecek mahiyette olan 
kontrol makina, cihaz 
yonuna girer. 

6". 90.28 pozisyonuna, m 
zili olanlar dâhildir : 

a) Elektrik miktarı 
veya kontrol etm 
hazlar; 

b) 90.14, 90.15, 90. 
90.25 ve 90.27 po 
len mahiyette ol 
tırılan veya oto 
edilen faktörle m 
olaya dayanan m 
(stroboskoplar h 

c) Alfa, beta, gama 
kozmik şuaları v 
ları meydana çık 
mahsus âlet ve ci 

7. Bu fasla dâhil eşya i 
kılıf, mahfaza ve b 
tılması mûtat nevide 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

de, mezkûr eşya ile birlikte tasnif edilir. 
Ayrı olarak ithal edildiklerinde kendi re
jimlerine tâbi tutulurlar. 

90,01 -— Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, 
prizmalar, aynalar ve diğer optik eşya (optik 
tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); 
yaprak veya levha halinde polârizan maddeler. 

90.02— Alet ve cihazlar için, her türlü maddeden, mon
te e'dilmiş adeseler, prizmalar, aynalar ve sair 
optik eşya (optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten 
cam eşya hariç). 

90.03 — Gözlük çerçeveleri ve aksamı (âdi gözlük,, yaylı 
gözlük, saplı gözlük, toz veya güneş gözlüğü ve 
benzerleri için). 

90.04-— (Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz 
veya güneş gözlükleri ve benzerleri (tıbbi, ko
ruyucu v. s.). 

90.05— Dürbünler (tek veya çift gözlü), prizmatik ol
sun olmasın. 

90.06 — Astronomi ve kozmoğr afya adetleri (teleskop, 
astronomik, meridyen, ekvatoryal dürbünler, 
v. s.) ve bunların mesnetleri (radyo - astronomi 
âletleri hariç). 

90.07— Fotoğraf cihazları; fotoğraf veya sinema için 
flâş ışığı hâsıl etmeye mahsus cihaz veya terti
bat, 

90.08 — Sinema cihazları (hayal ve ses alıcı) (kombine 
olsun olmasını) sesli veya sessiz projeksiyon ci
hazları. 

90.09— Sabit projeksiyon cihazları; fotoğraf büyültme 
veya küçültmeye mahsus cihazlar. 

Tarife 
No. Eşyanın c 

90.10— Fotoğraf veya sinema lâ 
lanılan ve bu faslın diğer 
'geçmiyen, veya bulnnmıya 
lar; kontaklı fotokopi cih 
külleri sarmaya mahsus 
projeksiyon perdeleri. 

90.11—- Elektronik ve protonik 
raktograflar. 

90.12— Optik mikroskoplar (mik 
raa ve m'ikroprojeksiyon c 

90.13 — Bu faslın diğer pozisyo 
. yen veya bulunmıyan op 

(projektörler dâhil). 

90.14— Jeodezi, topografya, araa 
fotogrametri ve hidrograf 
nehir ve hava), meteorolo 
fiziğe ait âlet ve cihazla 
metreler. 

90.15— Hassas teraziler (5 santi 
ağırlıkları tartabil eni er) 
sun olmasın). 

90.16— Resim yapma, çizgi çizme 
mahsus aletler (pantograf 
sürgirlü hesap cetvelleri, 
bu faslın başka yerlerind 
bulunmıyan ölçü, muayen 
cihaz ve âletleri (tesviye 
mikrametreler, kalibreler, 
reler, v. s.); profil projek 

90.17— Tababet, cerrahlık, dişç 
mahsus âlet ve cihazlar 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

lar ve göz (testine mâihsus cihazlar dâhil) : 
a) Dişçi nıuayencjhaneleri için kraşuarlar. 25 
b) Sairleri. 15 

90.18— Mckanoterapi ve masaj cihazları; psikotekni, 
ozonoterapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve 
aerosolterapi eiîhaıziarı ve teneffüs için diğer 
ciihazlar (gaz maskeleri dâhil). 20 

90.19— Ortopedi cihazları (tıbbî - cerrahî kuşaklar dâ
hil) ; protez dişler, gözler, bacaklar ve diğer 
protez uzuvlar; sağırların işitmesini kolaylaş
tırmaya maibsus cihazlar; kırıklara mahsus eşya 
ve cihazlar (cebireler, gutiyerler ve benzerleri) : 

a) Protez uzuvlar. Muaf 
b) Protez dişler. .- 30 
e) Sairleri. 10 

90.20— X- suali cihazlar (radyografi için olsun olmasın) 
ve radyoaktif maddelerin radya'syonlariyle çalı
şan cihazlar (X - şuaı (hâsıl eden jeneratör tüp
ler, tansiyon jeneratörleri, kumanda kürsüleri, 
muayene ve tedavi için ekranlar, masalar, san
dalyeler ve benzerleri). „ Muaf 

90.21— Münhasıran teşhir edilmek (öğretimde, sergiler
de, v. s.) üzere imal olunan ve ibaşka maksatlar 
için kullanılmaya elverişli bulunmıyan alet, ci-
'haz ve modeller. Muaf 

90.22— Sınai maddelerin (maden, ağaç, dokumaya elve
rişli madde, kâğıt veya plâstik madde, v. s.) mu
kavemet, sertlik, cer ve taızyika karşı dayanık
lılık, elastikiyet ve benzeri diğer hassalarını me
kanik surette muayene ve kontrol etmeye mah
sus nıaikina ve ciihazlar. 25 

90.23—• Dansimetreler, aerometreler, alkoometreler ve 

Tarife 
No. Eşyanın 

benzeri aletler, termomet 
rometre] er, higrometreler 
dedici tertibatlı olsun olm 
araya getirilmiş olanları 

a) Pirometreler. 
b) Sairleri. 

00.24—- Mayi veya gazların ölçülm 
tanzimine yahut sühuneti 
troluna mahsus alet ve c 
termostatlar, seviye müşi 
leri «deibitmetres», ibacal 
çekme regülâtörleri (90.1 
alet ve cihazlar hariç), -ka 
zerleri için 'hararet ölçen 

90.25— Fiziki ve kimyevi tahlille 
(polar im et reler, refraktom 
ler, gaz veya duman tabli 
İiği, mesamatı, satıh geri 
susları ölçmeye ve kontr 
ve ciihazlar (ezcümle : V 
metrelcr ve dilatometrele 
ölçmeye veya kontrol etm 
hazlar (ezcümle : Fotomet 
nını gösterenler dâhil -
mikrotomlar. 

90.26— Haz, mayi ve elektrik sa 
yat ve kontrol için olanla 

90.27— Diğer sayaçlar (devir ad 
sayaçları, taksimetreler, k 
ları, podometreler, v. s.), 
kimetreler (manyetik ta 
pozisyonundakiler hariç): 



Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işle
rinde kullanılan elektrikli veya elektronik alet 
ve cihazlar. 
iMunihasıran veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 
90.24, 90.26. 90.27 veya 90.28 pozisyonlarında 
yazılı, alet ve cihazların bir veya birkaçında kul
lanılmaya elverişli aksam, parça ve teferruat. 

Fasıl : 91. 

Saatçi eşyası 

NOTLAR. 
1. 91.02 ve 91.07 pozisyonlarının tatbikında. 

«saat makinası» tabiri, •regülâtör unsur ola
rak bir zemberekle mücehhez rakkası bulu
nan ve kalınlığı, tabla ve köprüleriyle, 12 
milimetreyi geçmiyen makinaları ifade eder. 

2. Eşapnıansız işlemek üzere ithal edilmiş olan 
zemberekli makinalar 91.07 ve 91.08 pozis
yonlar'ina dâhil değildir (84.08). 

3. XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif 
edildiği üzere, âdi madenlerden (BÖLÜM : 
XV), umumi istimale mahsus malzeme ile, 
suni plâstik maddelerden (umumiyetle 39.07 
ye giren) benzeri eşya, saat için ağırlık top
ları, saat camları, saat zincir ve bilezikleri, 
elektrik teçhizatı aksamı, bilyalı rulmanlar, 
ve rıdman bilyaları bu fasla dâhil değildir. 

26 

15 

Tarife 
No. Eşyanın 

Saat yayları (zembe 
zisyonundadır. 

4. 2 ve 3 numaralı not 
mak şartiyle, aynı z 
nası veya aksamı ola 
da ve bilhassa ölçü 
aletlerde kullanılma 
ve diğer aksam bu f 

5. Bu fasla dâhil eşya 
kılıf, mahfaza ve be 
tılması mûtadolan ne 
dirde, mezkûr eşya 
lir. Ayrı olarak itha 
rejimlerine tâbi tutu 

91.01 — Cep saatleri, kol saatle 
tipte, zaman ölçen sayaçl 

91.02 — Saat makinah masa ve 
nebbihli saatler. 

91.03—Motorlu kara nakil vasıt 
milerin ve diğer kara n 
taiblolarma monte edilm 
benzerleri. 

91.04— Saat makinah olanlardan 
toina saatleri, münetobihli 
cihazları 

91.05 —• Kontrol cihazları ve saat 
motorlu zaman sayaçları 
hazlar, tarih ve saat kay 
kontrol saatleri, minütye 
v.s.). 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

91.06— Muayyen zamanda bir mekanizmayı harekete 
getiren saat makinah veya senkron motorlu ci-
(hazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar, 
mübeddilleler, v. s.). 35 

91.07— Cep ve kol saati makinaları (tamamı). 30 
91.08— Diğer saatlerin makinaları (tamam). 30 
91.09— 91.01 pozisyonundaki saatlerin zarfları ve fou 

zarfların aksamı (taslak halinde olanlar dâhil). 50 
91.10 —• Masa ve duvar saatlerinin ve bu fasla giren di

ğer saatçi eşyasının zarf ve kabineleri ve bun
ların aksamı. 30 

91.11—> Diğer saat aksamı. 30 

Fasıl : 92 

Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle 
hayal ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan 

cihazlar; bunların aksam ve teferruatı 

NOTLAR. 
i. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) Fotoğrafla veya fotoelektrik usuller ile 

çekilmek üzere tamamen veya kısmen 
hassas hale getirilmiş boş veya dolu fi
limler (develope edilmiş veya edilme
miş) (Fasıl 37); 

b) XV nci Bölümün 2 numaralı notunda 
tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus 
malzeme ve aksam ile, suni plâstik 

Eşyanı 

maddelerden 
ren) benzeri e 

c) Mikrofonlar, a 
ler, dinleme 
stroboskoplar 
cihazlarla birli 
lara takılmam 
duğu kabinele 
lunan diğer a 
veya 90); rad 
likte monte ed 
seri halinde ç 
lar (85.16); 

% d) Musiki aletler 
fırçalar ve fır 
(96.02); 

e) Oyuncak mah 
lar (9T.03); 

f) Koleksiyon eşy 
yetindeki alet 
99.06). 

2. Bu fasla dâhil alet 
tirilmemiş veya a 
olanlar, imali bitiri 
lanmış olanların as 
duğu takdirde bun 

3. 92.02 ve 92.06 poz 
aletleriyle birlikte 
nılan neviden oldu 
bunların sayılarına 
arşeler, değnekler 
lundukları aletlerin 



Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Delikli musiki mukavva ve kâğıtları (92.10) 
ile gramofon plâkları ve benzerleri (92.12). 
aidoldukları musiki alet ve cihazlariyle bir
likte ithal olunsalar dahi, kendi rejimlerine 
tâbi tutulurlar. 

4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan 
kılıf, mahfaza ve benzerleri, o eşya ile satıl-
ması mûtadolan neviden bulundukları tak
dirde, mezkûr eşya ile birlikte tasnif edüir. 
Ayrı olarak ithal olunduklarında kendi re
jimlerine tâbi tutulurlar. 

92.01— Piyanolar (klavyeli ve klâvyesiz otomatik piya
nolar dâhil); klavsenler ve klavyeli diğer telli 
aletler; harplar (hava cereyanı ile çalınanlar 
hariç). 

92.02 — Diğer telli musiki aletleri. 
92.03 — Borulu orglar; armonyumlar ve klavyeli ve ma

den dilli 'benzeri' diğer aletler. 
92.04— Akordeonlar ve konsertinalar; ağız armonikaları. 
92.05— Diğer nefesli musiki aleÛeri. 
92.06— Vurularak çalman musiki aletleri (trampet, da

vul, ksilofon, metalofon, simbal, kastanyet, v.s.). 
92.07— Elektromanyetik, elektrostatik ve elektronik 

musiki aletleri ve benzerleri (piyonalar, orglar, 
akordeonlar, v. s.). 

92.08— Bu faslın diğer pozisyonlarında yer almıyan 
musiki aletleri (ezcümle: Oskestriyonlar, later
nalar, çalgılı kutular, müzik testereleri, v.s.); 
makinalı öten kuşlar; av hayvanlarını ve kuş
larını çağırmaya mahsus her nevi düdük ve 
aletler; ağızla üflenerek çalman işaret ve çağır
ma aletleri (düdük ve kornalar, v. s.). 

Tarife, 
No. Eşyan 

92.09 — Musiki aletlerinin telleri 
92.10— Musiki aletlerinin aks 

(teller hariç; mekanik 
mahsus delikli kâğıt v 
kutuların mekanizmala 
ronom, diyapazonlar ve 

92.11— Gramofonlar, diktafonl 
ve seri halinde çoğaltm 
lar (plâk, şerit ve tel ç 
yaframı bulunsun bul 
manyetik usulle hayal 
rın seri halinde çoğaltı 

92.12 — 92.11 pozisyonundaki c 
dedici cihazlar için m 
üzere hazırlanmış vey 
üstüvaneler, mumlar, 
y. s.; plâk imali için g 
lar. 

92.13— 92.11 pozisyonundaki c 
parça ve teferruat. 

BÖLÜ 

Silâhlaı* v 

Fas 

Silâhlar v 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olan 

dir : 
a) İnfilâk kapsül 



, Kıymetin-
Eşyanın cinsi den % 

törler, tenvir fişekleri ve 36 ncı fasla 
dâhil diğer eşya; 

b) XV nci Bölümün 2 numaralı notunda 
tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BOLÜ31 XV), umumi istimale mahsus 
malzeme ve aksam ile, suni plâstik 
maddelerden (umumiyetle 39.07 ye gi
ren) benzeri eşya; 

c) Silâhla teçhiz edilmiş tanklar ve zırhlı 
otomobiller (87.08); 

d) Nişan dürbünleri ve silâhlarda kul
lanılmaya elverişli diğer optik terti
bat (silâhlara takılmış olmamak veya 
takılacağı silâhlarla birlikte gelmemiş 
olmak şartiyle) (Fasıl 90); 

e) Atış için ok ve yaylar, zemberekli ok
lar, eskrim için meçler ve oyuncak ma
hiyetinde silâhlar (Fasıl 97); 

f) Koleksiyon eşyası veya antika eşya 
mahiyetinde silâhlar ve mühimmat 
(99.05 veya 99.06). 

Bu fasıl anlamında, aksamı tamamlanma
mış veya imali bitirilmemiş silâhlar, aksa
mı tamamlanmış veya imali bitirilmiş olan 
silâhların asli vasıflarını haiz bulundukları 
takdirde, bunlar gibi tasnif edilir. 

3. 93.07 pozisyonundaki mksam ve parçalar» 
tâbirine, 85.15 pozisyonunda yer alan rad
yo ve radar cihazları dâhil değildir. 

4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olu
nan kılıf, mahfaza ve benzerleri, o eşya 
ile satılması mûtadolan neviden bulunduk
ları takdirde, mezkûr eşya ile birlikte tas-

Tarife 
No. 

Tarife 
No. Eşyanın 

nif edilir. Ayrı ola 
kendi rejimlerine t 

93.01—• Kesici ve dürtücü silâh 
v.s.) ve bunların parça 

93.02— Revolverler ve tabanca 
93.03 — Harb silâhları (93.01 v 

kiler hariç). 
93.04 — Diğer'ateşli silâhlar (9 

larmdakiler hariç, baru 
liyen benzeri silâhlar d 
çalar, mermisiz atış için 
paragrel toplar, palama 

93.05 — Diğer silâhlar (yayla, 
ile işliyen tüfek, karabi 

93.06— Silâhların aksam ve p 
nundakiler hariç, tüfe 
ateşli silâhların taslak 
hil) : 

a) Harb silâhları 
b) Sairleri. 

93.07— Mermiler ve mühimmat 
ların aksam ve parça 
şunları ve fişek sıkılar 

a) Harb silâhları 
b) Sairleri. 

BÖLÜM 

Tarifenin başka yerleri 
bulunmıyan çeşitli 



Eşyanın cinsi 
Kıymetin

den % 

Fasıl : 94. 

Mobilyalar; tababette, cerrahide kullanılan mo
bilyalar; yatak takımları ve benzeri eşya 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil

dir : 
a) Hava veya su ile şişirilen şilte ve yas

tıklar (Fasıl 39, 40 ve 62); 
b) Mamul oldukları maddelerin rejimine 

tâbi olan avizeler ve diğer aydınlatma 
cihazları (44.27, 70.14, 83.07, v. s.); 

c) Bahçelerde, antrelerde ve benzeri yer
lerde oturmak için yahut masa veya sü
tun olarak kullanılan, taş veya seramik
ten mamuller (Fasıl 68 veya 69); 

d) Yere konan aynalar (ayaklı endam ay
naları, v. s. gibi) (70.09); 

e) XV nci Bölümün 2 numaralı notunda 
tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus 
malzeme ve ahsam ile, suni plâstik 
maddelerden (umumiyetle 39.07 ye gi
ren) benzeri eşya ve 83.03 pozisyonuna 
giren kasalar; 

f) 84.15 pozisyonuna dâhil buz dolapları
nın aksamı olarak hususi şekilde imal 
olunan mobilyalar; dikiş makinaları için 
hususi şekilde imal olunan mobilyalar 
(84.41); 

g) 85.15 pozisyonuna dâhil cihazların 
(radyo, televizyon ve diğer alıcı cihaz-

Tarife 
No. Eşyanın 

ların) aksamı o 
olunan mobilya 

h) Dişçi muayene 
(90.17); 

ij) 91 nci fasla gir 
cihazlarına ma 
ler; 

k) Gramofon, dik 
nundaki diğer 
hususi şekilde 
(92.13); 

l) Oyuncak mah 
(97.03); her n 
için hususi şek 
yalar (97.04) 
(97.05). 

2. 94.01 ilâ 94.03 pozi 
bilya» tâbirine m 
rak kullanılmak m 
eşya İle, istisnai ol 
dâhildir : 
a) Mutfak için d 

zerleri; 
b) Asma veya kat 

lar ve oturmay 
c) Asmak veya ye 

mak suretiyle 
taplıklar ve be 

3. Cam, merm&r veya 
mul levha, aksam 
etmesin, monte ed 
halde olan mobilya 



Tarife 
No Eşyanın cinsi 

arada ithal olunduğu takdirde, monte edil
miş mobilyalar gibi tasnif edilir. 

4. a) Çattı (aynalar dâhil), mermer veya 
diğer taşlardan mamul levhalar, şekil 
verilerek kesilmiş olsun olmasın, diğer 
unsurlarla mürettebolmadığı ve ayrı 
ithal edildiği takdirde, bu fasla dâ
hil eşyanın aksamı sayılmaz. 

b) 94.04 pozisyonunda yazılı eşya, 94.01 
ilâ 94.03 pozisyonlarındaki eşyanın ak
samını teşkil etsin veya etmesin, ayrı 
olarak ithal edildikleri takdirde, 94.04 
pozisyonuna girer. 

94.01— Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline ko
nulabilir neviden olsun olmasın) (94.02 pozis
yonundakiler hariç) ve bunların aksamı. 

94.02 — Tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar (ame
liyat masaları, muayene masaları ve benzerleri, 
kliniklerde kullanılan mekanik tertibatlı karyo
lalar, v. s. gibi); yatırma, döndürme, yükseltme 
için mekanik tertibatlı dişçi koltukları ve ben
zerleri; bu eşyanın aksamı. 

94.03—• Diğer mobilyalar ve aksamı. 

94.04— Somyalar; yaylı veya dâhilen her hangi bir mad
de ile doldurulmuş yatak takımları ve benzerleri 
(şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yas
tıklar, puflar, v. s. gibi; sünger görünüşlü veya 
hücreli kauçuk veya suni plâstik maddelerden 
olanlar dâhil; yüzleri kaplanmış olsun olmasın). 

Tarife 
No. Eşyanın 

Fasıl 

Yontulma veya kalıba 
miş haldeki madd 

NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar 

a) 66 ncı fasıldak 
tonlar, kamçı 
ların aksamı); 

b) Yekpare veya 
pazeleri (67.05 

e) 71 nci fasıldak 
lit mücevherci 

d) 82 nci fasılda 
eşyası, sofra 
kalıba dökülm 
den mamul, t 
sanlı bulunanl 
ithal edilen b 
fasla dâhildir; 

e) 90 ncı fasıldak 
lük çerçeveleri 

f) M 91 nci fasıldak 
ve kol saatler 
saatlerine ve 
mahsus mahfaz 

g) 92 nci fasılda 
siki aletleri ve 

h) 93 ncil fasılda 
lar ve aksamı) 

ij) 94 ncil fasıld 
aksamı); 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

k) 96 nci fasıldaki eşya (fırça cinsinden 
mamuller); 

l) 97 nci fasıldaki eşya (oyuncaklar ve 
oyun levazımatı); 

m) 98 nci fasıldaki eşya (düğmeler, kol 
düğmeleri, pipolar ve taraklar); 

n) 99 ncu fasıldaki eşya (sanat eşyası, 
koleksiyon eşyası ve antika eşya). 

95.01 — İşlenmiş bağa mamulleri. 50 

95.02— İşlenmiş sedef ve mamulleri. 50 

95.03— İşlenmiş fildişi ve mamulleri. 80 

95.04 — İşlenmiş kemik ve mamulleri. 75 

95.05— İşlenmiş he.' nevi boynuz, tabiî veya aglomere 
mercan ve yontulmaya elverişli diğer hayvani 
maddeler ve bunların mamulleri. 75 

95.06— İşlenmiş yontulmaya elverişli nebati maddeler 
(korozo cevizi, cevizler, sert taneler, v. s.) ve 
bunların mamulleri. 75 

95.07 — İşlenmiş tabii veya aglomere lületaşı ve kehri
bar, siyah kehribar ve siyah kehribarın benzeri 
madenî maddeler ve bunların mamulleri. 100 

95.08— Hayvani, nebati, madenî veya suni mumlar
dan, parafin, stearin, tabiî sakız veya reçineler
den (kopal ve kolofan gibi) ve model patların
dan kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle 
yapılan eşya; tarifenin başka yerlerinde zikri 
geçmiyen veya bulunmıyan, kalıba dökülme veya 
yontulma suretiyle elde edilen mamuller; islen-

Eşyan 

miş, fakat sertleştirilm 
yonuna girenler hariç) 

Fasıl 

Fırçalar, süpürgeler, 
ele 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı ola 

ğildir : . 
a) 71 nci fasıldak 
b) Tababet, cerra 

likte kullanıla 
fırç-ı cinsinden 

c) Oyuncak mahi 
2. 96.03 pozisyonu 

fırça başları» tâbi 
olmıyan, fakat ay 
hissedilmeksizin bo 
ları ve benzeri eşy 
hazır bir durumda 
kullanılmak için d 
sıvama, uçlarını mü 
tirme gibi ehemmi 
yıcı bir işçiliği ge 
dan, nebati veya di 
len demetleri ifade 

Bağlanmış demet halind 
geler (saplı veya sapsız 



Tarife ',. ' Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

96.02 — Fırça eiiısinden eşya (fırçalar, süpürge fırçalar, 
ressam ve boyacı fırçaları ve benzerleri; makina 
aksamından olan fırçalar dâhil) ; boya ve ba
dana ruloları; kauçuktan ve benzeri diğer yu
muşak maddelerden süpürgeler ve silgiler (fo
toğrafçılıkta kullanılan merdaneli kurulayı-
cılar hariç) : 

a) Makina parçası olarak kullanılanlar. 
b) Sairleri. 

96.03 — Fırça cinsinden eşya imali için hazırlanmış fır
ça başları. 

96.04— Tüyden toz süpürgeleri. 
96.05 — Büyük ve küçük pudra pomponlan ve benzer

leri (imal edildiği madde ne olursa olsun). 
96.06 — El kalburları ve elekleri (imal edildiği madde 

ne olursa olsun). 

Fasıl : 97. 

Oyuncaklar, oyun ve spor leva&ımatı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazdı olanlar bu fasla dâhil de

ğildir : 
a) Noel ağaçlarına mahsus mumlar (34.06); 
b) Eğlence için pirotekni eşyası (36.05); 
e) 39 ncu fablda, 42.06 pozisyonunda ve

ya XI nci Bölümde yer alan, balık am 
için, kesilmiş fakat olta haline getiril
memiş iplikler, monofiller, misinalar, 
gaytanlar ve benzerleri; 

5 
75 

30 
75 

100 

30 

Eşyanın 

d) Spor eşyasına 
42.02 veya 42.03 
kapları; 

e) Örme veya diğe 
karnaval giyim e 

f) Mensucattan ba 
kurları, deniz v 
için yelkenler (F 

g) Spor ayakkabıla 
riç), spor başlık 
için bacak koruy 

h) Dağcı bastonla 
lar (66.02) ve bu 

ij) Yapma bebekle 
lara mahsus tak 
(70.19); 

k) XV nci Bölümü 
tarif edildiği ü 
(BÖLÜM XV), 
malzeme ve aksa 
delerden (umum 
benzeri eşya; 

l) 83.11 pozisyonun 
m) XVII nci Bölü 

kara nakil vası 
kızaklar ve benz 

n) Mûtadolarak bü 
imal edümış o 
ları bulunan çoc 

o) Spor deniz na 
ve skifler gibi ) 
harekete getiren 
dukları takdird 



Tarife 
No. 

Kıymetin-
Eşyamn cinsi den % 

p) Spor ve açık hava oyunları için ko
ruyucu gözlükler (90.04); 

g) Düdükler ve avcı düdükleri (92.08); 
r) 93 ncü fasıldaki silahlar ve diğer eşya; 
s) Raket telleri, tente ve çadırlar ve 

diğer kamp eşyası ile eldivenler (bun
lar imal edildikleri maddenin rejimine 
tâbidir). 

2. Bu faslın pozisyonlarına dahil e§ya, ehem
miyetsiz sayılacak derecede inci, kıymetli 
tas, sentetik veya tertip yoliyle elde 
edilen taslar veya kıymetli madenler veya 
kıymetli madenlerle kaplama madenler 
İhtiva etseler dahi yine kendi pozisyonla
rında kalır. 

3. 97.02 pozisyonu anlamında «yapma bebek
ler» tabiri, münhasıran insanı temsil eden 
eşyayı ifade eder. 

4. îmali bitirilmemiş veya aksamı tamam
lanmamış eşya, imali bitirilmiş veya ak
samı tamamlanmış olanların asli vasıfla
rını haiz bulunduğu takdirde, bunlar gibi 
tasnif edilir. 

5. Yukardaki (1) numaralı Not hükmü mah
fuz kalmak şartiyle, münhasıran veya esas 
itibariyle bu faslın pozisyonlarına giren eş
yada kullanılmıya elverişli bulunan aksam, 
parça ve teferruat, ait bulundukları eşya 
gibi tasnif edilir. 

97.01— Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli ara-

T arife 
No. Eşyanın 

balar ve vasıtalar (ez 
tinetler, makinalı atlar, 
yapma bebekler için ara 

97.02— Her nevi yapma bebek. 

97.03 — Diğer oyuncaklar; eğl 
modeller. 

97.04 —- Sosyete oyunlarına mah 
ler için motorlu veya m 
pong, bilardo ve gazino 
salarla diğer levazıma! d 

97.05 —- Eğlence ve bayramlar iç 
ve sürpriz eşyası; Noel 
eşyası ve Noel eğlencel 
eşya (suni Noel ağaçlar 
lenmemiş kreşler, kreş i 
tahta ayakkabılar, ağaç 
lar v. s.) 

97.06— Açık hava oyunları, j 
diğer sporlar için âlet, 
(97.04 pozisyonundaki e 

97.07— Her şekilde kullanılmıya 
ve ağ kepçeler; olta ile 
ya ; kuş avcılığına mahs 
kuşu avında kullanılan 
levazımatı. 

97.08— Atlı karıncalar, salıncak 
diğer panayır eğlenceler 
(seyyar sirkler, seyyar h 
yar tiyatrolar dâhil). 



Tarife Kıynaetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

F^ı l : 98. 

Çeşitli eşya 
NOTLAR. 
i. Aşağıda yazıh olanlar bu fasla dâhü de

ğildir : 
a) Kaş veya makyaj için kalemler (33.06); 
b) Kısmen veya tamamen kıymetli ma

denlerden veya kıymetli madenlerle kap
lama madenlerden mamul olan (71 nci 
faslın 2 numaralı notunun (a) bendi 
hükmü mahfuzdur) yahut inci, kıy
metli taş, sentetik veya terkip yoliyle 
elde edilen taşlar ihtiva eden düğme
ler ve düğme taslakları, taraklar, to
kalar ve benzeri eşya (Fasıl 71); 

c) XV nci Bölümün 2 numaralı notunda 
tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM: XV), umumi istimale mahsus 
malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
delerden (umumiyetle 39.07 ye giren) 
benzeri eşya; 

d) Çizgi çizmeye mahsus mürekkepli ka
lemler «tire • lignes» 90.16); 

e) 97 nci fasıldaki oyuncaklar. 
2. Yukardaki 1 numaralı not hükmü mahfuz 

kalmak şartiyle, bu faslın pozisyonlarına dâ
hü eşyanın tamamen veya kısmen kıymet
li madenlerden veya kıymetli madenlerle 
kaplama madenlerden veya kıymetli taşlar
dan, sentetik veya tertip yoliyle elde edilen 
taşlardan mamul olanları veya inci ihtiva 
edenleri de bu fasıldadır. 

Tarife 
No. Eşyanın 

3. Bu fasla dâhil eşya i 
*f kılıf, mahfaza ve b 

tılması mûiadolan ne 
dirde bu eşya ile bir 
olarak ithal edildikl 
ne tâbi tutulurlar. 

98.01— Düğmeler, üzerlerine men 
deler kaplanmış düğmele 
düğmeleri, çıtçıtlar ve be 
lakları ve düğme aksamı 

98.02— Kayarak işliyen fermuar 
98.03— Yazı kalemi sapları, mür 

ler ve dolma kurşun kale 
kalemler dâhil); kurşun 
zerleri; bunların teferrua 
ruyucular, agraflar, v. s 
zisyonlarındakiler hariç) 

98.04— Yazı kalemi uçları ve uç 

98.05— Kurşunkalemler (98.03 
riç), kurşun kalem kurş 
dan «arduvaz» kurşun ka 
mür kalemler; yazı ve 
tebeşirleri ve bilardo teb 

98.06 — Kayağan taşından. «ardu 
delerden yazı ve resim 
sun olmasın). 

98.07— Elle kullanılan kaşeler, 
damgalar, tarih ve pul d 
batını lıavi el ile basılan 
rakam ve işaretler ve be 

(!.• 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

98.08— Yazı makinalan için mürekkepli şeritler ve 
mürekkepli benzeri şeritler (makaraya sarılı ol
sun olmasın); emdirilmiş veya emdirilmemiş ıs
tampalar (kutulu veya. kutuşuz). 40 

98.09— Yazıhane ve şişeler için mühür mumları (levha, 
çubuk ve benzeri şekillerde); yazı teksirlerinde, 
matbaa merdivenlerinde ve benzeri işlerde kul
lanılan jelatin esaslı patlar (kâğıttan veya do
kumaya elverişli maddelerden bir mesnet üze
rinde bulunsun bulunmasın) : 

a) Mühür mumu. 75 
b) Sairleri. 25 

98.10— Çakmaklar ve ateşleyiciler (mekanik, elektrikli, 
katalizörlü, v. s.) ve bunların aksamı (taşlar ve 
fitiller hariç). 100 

98.11 •— Pipolar (taslaklar ve lüleler dâhil); sigar ve 
sigara için ağızlıklar; bunların aksamı. 100 

98.12— Saç tarakları, süs tarakları, tokalar ve benzeri 
eşya. 100 

98.13 —• Korseler için ve giyim eşyası veya teferruatı 
için balinalar ve benzerleri. 50 

98.14— Monte edilmiş tuvalet vaporizatörleri ve hunla-
rın püskürtme mekanizmalariyle başları. 100 

98.15 — Monte edilmiş termoslar ve başka izotermik 
kaplar ve bunların aksamı (camdan iç kısımları 
hariç). ^ 2o 

98.16— Mankenler ve benzerleri; vitrinler için otomat
lar ve başka canlı tablolar. 100 

Eşyanın 

BÖLÜM 

Sanat eşyası, koleksiyon 

Fasıl : 

Sanat eşyası, koleksiyon 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazdı olanla 

dir : 
a) Türkiye'de tedav 

davüle konulaca 
posta pulları, da 
benzerleri (49.07 

b) Tiyatro dekorla 
benzeri işler için 
ler» (59.12); 

c) İnciler ve kıyme 
olsun olmasın) (7 

2. 99.02 pozisyonu an 
estamplarvn ve litog 
tâbiri, mekanik veya 
haricolmak üzere, ku 
ne olursa olsun, sana 
men el ile yapılmış bi 
hadan doğrudan doğ 
veya renksiz nüshalar 

3. Ticari karakterde ola 
kopyeleri ve ticari g 
heykeller 99.03 pozis 
Bunlar imal edildikle 
edüir. 



Tarife Kıymetin-
No. Eşyanın cinsi den % 

4. a) Yukardaki 1 ilâ 3 numaralı not hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle, aynı za
manda hem hu fasla hem de tarifenin 
diğer fasıllarına girebilecek mahiyette 
olan eşya bu fasla dâhil edilir. 

b) Aynı zamanda hem 99.06 pozisyonuna 
hem 99.01 ilâ 99.05 pozisyonlarına gi
rebilecek mahiyette olan eşya, 99.01 ilâ 
99.05 pozisyonlarına dâhil edilir. 

5. Çerçevelenmiş tablo, resim, gravür, estamp 
ve litografyaların çerçeveleri, mahiyet ve 

kıymetleri itibariyle çerçeveledikleri eşya
nın değeriyle mütenasibolduğu takdir
de bunlarla birlikte tasnif edilir. 

99.01—• Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (üzeri 

Tarife 
No. 'Eşyanın 

elle süslenmiş fabrika iş 
zisyonundaki sınai resim 

99.02— Gravürlerin, estampları 
jinalleri. 

99.03 — Heykel sanatının oriji 
madde ne olursa olsun) 

99.04— Türkiye'de tedavül kıym 
tedavüle çıkarılacak olm 
edilmemiş, posta pullar 
ve benzerleri (matbu 
pulu yerine geçen dam 
lar v. s. dâhil). 

99.05 — Zooloji, botanik, miner 
koleksiyon ve buna dâh 
hî, arkeolojik, paleontol 
mizmatik değeri olan k 

99.06— Eskiliği 100 yılı aşan an 





S. SAYISI: 154 
Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kantin tasarısı ve Sosyal 

işler Komisyonu raporu (1/134) 

2\ C. 
Ba§b"akankk 18 . 11 . 1960' 

Kanunlar- ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay%: 71 -1335/2859 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 18 . 11 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Yük
sek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
G. Gürsel 

GEREKÇE 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, Yüksek 
Soruşturma Kurulunun ilk tahkikat sonunda verilecek kararlarjdan her hangi birini ittihaz edeceği 
tesbit olunmuştur. îlk tahkikat sonunda verilecek kararlar ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzun 191 nci maddesinde yazılı olup, son tahkikatın açılmasına veya maznunun muhakemesinin 
men'ine veyahut son tahkikatın muvakkaten tatiline mütedair olmak üzere üç nevi karara münhasır 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 149 ncu maddesinde maznuna takibat ne
ticesinde Verilecek cezanın işlediği diğer >bir suçundan dolayı göreceği cezaya tesiri yoksa hukuku 
âmme dâvası açılmış bulunan hallerde C. Savcısının talebi üzerine sorgu hâkiminin dâvanın muvak
katen tatiline karar verebileceği kaydolunmuştur. 

Mezkûr maddenin sevkında âmil olan mülâhaza, maznun olan şahsın bir fiil için duçar olacağı 
cezaya diğer fiillerin cezası müessir olmıyacaksa işbu diğer fiiller için tahkikat ve muhakeme icra 
edilerek beyhude yere uğraşmaya ve zaman kaybına mahal kalmamak üzere bunlara ait tahkikatın 
muvakkaten tatiline karar verilmek suretiyle işin intacını temin etmekten ibarettir. 

Yüksek Soruşturma Kurulunun yapacağı tahkikat neticesinde verilecek kararlara mütedair 3 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 149 ncu maddesine müte
nazır bu yolda bir hüküm mevcudolmaması sebebiyle Yüksek Soruşturma Kurulunun mezkûr madde
de yazılı hallerde muvakkaten tatil kararı vermesine imkân hâsıl olmamaktadır. 



— 2 — 
Yüksek Soruşturma Kuruluna Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zikri geçen 149 ncu 

maddesinde yazılı hallerde tahkikatın muvakkaten karar • verebilmeleri imkânını sağlamak ve 
bu suretle bu kurulun elinde mevcut tahkikat dosyalarının bir an evvel ikmal ve intacı ve iş
lerin azaltılması bakımından 3 numaralı Kanunun 12 nei maddesine Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 149 ncu maddesine mütenazır olarak bir hüküm ilâvesi suretiyle mezkûr1 maddenin 
tadiline lüzum ve zaruret görülmüş olduğundan işbu tadil tasarısı hazırlanmıştı. 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 

T. G. 
Millî BirUk Komitesi ' 26.11 .1960 

Sosyal t§ler Komisyonu 
Esas No: i/134 
Karar No: 56 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 3 sayılı Ka
nunun' 12 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan incelemede, Hükümet gerekçesinde izah olunan hususlar yerinde görüldüğünden tasarı 
aynen kabul' olunmuştur. 

Komitenin tasvibine arz olunmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Gür soy tr ak Suphi Özgüneş Mehmet Ytldtz &famet 

( S. S#ısı : 154 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 
ait 3 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. ~ Yüksek Adalet Divanının mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 12 ne i 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 12. — Yüksek Soruşturma Kurulu 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre ilk 
tahkikat sonunda verilecek kararlardan her
hangi birini ittihaz., eder. Aynı kanunun 149 ncıı 
maddesi gereğince dâvanın muvakkaten tatiline 
de karar verebilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

18 . 2 . 1960 
Devlet Bakanı ve 

Başıb. Yardımcısı 
F. Özdilek 

Devlet Bakanı ve 
Millî Eğitim B. V. 

N. Zeytinoğlu 

Devlet Balkanı ve 
Barbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
U. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 
E. AUcan 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tanın Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Tura. Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V 

S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 

Ticaret Bakam 
M, Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçujf/lu 

'İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

«#•• • -**• 
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