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Sayfa 
Salı ve Çaffamba günleri vergi ve ak

tarma kanun tasarılarının ve haklarında 
öncelikle kararı alman işlerin, 

Perşembe ve Cuma günleri de, Ana
y a s a ' ^ göre çıkması gereken tasarıların 
görüşülmesine, 

Senatoya gönderilip değiştirilerek gelen 
tasarıların, Vergi kanunları dışındaki, bü
tün işlerden önce ve toplantı yapılan her 
gün görüşülerek sonuçlandırılmasına ve 

Soruların Cuma günleri saat 17 den 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven, dün
kü Birleşimde Adalet Partisi Grupu adına yap
tığı, halk konutları standartlariyle ilgili sözle
rinin Meclis saatinde eksik ve yanlış aksettiril-
mesinden üzüntülerini bildiren ve tedbir alın
masını istiyen bir konuşma yaptı. 

Sayın Milletvekillerinden bâzılarına, Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle izin veril-
m'dsi kabul edildi . 

Kıbrıs meselesinin sebebolduğu anlaşmazlık
lar sebebiyle nazik bir duruma giren Türk - Yu
nan münasebetlerinin Millet Meclisinde genel 
bir hesaplaşmanın yapılması hakkındaki İstan
bul Milletvekili Tahsin Demiray ile Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm önergesiyle, 

Aynı konuda verilmiş Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim'in önergesi okunarak, yapılan ko
nuşmalar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakan Vekili Kemal Satır'in, Hükümetin gele
cek Salı günü bu hususta bir genel görüşme açıl
ması halinde gerekli açıklamaları yapmaya ha
zır olacağına dair verdiği demeçten sonra, ka
bul olundu. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişik
lik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
"geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının tümü yeniden açık oya sunu
larak kabul edildi. 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 
iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 

Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hak
kındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına, 

27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarıları, gündemdeki bü
tün işlerin öncesine alınıp ivedilikle ayrı ayrı 
görüşüldükten sonra tümleri açık oya sunulduy
sa da yapılan tasnifler sonunda yeter sayı elde 
oluııamadığı amluşıldığıııdaıı, oylamalarım gede
cek Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 300 sayılı Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair ikanun tasa-
Tiısımın maddeleri üzerindeki gönüşmeiier biti
rildi. 

30 Nisan 1964 Perşembe ıgünü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime ('Saat 18,45 te) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Balılktesir 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çav dar oğlu 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ege Üniversitesi 1962 Bütçe yılı Kesin-

hesap kanunu tasarısı (1/688) (Sayıtay Ko
misyonuna) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/689) (Sa
yıştay Komisyonuna.) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 büt
çe yılı Kesiphesap kanunu tasarısı (1/690) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/691) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş "Üyesi 

Nedim Evliya'nm, Milletvekili Seçimi Kanunu

nun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/716) (Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/717) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

Raporlar 
7. -— İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
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M. Meclisi B : 96 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 2/273; O. Senatosu 2/99) 
(Gündeme) (iM. Meclisi S. Sayısı : 234 e 3 ncü 
ek, C. Senatosu S. Sayısı : 324) 

8. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1580 sa-

30 . 4 . 1964 O : 1 
yılı Belediye Kanununun 15 nei maddesinin 
58 nci ıbeındine tevfikan Belediyelerce (kurulan 
toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 
12 . 9 . 1960 gün ve 80 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin 0 ncı fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Adalet 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/301, 2/4.14) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 703) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleş, inini açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Saym üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama muamelesi başlamıştır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmişi ir. 
Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz nıev 

cuttıır. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Belçika'da bir trafik kazasında ölen altı işçimi
zin naişlarının Türkiye'ye getirilmesi için H ükil-
metin ilgilenmesini istiyen demecine Çalışma Ba
kanı Bülent Ecevit'in cevabî. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, gündem dı
şı, Belçika'da 12 - 13 gün evvel bir trafik kazasın
da ölen 6 işçimizin cenazelerinin Türkiye'ye geti
rilmesi için Hükümetin dikkatini çekmek üzere 
söz talebetmişsiniz. Buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür ede
rim Saym Başkan. 

Sayın Milletvekilleri, bundan 12 -13 gün evvel 
Belçika'da bir trafik kazası yüzünden 6 işçimiz 
ölümle neticelenen bir âkibete uğramıştır. Bu iş
çilerin bu tarihe kadar Türkiye'ye cenazeleri ge

tirilmemiştir. Saym Çalışma Bakanlığına yaptı
ğım müracaat çok müspet karşılandı, kendilerine 
hususiyle teşekkür ederim. Ancak bu hususta Ça
lışma Bakanlığı bilhassa İşçi Sigortaları ve İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğünün mev
zuatı buna müsaidolmadığı için, bir iş kazasında 
bir ölüm vâki olsaydı bunların cenazelerinin gel
mesi mümkün olacakmış. Her ne şekilde olursa 
olsun bir vatandaş olarak oradaki bir kaza neti
cesinde ölüme duçar olmuş ve fakat şimdiye ka
dar bunların cenazesinin nerede olduğu ve Türki
ye'ye getirilcmiyeceği hakkında hiçbir merci katı 
surette bize bir malûmat verememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların aileleri biz
lere defaatle telgraf telefon çekmekte ve bizzat 
kendileri bu Ankara'ya kadar gelip sürünmekte
dirler. 
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Hariciye Vekâleti Konsolosluk Dairesine yap

tığımız mütaaddit müracaatlar ile nihayet burası 
bir telgraf çekmiştir. Bu telgrafın halen cevapları 
gelmemiştir. Bu hususta Hükümetin nazarı dik
katini celbetmek isterim. Her ne olursa olsun, 
ister iş kazasında ölsün, isterse trafik kazasında 
veya bir kalb krizinde, hattâ hastanede ölsün, 
bir vatandaşın Avrupa'dan cenazesini getirmek 
için Maliye Vekâletinde veyahut da Hükümette 
buna ait bir fonun mevcudolmadığmı bilmiyo
rum. Ama eğer yoksa bu şekilde 60 bin işçiden 
bu gibi kazalara ıığrıyacakları ve hepsinin iş ve
ren tarafından buraya gönderilmesi mümkün ol-
mıyacağma göre lütfen Hükümetin nazarı dikka
tini celbederim. Bu gibi işçilerin Türkiye'nin 
prestiji bakımından cenazelerinin orada bu şekil
de kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Baka
nı. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Ahmet Şener arkadaşımızın yerinde ikazı üzerine 
bu konu ile ilgilenmeyi bir insanlık borcu bildik. 
Hakikaten arkadaşımızın belirttiği gibi iş kazala
rında ölen işçilerimizin cenazelerinin yurda gön
derilmesinde, bu memleketlerdeki iş veren mües
seseler bâzı kolaylıklar göstermektedirler. Fakat 
söz konusu işçiler iş kazasında değil, trafik kaza
sında ölmüşlerdir. Bu yüzden işveren müessese-
lerce yapılabilecek bir şey bulunmamaktadır. An
cak, Sayın Ahmet Şener arkadaşımızın ikazı üze
rine Sayın Ulaştırma Bakanı ile de temas ettim, 
bilindiği gibi işçilerimizi gidişlerinde Türk uçak
ları götürmektedir. Dönüşte de yolcu veya yük 
getirmektedir. Bu uçaklarda bu gibi cenazeler 
son derece cüzi bir ücret karşılığında: getirilebile
cektir. Merhumun aileleri bu yola müracaat ettik
leri takdirde bu şekilde kendilerine çok az bir mas
raf yüklenmek üzere mesele halledilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

2. — Samsun Milletvekili Bahri Cömert'in, or
man meselesinin Anayasanın maksadı dışında ka
rışık bir hale getirildiğine ve bu kanunun yeniden 
ele alınması gerektiğine dair konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahri Gümert. 
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ilk nazarda aktüel 
gözükmiyen bir mevzu fakat vatandaşın günlük 

30 . 4 . 1964 O : 1 
hayatı ile, gelecekteki Türkiye'nin ve bugünkü 
Türkiye'nin iktisadî hayatının temeli ile ilgili 
o'lan 'bir mevzuda huzurunuzu kısa da olsa işgal 
ettiğimi için özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, her gittiğimiz yerde 
vatandaşların sık sık orman mevzuundaki suali
ne mâruz kalmaktayız. Orman meselesi maalesef 
yeni Anayasamızın getirmiş olduğu esprinin ta
mamen dışına çıkarılarak bir keşmekeş haline ge
tirilmiştir. Hatırlarsınız Tapulama Kanununun 
Yüksek Mecliste -mütalâası ve tedvini sırasında 
bu mevzuda uzun konuşmalar yapılmış ve den
miştir ki, orman mevzuunda hakikaten sıkıntı 

! vardır. Vatandaş şikâyetlerinde haklıdır. Fakat, 
! bunun yeri Tapulama Kanunu değildir. Hükü-
j met yeni bir formül ile, yeni bir sistem ile yeni 

bir kanun teklifi ile yakında Meclisin huzuruna 
çıkıp vatandaşın ıstırabına ve vatandaş - devlet 
münasebetlerine medenî bir üslûp vermek husu
sunda 'kararlıdır, denmiş ve bu ihususta bir kı
sım arkadaşlar ikna edilmek yoluna gidilmiştir. 
Şu ana kadar görüyoruz ki, yeni Anayasanın fev
kalâde ehemmiyet atfederek orman mevzuunu 
kendi bünyesine almasına rağmen, orman tama
men kaderine terk edilmiş âdeta, vatandaş orma
na düşman hale getirilmek istenmiştir. Türkiye-
mizde no olduğunu anlıyamadığım, sebebini bir 
türlü bilemediğim Ziraat Vekâletinin otokratik 
tutumu ile zeytinlikler, bağlar, bahçeler uzun se
nelerin, kadim tapuların bağlandığı gayrimen-
kuller Ankara'da bir işaretle orman ilân edil
miş, ormanın neresi, hâli arazinin neresi, bağın 
neresi, zeytinliğin neresi olduğu anlaşılmaz hale 
gelmiştir. Sık sık bahsettiğimiz yarınki müreffeh 
Türkiye'nin iktisadi tablosunu teşkil edecek or
man mevzuunun bu kadar hafife alınması beni 
cidden üzdüğü için şimdiye kadar bekledim, bu
rada bu mevzua inanan bir insan olarak sizlere 
hitabetmeyi bir vazife bildim. 

Hükümetten ve bilhassa Ziraat Vekâletinden 
rica ediyorum; orman mevzuu had bir safhaya 
igelmİştir, her yerde ormanı korumak değil âdeta 
tahribedilmeye yarışılmaktadır. Çünkü vatandaş 
yarınki durumdan o kadar şüpheli hale gelmiştir 
ki, kültür arazisine orman denir, ormana kültür 
arazisi nedir. Bu İhale (gelmiş ve hattâ ne olur ne 
olmaz orman içindeki bâzı köylerimiz, ormanı 
imha durumuna düşmüşlerdir. 

Ve yine Sayın Hükümetten istirham etmek
teyim : Bu kanun tasarısını en kısa zamanda Mec-

- 129 — 



M, Meclisi B : 96 
lise getirsin. Zira vatandaş bunu her gün bekle
mektedir. 

Gene tâli olarak, orman mevzuu ile ilgili ka
nun tasarısı ile ilgili komisyondaki arkadaşlar
dan istirham ediyorum, bunu en kısa zamanda 
tezekkür etmek suretiyle Yüksek Meclisin huzu
runa getirsinler, vatandaşın bu endişesini ve 
memleket iktisadiyatının bu mühim faktörünü 
halletmek yoluna gitsinler. 

Hürmetlerimle. 

3. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak'a bir ay izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/877) 

BAŞKAN —• Bir arkadaşımıza izin verilme
si hakkında Başkanlık sunuşu vardır. Okutu
yorum : 

Genel Kurula 
Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'a, 

mazeretine binaen, 1 . 5 . 1964 tarihinden itiba
ren bir ay izin verilmesi Başkanlık Divanının 
29 . 4 . 1964 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclfei Başkana 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. —• Senato kısmi seçimleri için Meclisin 
tatil kararı alacağı tarihe kadar Salı, Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günleri saat 14 ten 19 a ka
dar toplanılmasına, 

Sah ve Çarşamba günleri vergi ve aktarma 
kanan tasarılarının ve haklarında öncelik karart 
alman işlerin, 

Perşembe ve Cuma günleri de, Anayasa'ya 
göre çıkması gereken tasarıların görüşülmesine, 

Senatoya gönderilip değiştirilerek gelen tasa
rıların, vergi kanunları dışındaki, bütün işlerden 
önce v'e toplantı yapılan her gün görüşülerek so
nuçlandırılmasına ve, 

Soruların Cuma günleri saat 17 den sonra 
ete alınmasına dair Başkanlık Divanı karart. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, bundan 
ıböyle Meclisin Senato seçimlerine kadar tatilini 
mutazammın 'bir sunuşu vardır Başkanlığın. Bu 
Başkanlık sunuşunu okutuyorum. Daha sonra is-
ti'yen olursa söz vereceğim ve oyunuza sunaca
ğım ; 
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«Gündemde (birikmiş işlerin çokluğunu ve 

7 Haziran 1964 tarihinde yapılacak olan Senato 
kısmî seçimleri dolayısiyle Meclisin Mayıs ayının 
ortalarında tatil kararı alması ihtimalini -göz 
önüne alan Başkanlık Divanı grup başkanları ve 
Hükümetle mutabık kalarak o tarihe kadar aşa
ğıda arz edilen esaslar dairesinde çalışılmasını 
uygun görerek keyfiyetin Yüce Heyetinizin tas
vibine arzına karar vermiştir. 

1. Senato kısmî seçimleri için Meclisin tatil 
kararı alacağı tarihe kadar Salı, Çarşamba Per
şembe ve Cuma günleri saat 14 ten 19 a kadar 
topl'anılacaktıır. 

2. Salı ve Çarşamiba günleri münhasıran 
vergi kanunları, Gümrük Tarife Kanunu ile ak
tarma kanunları ve haklarında öncelik kararı 
alınmış olan işler görüşülecektir. 

3. Perşembe ve Cuma günleri münhasıran 
Anayasaya göre çıkması lâzımgelen kanunlar gö
rüşülecektir. 

4. Senatoya gönderilip tadilen gelen kanun
lar vergi kanunları hariç diğer bütün işlere tak-
dimen toplantı yapılan her gün görüşülerek in-
tacedilecektir. 

5. Sorular Cuma günleri saat 17 den sonra 
görüşülecektir. 

6. Bu esaslar dâhilinde ve aynı kategoriye 
dâhil işler müstaceliyetine 'göre sıralanarak Baş
kanlıkça tanzim edilen gündemde değişiklikler 
yapılmaması uygun görülmüştür. 

Buna rağmen değişikliyi mutazammın önerge 
verildiği takdirde, evvelâ Başkanlık Divanında 
görüşülerek önerge Başkanlık Divanının mütalâ-
asiyle birlikte Heyeti IJmumiyeye arz edilecek-, 
tir.», 

BAŞKAN — Divan sunuşunu oylarınıza su
nuyorum. Sah 'gününden itibaren tatbik edilecek
tir efendim. Bu Divan sunuşu Yüce Meclisçe ka
bul edilirse 5 Mayıs 1964 tarihinden itibaren tat
bik edilecektir. Oyunuza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bun
dan böyle Divan sunuşuna göre hareket edile
cektir. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamna
mesine bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında önergesi 
(2/519, 4/321) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Ni-
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zamnamesine bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin geriverilmesi hakkındaki önerge
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığma-
28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizam

namesine ek kanun teklifini, gerek komisyonlar
da beliren ve gerekse ilim adamları tarafından 
da teyidedildiği üzere Ticarette tağşişin men'i 

1. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu ve iki arkadaşının 28 . 1 . 1959 tarih ve 
7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/679) 
(S. Sayısı: 699) 

2. — Bâzı vergi ve resimlere zam yıpılması 
hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/621) (S. Sayısı: 
632) 

3. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tamrısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci defa oya konu
lacak işler meyamnda 28 . 1 . 1959 tarih ve 
7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
geçen birleşimde yapılan açık oylamada çoğun
luk bulunmadığı için 'açık oylama tekrarlana
caktır. 

Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hak
kındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ya
pılan açık oylamasında ıgerekli çoğunluk sağla
namadığından bu Birleşimde tekrarlanacaktır. 

27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının, yapılan açık oy
lamasında ıgerekli çoğunulk sağlanamadığı için 
oylama Ibu Birleşimde tekrarlanacaktır. 
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hakkındaki 1705 sayılı Kanun hükümlerine göre 
çıkarılacak Tüzük ve altın gümüş ve emsalinin 
standarta tâbi tutulmasiyle mümkün olacağı an
laşıldığından içtüzüğün 68 nci maddesine daĵ a-
narak geri alıyorum. Saygılarımla. 

Teklif sahibi 
İstanbul 

Reşit Ülker 
BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımız, müsaade buyurur
larsa, bir itirazda vâki olmazsa, bu üç oylamayı 
birlikte ve kupaları gezdirmek suretiyle yapa

cağız. Muvafık mı? (Muvafık sesleri) 
Kupaları gezdirin lütfen. 
Dünkü Birleşimde müzakeresini (bitirdiğimiz 

ve maddelerini ayrı ayrı kabul ettiğimiz 636 sa
yılı Kanunun tümü üzerinde oylarınızı izhar sa
dedinde lehte veya aleyhte söz istiyen arkadaş
lar konuşacaklardır. Kanunun lehinde veya aley
hinde söz istiyen arkadaşımız var mı?... (Yok 
sesleri) 

Olmadığına göre bu kanunun da açık oyla-
• ması yapılacaktır. Müsaade buyurursanız bu ka
nunun açık oylaması da kupa gezdirilmek sure
ti ile yapılsın, («muvafık», sesleri) 

4 ncü kupa da gezdirilsin lütfen. 

5. —• 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ti
caret, Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân Komis
yonlarından seçilen dörder üyeden kurulan Ver
gi Reform Geçici Komisyon raporu ve Anayasa 
Komisyonunun mütalâası (1/664) (S. Sayısı: 
698) (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge vardır. Okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alan 5383 sayılı Güm

rük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, 

(1) 698 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Tarife Pozisyon Cetveliyle ilgili mat
baa düzeltişleri C, Senatosunun 458 S. Sayılı 
basmayazısı sonunda gösterilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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1964 bütçesi ile ilgisi dolayısı ile biran önce ka
nunlaşması zaruri olduğundan, hakkında öncelik 
ve ivedelik kararı verilerek diğer tasarılara tak-
dimen müzakeresini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergede iki husus mevcuttur. 
Birisi, gündemde bulunan diğer maddelere ta'k-
dimen görüşülmesi; diğeri öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesidir. 

Gündemde bulunan diğer maddelere takdi-
men görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu «oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutmamıza lüzum var mı efendim? 
Okutalım mı raporu arkadaşlar? Uzun bir ra
pordur. Müsaade buyurursanız tümü üzerinde 
söz vereyim. Bu tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyenler?... 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Mü
saade buyurursanız izahat vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Başkan, Mulhterem üyeler, 
Çok ehemmiyetli bir kanun olduğu için, izin 

verirseniz, müzakeresine başlamadan evvel bu ka
nunun muhtevası hakkında Yüksek Meclise mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Gümrük Kanunumuza bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki bu 
tasarı, esas itibariyle bir vergi kanunundan zi
yade bir iktisadi tedbir kanunu olarak huzuru
nuza getirmekteyiz. 

Gümrük vergilerinin yerli sanayii koruyucu 
tediye muvazenesine yardımcı ve gelir getirici, 
yani hami ve malî fonksiyonlarını Yüksek Mec
lise ayrıca izah etmeme lüzum yoktur. Ancak şu
rasını belirtmek isterim ki, bu tasarı bilhassa 
sınai sektördeki teşebbüslerin dış rekabetten ko
runması, tasarrufların sınai faaliyetler saha
sına yöneltilmesi ve yabancı sermayeye Türki
ye'de daha cazip imkânlar sağlamak maksadiyle 
hazırlanmıştır. Bu tasarının kanuniyet kesbet-
m ekinden sonra sınai sahada yerli ve yabancı ser
maye yatırımlarının ve faaliyetinin artacağından, 
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bir kısım sanayi kollarında müşahede edilen âtıl 
kapasitelerin mühim mikyasta giderileceğinden, 
istihdam hacminin genişliyeceğinden ve bütün 
bu gelişmenin süratle meydana geleceğinden emin 
bulunuyoruz. 

Bu kanaatimizin sebeplerini, Gümrük Vergi
mizin halihazırdaki durumunu mukayeseli bir 
şekilde açıklamak suretiyle izah edeceğim. 

Türkiye'de Gümrük Vergisinin bâzıları bilhas
sa İkinci Cihan Harbinden itibaren, gerek ithal 
olunan malların değerine ve gerekse diğer vergi 
gelirlerine kıyasla çok büyük nisbette gerilemiştir. 
Kabul etmek lâzımdır ki, bu gerileme sanayiimiz 
için lüzumlu halinin azalmasından başka bir şey 
değildir. 1938 yılında Gümrük vergilerinin umu
mi ensidansı, yani ithal olunan malların kıymet 
nisbeti % 31 idi. Bu nisbct halen % 13 e düş
müştür. Geçici mahiyetteki Damga Resmi ve 
diğer mükellefiyetleri de ilâve edersek bu nisbet 
% 18 seviyesini aşmamaktadır. 1938 yıllarında 
Gümrük Vergisinin Devlet gelirleri içindeki ye-
n yani bütün Devlet gelirlerine nisbeti % 19 idi. 
Bugün bu nisbet sadece 9 dur. 

Filhakika geçen devre içinde ithalât ve ver
gi sistemi bünyelerinde değişiklikler olmuştur. 
Ancak bu değişiklikler Gümrük Vergisinin hamî 
ve malî fonksiyonlarının bu derece gerilemeleri 
için inandırıcı bir sebep teşkil edemez. Aksine 
bu değişiklikler, bu konuda gereken tedbirlerin 
alınmasının mucip sebebi olarak kabul edilmesi 
icabeder. Başka memleketler hakkında verebile
ceğim mukayeseli rakamlar Türkiye'nin menfaat
lerinin bu bakımdan ne derece haleldar olduğunu 
açıkça gösterebilecek mahiyettedir. 

Türkiye'de ensidans % 31 den % 13 e düştüğü 
halde halihazırda Fransa'da % 24 e, Yunanis
tan'da % 28,5, israil'de % 41 dir. Türkiye'de 
makina ve teçhizat üzerinden alınan Gümrük 
Vergileri umumiyetle % 5 seviyesinde bulunduğu 
halde memleketin süratle kalkınmasını, bu saha
daki yatırımları ve istihsali teşvik ile başaran 
İspanya'da bu nevi mamullere mütaallik vergi 
nisbetleri % 30 ile % 50 arasında değişmektedir. 
İsrail'de nisbetler bunun da üstündedir. 

Burada hemen ilâve etmek isterim ki, Güm 
rük tarifelerine ilâve para - tarif er yükler bil
hassa Yunanistan'da ve umumiyetle diğerlerin
de Türkiye'd elcilerden daha fazladır. 

Gümrük vergilerinin umumi hâsılası içindeki 
yerinin Türkiye'de % 19 dan % 9 a düştüğünü 
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arz etmiştim. Bu nisbet halihazırda Hindistan'
da % 23, İtalya'da % 23, Yunanistan'da % 30, 
israil'de % 19 dur. 

Heyeti umumiyesi ile rakamlar ve nisbetler 
Türkiye'de ithalâtçıya âdeta prim verilirken, adı 
geçen memleketlerde verginin, Gümrük Vergisi
nin mühim bir kısmının yabancı memleketlerde
ki ihracatçılar üzerinde bırakıldığının ifadesi ola
rak kabul edilmek icabeder. 

Bu umumi manzarası yanında bugünkü tari
fenin had ve nisbetlerine inildiği zaman, kalkın
ma plânında ve 1964 programında belirtildiği gi
bi tutarsızlıklar, aksaklıklar ve düşüklüklerin de 
mevcudiyetiyle karşılaşılmaktadır. Gerçekten 
lüks gıda ve istihlâk maddelerinin çok düşük, 
mühim ham ve ilk maddelerin yüksek nisbetlerle 
vergilendirildiği, bir kısım nisbetlerin dâhili ima
lâtın inkişafına imkân vermiyecek pek düşük 
seviyelerde kaldığı, yine bir kısım nisbetlerin 
dâhildeki tasarrufları lüks istihlâk maddeleri ima
line sevk ederek sermaye israflarına sebebiyet ve
recek seviyelerde tutulduğu, hammaddelerden 
alman vergilerin mamullerden daha yüksek ol
duğu, tarifemizin tetkikinden anlaşılabilir. Bun
ların her halde bir an evvel ıslâh edilmesi lâzım
dır. Yeni tasarı ile bu hususta öngörülen ıslâhat 
Yüksek Meclisin Geçici Komisyonunca incelen
miş ve bütün bu sebep ve hususiyetleri ile olduğu 
gibi kabul olunmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarı ile "bu sahada
ki !bir boşluğu kapatmakta, uzun sene1 erden be
ri Türk sanayicileri ile Devlet Hazinesi aley
hine işliyen bir sistemi ıslah etmekte olduğumu
za inanıyoruz. 

^arifemizin r 'sb^t ve hadleri bu tasarı ile 
umumiyetle yükseltilmektedir. 19 kadar hâd 
ve nisbette indirimler yapılmıştır. Bunların ade
di filvaki yüksek değildir. Bir kısım had ve nis-
: >'- -'-"> <[<y ^nulmamıştır. Tavizlerle başka mem
leketlere bağlanmış olan hadler ve mabetlerden 
>"-' - jr••• s° l t iWs ise de şimdiki halde bun

ların fiilî bir tesiri olmıyacağı tabiîdir. Bunun 
yanında hususi kanunlarla veya gümrük mev-
zuatiyle tesbit edilmiş muafıklar ve istisnalar 
devam ettiği müddetçe ithalâtımızın bunlara 
taallûk eden kısmı bu değişikliklerden umdilik 
müteessir olmıyaeakt:r. 

Yaptırımız derişiklik mevout ensidansı % '13 
ten 16 -17 ye yükseltilmektedir. 
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Bundan doğacak vergi farkı doğrudan doğ

ruya ekonominin kazancı olarak telâkki edilmeli
dir. 

Sayın arkadaşlar, tasarının hazırlanmasında 
esas tutulan bâzı prensipler üzerinde de malû
mat vermeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Tarifenin yeni had ve nisbetlerini değiştirir
ken ilk ham, yarı mamul ve mamul maddeler 
arasında mevcudolması gereken farklılığa bil
hassa itina edilmiştir. Mevcut tarifede yer yer 
hammaddenin vergisinin mamulün vergisinden 
daha yüksek olması çekimde aksaklıklar ve tu
tarsızlıklar vardır. Bu 'ha1 mahiyeti ica!bı ola
rak maımül maddenin memleket dâhilinde imal 
edilmesine memleketteki işçiliğin kıymetlendi-
rilmesine çok ciddî ve katî şekilde engel olmak
ta idi. Binaenaleyh, hammaddenin vergisinin 
en düşük seviyede tutulması, yarı mannilün ver
gisinin bunun üstünde ve mamulün vergisinin 
de en yüksek seviyede tespiti tasarının hazırlan
masında riayet edilen en mühim prensiplerden 
birisi olmuştur. Bu suretle mamul madde1 er 
imâlinin teşviki mümkün olacaktır. 

Tasarının hazırlanmasında göz önünde bu
lundurulan prensiplerden diğer bir tanesi de, 
tarifenin Müşterek Pazar ile olan Anlaşmamız 
balomın'dan en makul ve zaruri seviyesini tesbit 
konusu olmuştur. Halen tasdik safhalarından 
ve muamelelerinden geçmekte olan bu tasarı ile 
5 yıllık bir hazırlık ve 12 yıllık bir intibak dev
re1 eri düşünülmüştür. Bu devrelerde ve bilhas
sa intibak devresine girerken tarife bakımırdan 
hazırlığımızın tam olması lâzımdır. Yani t a r -
femiz o seviyede olmalıd.r ki bundan 12 yıllık 
tedrici indirimler devresinde dahilî sanayiimiz 
zarar görmemelidir. Bu hal indirimlerin en yük
sek seviyeden baVaması ile mümkündür. Halen 
•mamul mallar grupundaki % 5 nisbetirii devam 
ettirmek ve tedrici indirimlere bu nispetlerden 
başlamak, Türkiye'de mamul maddeler imalinin 
son şansını ortadan kaldırmak demektir. 

Sayın arkadaşlar, ibu tasarının iktisadi hayat 
ve bilhassa yatırım1 ar ve fiyatlar üzerindeki te
sirine de kısaca temas etmek isterim. 

Tasarı yerli mamul malları yabancı mallara 
karşı böy^ce korurken dâhilde yatırımları pa-
halılaştıracak ve fiyat seviyesinin yükselmesine 
âmil olacak mıdır1? Tasarının maksat ve gayesi 
işte buradadır. Hariçten ithâl olunacak malı 
hesaplı ve dengeli bir şekilde pahahlaştırmak, 
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piyasada teşekkül edecek fiyattan yerli teşeb
büsleri ve imalâtı faydalandırmak, yerli malı 
imâl ve kullanılmasını teşvik etmek... Gümrük 
vergileri hami fonksiyonlarını böyle icra eder
ler. Ama hemen ilâve edeyim ki, bu durum it
hâl malınnı fiyatının ve dolayısiyle piyasadaki 
fiyat seviyesinin derhal yükselmesi demek de
ğildir. Çünkü yükseltilen verginin bir kısmını, 
Türkiye piyasasındaki yerini kaybetmemek için, 
yabancı memleketteki ihracatçı üzerine alacak 
ve böylece malını Türkiyeye daha ucuza satmak 
zarımda kalacaktır. 

Bu suretle bir taraftan Hazine ihtiyacı olan 
geliri sağlarken, ithâl mallarına daha az döviz 
ödenecek ve tediye muvazenesindeki tazyik bi
raz azalacak ve diğer taraftan dâhildeki imalât
çı ve müstahsil faaliyetini artıracak, hem de 
ihtiyacımız içerden daha çok [karşılanmış ola
caktır. Ancak bu durum lüzumlu ve 'müsmir 
yatırımların yapılmasına ve bu yatırımlar için 
dışardan yatırım malları getirilmesine de engel 
olmıyacaktır. Zira takdim ettiğimiz tasarının 
ikinci maddesindeki Ibir hüküm ile Hükümete 
zaruri hallerde ilgili malların vergilerinde'indi
rimler yapabilmek yetkisi tanınmaktadır. 

Esasen yatırımlar konusunda bilhassa mühim 
olan finansman problemidir. Yatırımların artan 
maliyetleri ancak uzun amortisman devrelerine 
dağıtılmakta olup mamullerin maliyetleri üzerine 
pek cüzi miktarlarda tesir eder. Binaenaleyh asıl 
konu yatırımların başlangıcının gerektireceği fi
nansman işidir. 

Tasarının üçüncü maddesi ile Hükümete bu 
gibi hallerde lüzum görüldüğü takdirde bunlara 
taallûk eden vergileri 5 yılda ve 5 taksitte alabil
mesi için yetki verilmektedir. Bu tedbirler, ya
tırımlar bakımından mahzurlu çıkmasını önliye-
cek mahiyettedir. 

Bu tasarı ile muhtas gümrük hadleri üzerinde 
yapılan değişikliklerin fiyat seviyesini yükseltip 
yükseltmiyeceği ve hayat pahalılığına tesiri konu
suna gelince: Şüphesiz bu maliyet artırıcı bir ame
liyedir. Ancak fiyat seviyesi yalnız maliyet artı
rıcı unsurların etkisine göre teşekkül etmez. Bil
hassa mal - para arzı, fiyatın teşekkülünde âmil 
olurlar. Zira gümrük vergilerinde yapılan bu 
revizyonun dahilindeki imalâtı ve mal arzını bü
yük mikyasta artıracağına inanıyoruz. Diğer ta
rafta para politikası bugün olduğu gibi enflâsyo
na meydan vermiyecek bir davranışla idare edi-
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lirse, bir taraftan mal arzının artışı, diğer taraf
tan hesap ve para politikasının tesirleri altında 
gelişecek bir fiyat seviyesinin yükselip gitmesi 
mümkün olmıyacaktır. Fiyatlar, mal arzı ve pa
ra arzı arasındaki dengeye göre taayyün eder. Bu 
dengenin mal ile ihtiyaca cevap verir bir inkişaf 
gösterdiği, para arzı unsuru ise takibetmekte ol
duğumuz para politikası ile sevk ve idare edildiği 
takdirde bugünkü fiyat seviyesini devam ettirmek 
mümkün olacaktır ve böyle de hareket etmek ka
rarındayız. Her halde 600 milyar civarında bir 
millî gelir 6 - 7 milyarlık ithalât içinde 240 mil
yonluk Gümrük Vergisi farkının tesirini izale et
mek çok güç olmıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye, dış ödeme dengesi 
bakımından açık veren bir memlekettir. Dış öde
meler dengesini düzeltmek çareleri, arasında itha
lâtı mamul mallar grupundan çok hammaddeler 
grupuna kaydırmak ve mamul maddeler istihsali
ni artırmak ve bunun için de Gümrük Vergisinin 
koruyucu fonksiyonundan faydalanmak zarureti 
vardır. 

Bu tasarının dâhilde mamul maddeler imalâ
tını korumak sureti ile dış ödemeler dengesisini 
geniş mikyasta takviyeye büyük mikyasta yardım 
edeceğini size beyan edebilirim. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu tasarı ile Gümrük Vergisi hasılatının 12 

aylık bir devre itibariyle 240 milyon liralık bir ar
tış kaydedeceğini hesaplamış bulunuyoruz. Bu he
sap, ithalâtın aynen olmıyacağı şeklindeki esasla
rı mevcut sayarak yapılmıştır. Bu net bir artış
tır. Muaflıklar, istisnalar ve Devlet gelirlerine te
sir edebilecek sair âmiller nazara alınarak tesbit 
edilmiştir. Bahsettiğim 12 aylık devrenin geçen 
kısmı miktarınca bu gelirin de noksan tahakkuk 
etmesi tabiîdir. 

Sayın arkadaşlar, 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki bu değişik

likler müstakil bir kanun tasarısı ile birlikte tak
dim olunmaktadır. Bu tasarıda üç yeniliğe yer 
verilmektedir. Geçici Komisyonun re'sen ve Ana
yasa Komisyonunun mütalâalarını da almak su
retiyle yaptığı değişikliklerle birlikte bu yenilik
leri kısaca açıklamama müsaadelerini rica ediyo
rum: 

Evvelâ kanun tasarısı Hükümete, vergi 
had ve nisbetleri üzerinde değiştirmeler yapmak 
yetkisini tanımaktadır. Hükümet kalkınma planı
nın hedeflerini ve ekonominin ihtiyaçlarını göz 

— 134 — 



tâ. Meclisi B : 96 
önünde tutarak vergi hadlerini sıfıra kadar indir
mek veya en çok % 50 kadar artırabilmek yetki
sindedir. Başka memleketlerde mevcudolan ve 
tasarıda Geçici Komisyonun değiştirmesinden son
ra hudutlu bir şekilde yeralan bu yetki Gümrük 
Vergilerinin malîden çok koruyucu fonksiyonunu 
gereği veçhile kullanabilmek bakımından çok bü
yük bir ihtiyaca cevap verecektir. 

İkinci yenilik ithal ve imali uzun vadeli plân 
hedeflerine uygun olan yatırım maddelerinin 
vergilerinin 5 yılda ve 5 eşit taksitte fa
izsiz olarak alınması keyfiyetidir. Bunun 
da bu sahada büyük bir ferahlık yara
tacağına ve bilhassa yatırım maddeleri 
konusunda meydana çıkabilecek finansman güç
lüklerini izale edeceğine kaaniiz. Bu suretle âde
ta müteşebbislere bir nevi ve çok iyi şartlı faizsiz 
orta vadeli bir sanayi kredisi verilmiş olacaktır. 

Üçüncü yenilik ise, Gümrük Vergisi had ve 
nisbetlerinin tâyin ve tesbitine mütaallik sorum
luluğun direkt olarak çeşitli bakanlık ve teşekkül-
lerdeki temsilcilerinden mürekkep vazifeli bir ko
misyona verilmesidir. 

Bunların hepsini yeni, müspet ve tesirli mües
seseler olarak teklif ediyoruz. 

Sayın üyeler, 
Gümrük vergilerinin hususiyetleri zamanında 

gereken tedbirler zamanında alınmazsa, piyasada 
derhal spekülatif hareketlere geçilmesi ve büyük 
haksız kazançların teşekkül etmesi, gibi olumsuz 
neticeler doğurmasına sebebiyet verebilmektedir. 
Bu takdirde Devlet gelirleri geniş mikyasta azal
makta ve bilhassa sıkışık bir devre içinde dış te
diye talepleri şiddetle yükselerek dış ödeme den
gesi zorlanmakta hattâ altüst olmaktadır. Biz bu 
sebeple gelecek devreler iein tasarının ikinci mad
desinde öngörürdüğümüz «Hükümete yetki veril
mesi» sistemini teklif ediyoruz. 

Ancak bu anda bu mekanizma elimizde mev
cut değildir. Kanun tasarısı üzerinde epeyce bir 
zamandır çalışılmaktadır. Bu hal değiştirecek 
hadler bakımından piyasada doğurduğu ve doğu
racağı reaksiyonlarla, yukarıda bahsettiğim zarar
lı neticelerin meydana gelmesine sebebolabilir. 
Bu sebeple Türk ekonomisinin katlanacağı zarar
lar da pek büyük olacaktır. Bu bakımdan kanun 
tasarısının kabil olduğu kadar süratle müzakere 
edilmesinde ve neticelendirilmesinde Devlet gelir
leri, Devlet harcamaları, tediye muvazenesi ve 
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vergi adaleti gibi pek çok açılardan büyük ve ha
yati zaruretler vardır. 

Tasarının süratle kanuniyet kesbetmesi konu
sunda müzaharetkâr olacağınızı ümideder, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar, buyurun. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KÂ

ZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar; 
huzurunuza getirilen Gümrük Tarife Cetveli hak
kındaki tasarı üzerinde Adalet Partisi Meclis Gru-
punun görüşünü ana hatlariyle açıklamak iste
rim. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında
ki bu tasarı Cumhuriyet devrinde, kapitülâsyon
ların ilgasiyle başlıyan ve gittikçe gelişen, bir ta
raftan Hazineye gelir sağlama, diğer taraftan yer
li sanayii himaye çabalarının yeni bir safhasını 
teşkil etmektedir. 

Bugüne kadar tatbik edilegelmiş, gerek ağır
lık, gerekse kıymet esasına dayanılarak yürütül
müş tarifeler, iktisaden geri kalmış Türkiye'de, 
sanayiin kurulmasını, güvenlik ve istikrar içinde 
çalışmasını sağlıyacak nitelikten daima yoksun 
kalmıştır. Gerçek himayeye mazhar olmuş endüst
ri kolları, hemen hemen kamu sektörünce kurul
ması öngörülmüş endüstriye inhisar ettirilmiştir. 
Dış rekabetten âzami derecede korunan kamu sek
törü endüstri kollarına muvazi olarak hususi sek
törde bu alanda yatırıma gitmeyi, kendi bekası ve 
gelişmesi bakımından zaruri bulmuştur. 

Devletin himaye etmediği endüstri kolları ise, 
Devlet eliyle, yarının ne gibi sürprizler getirece
ği vatandaş tarafından tahmin edilemediği için 
ister istemez ihmal edilmiştir. 

Daha ziyade dış ödeme güçlükleri yüzünden 
zaman zaman başvurulan miktar tahditleri ise, is
tikrar ve güvenlik faktörlerinden mahrum bu
lunduğundan, yurt içinde, ciddî, devamlı bir sı
nai gelişmeye mesnet teşkil etmekten daima uzak 
kalmış durumdadır. 

Yerli endüstri muhtelif tarihlerde, ithal malla
rının piyasaya bol. arzı karşısında, çok zor du
rumlara düşmüş kurulmakta olan emekleme çağın
daki endüstri kolları bu yüzden gelişme imkânı 
bulamamıştır. 

Bu itibarla, kurulması, gelişmesi ve yaşaması, 
hâdiselerin gidişine bağlı olmıyan, devamlı, gü
ven verici gümrük tarife dıvarlarınm himayesi-
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no sığınmış yerli endüstrinin kurulabilmesi di
ğer bireok faktörlerin yanı sıra, istikrarlı ve 
koruyucu bir gümrük tarife politikasının tatkikı 
ile mümkün olacaktır. Bu gaye ile, münhasıran, 
Türkiye'de kurulması öngörülen veya kurulmuş 
ve gelişme istidadında olan endüstriyi yüksek 
gümrük dıvarlariyle korumak maksadına daya
nan tarife hadleri yükseltilmesinin, ancak kamu 
sektöriyle, hususi sektör arasında, hususi sek
tör aleyhine farklı muamele, yapmamak şartiyle, 
karşısında olmadığımızı belirtmek isteriz. Bunun 
dışında, sırf fişka I gayelerle, Türkiye ekonomisi 
üzerinde menfi Are yıpratıcı tesirler yaratacak 
her türlü zamma muhalif kalacağımız da şüphe
sizdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Huzurunuza getirilen bu kanun tasarısı, sana

yi hammaddelerinde yüzde 4, yatırım maddele
rinde yüzde 6,5, istihlâk maddelerinde yüzde 12 
civarında bir artışa yol açmaktadır. 

Yerli sanayiin kurulması, gelişmesi ve dış 
rekabete dayanabilmesi bakımından, hammadde 
tarifelerinde ortalama yüzde dört bir artışın, 
favdalı olmak şöyle dursun, maliyet yükseltici, 
binaenaleyh, tüketimi azaltıcı ve tüketim azalma
sı dolayısiyle üretim üzerinde menfi tesir yarata
cak zararlı neticesi olacağına inanıyoruz. 

Yatırım maddelerine getirilen ortalama yüzde 
altı buçuk oranında zammın, yatırımların ikti
sadi kalkınması için hayatî bir ehemmiyet taşıdı
ğı Türkiye'de, yatırımları teşvik etmekten çok 
ır:ak, aksi istikamette atılmış menfi bir adım 
eskil ettiği inancındayız. 

Yatırım maddeleri endüstrisini Türkiye'de 
kurmak ve geliştirmek imkânını sağlamak gibi 
ilk bakışta haklı görülebilecek bir mucip sebebe 
dayanılarak getirilen bu zam, Türkiye'de daha 
çok uzun yıllar kurulımısı tatlı bir hayal olmak
tan öteye geçemiyecek yatırım maddelerine de 
teşmil edilmiştir. 

Meselâ : 81-.34 tarife numarasında, kayıtlı 
matbaa harfleri dizmeye mahsus maki nal ar yüzde 
beşten yüzde otuza, klişe makinaları yüzde yir
miden yüzde otuza yükseltilmiştir. 

Örnek olarak aldığımız şu zamlar da gösteri
yor ki, tarifelerde yapılmış bulunan yükseltme
ler, münhasıran, Türkiye'de yatırım sanayiini 
geliştirmek gayesini göstermekte, böyle bir 
gayenin himayesine sığınarak, düpedüz malî. 

maksatla, gelir sağlamak yolunu tutmuş bulun
maktadır. 

Her ne kadar tasarının üçüncü maddesinde, 
yetkililerce yatırım maddesi sayılacak ve ithali 
uzun vadeli plân hedeflerine uygun görülecek 
eşyanın (iümriik vergileri ile, ithalde alman is
tihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle IIıh
tım Resmini Bakanlar Kurulu, bunların günn-ii': 
haddini aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıl
lık bir (\OVVQ içinde ve yıllık eşit taksitlerle tah
siline müsaade etmeye yetkili' isede, Bakanlar 
Kurulunun takdirine ve mahdut yatırım madde
lerine m un has ir kalacak bir taksitlcndirraonhı ya
pılan zamları ne haklı, ne de mazur göstermeye 
yetmiyeceği aşikâ rdır. 

İstihlak maddelerine yöneltilen ortalama yüz
le oniki zammın da, Türkiye'de, her yıl alman 
bütün tedbirlere ve verilen sağlam teminata rağ
men, yüzde beşin üstünde bir artış kaydetmekte 
'mideden hayat pahalılığını ucuzlatıcı bir tesir 
varataeağını, (Muiniz ki, Hükümet de iddia edecek 
değildir. 

Keza. bâzı maddelerde, vüzde on ikinin çok üs
tünde ve Türkiye'de hayatın bir az daha paha 
kınmasında müessir olacak zamlar da bu tasarıda 
mevcuttur. Meselâ, kamyon ve kamyonetlerin 
(Yümrük Resimleri yüzde kırktan yüzde altmışa, 
otobüslerin ise yüzde kırktan yiı-'.dc yotmisbeşe 
yükseltilmiştir. 

Kamyon ve kamyonetlere yapılan yüzde yir
mi zammın eşyanın nakil fiyatlarında, istihsal 
ve istihlâk maddelerinin fiyatlarında hissedilir 
bir yükselme getireceği muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maliye Bakanlığınca yapılan inceleme ve he

saplara, göre yüzde oniki virgül yetmiş civarında 
olan genel ensidansı, zamlardan sonra, yüzde 
üç nisbetinde yükselmiş bulunacaktır. Başka bir 
deyimle yüzde oniki virgül yetmişle, yüzde üçün 
kıyaslanmasından çıkan, neticeye göre, mevcut 
(iümriik vergileri, toptan ortalama olarak yüz
de yirmiüç, buçuk civarında bir zam görmekte
dir. 

Yine Maliye Bakanlığınca yapılan hesaplara 
göre : 

1. -İthalât programı aynen tahakkuk ettiği 
e önemli değişiklikler olmadığı, 

2. îthal mallarının, ham, yarı mamul, vatı
nın, tüketim maddeleri mabetlerinde bilhassa 
başlangıçta, değişiklik vukubıılmadığı. 
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3. İthal mallarına kargı talebin fiyat elâstıki-

etinin sertliği devanı ettiği, artan farklar bü
yük ölçüde tüketimi kademelere aksettiği, 

4. îthal malları üzerindeki tarife ve mües
sese muaflıkları devam ettiği, 

5. ithalâtçı ve perakendeci yüzde yirmi, top
tancı yüzde onla çalıştığı, 

6. Amortisman nisbetleri yüzde on hesaplan
dığı, 

7. Dış piyasada ithal malları fiyatlarında de
ğişiklik vukubulmadığı, 

Takdirde oniki aylık devre itibariyle zamlar
dan mütevellit Gümrük Vergisinde nominal ar
tış 310 milyon lira, muaflıklar yüzünden düşü
len yetmiş milyon liradan sonra 240 milyon lira
dır. 

Gerçekleşmesi yedi şartın değişmemesine bağ
lı bir hesabın realiteye ne derece uyacağını tat
bikattan alınacak neticeler meydana çıkaracak
tır. 

Tasarının Devlet masraflarına kırk elli mil
yon lira civarında bir tesir yapacağı hesaplan
makta; bu tesirin tüketim ve hammaddelerden 
ziyade yatırım maddeleri üzerinde kendini hisset
tireceğini, ancak yeni tarifenin ekonomik faali
yetlere getireceği hızdan doğabilecek gelir inı-
k?mi arının söz konusu farkı tamamiyle karşılı-
vf.bilceeği sonucuna varmaktadır. 

Maliye Bakanlığının fazlaca iyimser bulduğu
muz böyle bir görüşünü paylaşmaya imkân bula
mıyoruz. Vergi zamlarının ekonomik faaliyete, 
^•'^a^sa Türkiye gibi iktisaden geri kalmış bir 

ı ^n1 o]-ette hız verebilmesi gerçek bir mucize 

"'•"ir-nrn getireceği yüksek himaye duvarı sa-
• ı̂-> "Tvi'r'tHrrn kurulup gelişmesi kasdedili-

0 , 0 bövie bir hız avlara değil, yıllara bağlı 
v - ""nr'tti"". î 'k r'°m^nlarda rmme vatın mi arı m 
""i^st^rici ter,ir yalatacağı ise muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
TV'.nrm^n Hükümete, tarifeleri yüzde ellive 

1",— vük^eHmek, lüzum gördüğü takdirde mu-
''• -*'•> kadar gitmek yetkisini tanıyan ikinci mad-

' e ' n ' n Anayasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. 
Her ne kadar, Karma Komisyonca Anayasa 

Komisyonundan alman mütalâa, maddenin Ana-
--•''"•aya aykırı olmadığı kanaatini taşıyorsa da, 
1^7 sayılı Kanunun üçüncü maddesiyle Huku
ki ">te tanınan tarifede muafiyete kadar giden ver
gi indirmeleri yapmak ve bu suretle indirilmiş 
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vergileri eski kanuni seviyesine kadar çıkarmak 
yetkisi, Adalet Bakanlığında teşkil edilen, Ana
yasaya aykırı kanunları tesbit ile vazifeli, ko
misyon tarafından da, Anayasaya aykırı görül
müştür. 

Hükümete 197 sayılı Kanunun üçüncü mad
desinde daha geniş yetkiler tanıyan ikinci mad
denin Anayasaya aykırı olduğu inancındayız. 

Bu sebepledir ki, tasarının getirmiş olduğu bâ
zı yenilik ve bâzı müspet taraflarına rağmen 
Adalet Partisi Meclis Grupu, bu tasarıya kırmızı 
oy kullanacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizınan. 
H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlarım, gümrük mevzuu bir taraftan 
uluslararası münasebetlerle ilgisi dolayısiyle 
hususi bir ehemmiyet arz ederken, diğer taraf
tan dahilî fiyatlara etkisi, sanayileşmedeki rolü, 
bütçeye gelir bakımından tesiri ve nihayet 
tediye muvazenemizin tesisindeki rolü itiba
riyle çok cepheli hemen hemen diyebiliriz ki, 
bir milletin iktisadi hayatının yarısını tesiri al
tında bırakan bir konudur. Bugüne kadar bu 
mevzuda tarife hazırlanırken bilhassa, hammad
de, yarı mamul madde, mamul madde tasni
fine veya yatırım maddeleri istihlâk madde
leri tasnifine veya zaruri ihtiyaç maddeleri 
ile lüks maddeler tasnifine gidilmiş ve gümrük 
tarifeleri buna göre hazırlanmıştır. Her ne ka
dar bu gibi tarifelerde basitlik ve kolaylık 
sağlanırsa da gümrük tarifelerinin hazırlanma
sında biraz daha detaya inilerek pek çok cep
heli tesirlerini müspet surette icra edebilme
sini temin için tarifeler hazırlanırken sadece 
nisbetler üzerinde durmak değil, tarifelere yeni 
kalemler eklemeyi veya bâzı kalemlerin muhte
lif kalemlere bölünmesine gidilmesini arzu eder
dim. 

Meselâ bugün gerek iktisadi hayatımızda 
büyük tesiri olan ve gerekse sanayileşme yolun
da büyük etkisi olacak olan motorlu kara na
kil vasıtalanndan, traktör, bisiklet, motorsik-
let ve diğer kara nakil vasıtalarının hepsi bir 
tek fasılda, 87 nci fasılda toplanmıştır. Bunla
rın terekküp tarzına bir göz attığımızda-gö
rüyoruz ki, vinçler ve traktörler 87.01 numa
rası ile bir pozisyon teşkil ediyor. Motorlu na
kil vasıtaları iki grupa ayrılıyor. Troleybüsler, 
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binek otomobilleri ve otobüsler bir grup, di
ğerleri de bir grup oluyor ve nihayet hususi 
maksatlarla imal edilmiş bulunan motorlu 
kara nakil vasıtaları da diğer grup oluyor. Ni
hayet motorlu nakil vasıtaları da üçe ayrılı
yor. Motor şasiler bir grup, karüser ikinci 
grup, bunların haricindeki diğer aksam da bir 
grup oluyor. 

Bisikletlere gelince; bunlara sadece motor
suz üç tekerlekliler dâhil, bisiklet denip geçi
liyor. 

Halbuki gerekçenin ifade ettiği şekilde 
çocukluk devresi diye tavsif edilen sanayimi
zin bu grupları daha çok gruplaştırma yoliyle, 
Gümrük Kanununun tarifesinin sanayiimizin 
gelişmesine tesirini temin etmesi mümkün ola
bilirdi. Meselâ 'bir bisiklet yedek parçası aynı 
nisbette vergiye tabidir, tamamı aynı nis
bette vergiye tabidir. Halbuki bunları eğer biz 
parçalara bölebilecek olursak Türkiye'de bir 
bisiklet sanayiinin süratle kurulması ve ge
lişmesini temin imkân dâhiline girer. Çünkü 
birçok madd-alerini, |% 60 - 70 ini Türkiye'de 
süratle yapmak, diğer kısımlarını da dışarı
dan ithal etmek mümkündür. Halbuki yedek 
parçayı aslıyla 'aynı Gümrük Vergisine tabi 
tutmak ve bunları bir iki kalem içinde zikret
mek suretiyle böyle bir imkândan kendimizi 
mahrum bırakıyoruz. 

Motorlu kara nakil vasıtaları için de aynı 
şeyi ifade -edebiliriz. Bunlar içinde Türkiye'de 
az veya çok miktarda fakat seri olarak yapıl
ması imkânı olan parçalar vardır, mümkün ol-
mıyan parçalar vardır. Bunlar arasında bir 
tefrik yapma yoluna gidilmediği içindir ki, 
yapılanı veya yapılamıyanı aynı grup içinde, 
aynı nisbette vergiye tabi tutulmuştur. Sadece 
bir veya iki kademe arasından nisbetleri tâyin et
mekle istediğimiz sürat ve büyüklükte sanayi-
leşmıimizin süratlenmesini temin etmiş olama
yız. 

Demek isterim (ki, sadece malları hammadde, 
mamul madde, yarı mamul madde olarak sı
nıf lan'dınmak yetmez. Mamul maddeleri de yüz
lerce, binlerce parçadan meydana geldiklerine 
göre tarife cetvellerinin hazırlanmasında müş
külât göstermesinde, hazırlandıktan sonra dahi 
bâzı anlaşmazlıkların doğmasına sebebolması 
ihtimal dâhilinde bulunmasına rağmen, ana-
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mul maddeleri Türkiye'de yapılabilen, yapıla
bilecek olan veya yapılamıyan diye birçok tas
niflere tabi tutmak gümrük resimlileri mabet
lerini tâyin ve tesbıt «derken, yapılanlar, ya
pılabilecek olanlar, yapılamayacak olanlara 
göre ayrı ayrı ayar ayarlamakta büyük fayda 
olacağı kanaatindeyim. Halbuki 1960 -1961 yılı 
içinde ve nihayet şilindi 'hemen Iher is ene diye
ceğim, kısa müddetler içinde Gümrük tarifeleri 
üzerinde durmamıza rağmen, esas arz ettiğim 
şekilde böyle bir tasnif yoluna gitmek kati
yen mümkün oimıamıştır. Şimdiki tasarıda da 
böyle bîr tasnifi düşünmemiştir. Böyle bir tas
nifi dıişün'miyen bir tasarı üzerinde ne kadar 
(hassas davranırsanız davranın, arzu ettiğiniz 
derecede iktisadi 'hayatımızda, bilhassa sına-
yileşmeimizde müessir riol «ynıyamıyaeağı pek 
aşikârdır. 

Gönül 'ister ki komisyon tasarıyı ıgeri 
alsın, tamamını değil, hiç değilse Türkiye'de 
yapılması mümkün olan mamul maddeler üze
rinde bu şekilde bir tasnif yapma yoluna 
gitsin. Ama hiç zannetmiyorum. Her şeyden 
evvel süratin ve bir an evvel Hazinleıye gelir 
sağlamanın düşünüleceğini tamimin ederim. 

Bendeniz nisbetler üzerinde pek fazla dur
muyorum. Çünkü nisbetİOTİn bir taraftan dahilî 
fiyatlarla, ilgisi d olay isiyle ihraçla ve di
ğer taraftan da istihlâk maddeleriyle ilgisi ola
bilir iıs'e de bizim 'gi'bi ihenüz ilaicı fakirleri
mizin kullanamadığı bir ımemılekette Gümrük 
Vergisinin pek dişe dokunur bir tesiri ola
cağını 'zannetmiyorum!. 

Diğer kısımlara pek temas etmiyeceğim. Sa
dece tarife tanziminde böyle, bir yola ıgitlmıenirı 
daha doğru 'olacağını belirtmek istedim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı bu

yurunuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz tasarının üze
rinde konuşacağım. 

Tasarının esas itibariyle bir himaye gümrü
ğü karakterini göstermiş olmasiyle, zannediyo
rum ki; bugün ihtiyaç duyulan ve beş yıllık 
plânda da yerini bu şekilde almış olan prensi
bin bu kez bir tatbikatı olarak bu tasarı önü
müze gelmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan tasa
rıyı şahsan müsbet karşılamaktayım, 
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Nisbetler üzerinde ayrı ayrı durmıyacağım. 

Filhakika nisbetlerin artırılması suretiyle Türk 
ekonomisine yapacağı müsbet veya menfi tesir
leri iki yanda da olabilir. 

Uaha geniş, bir araştırma imkânına sahübol-
madığı için şahsan, ilk hamlede bu nisbetleri ce
saretle tenkidediyorum. Yalnız bendeniz Yük
sek Heyetinize 1929 Gümrük Reformu ile Tür-
kiyo'nin geçirmiş olduğu bir devreyi hatırlata
cağım. 

Aziz arkadaşlarını, Türkiye, Millî Mücadele
den çıktıktan sonra Türk ekonomisi bir istikrar 
içerisinde, idi. Hattâ o günlerde dünya- bir dep
resyona giderken, bir umumi krize başlamışken 
Türkiye'de genel mânâda bir istikrar hâkim idi. 
İşte bu istikrarın hâkim olduğu Türkiye'de mev
cut olmıyan Gümrük Kanunu 1929 yılında ge
tirildi. Bu kanun o günkü şartlara göre spesi
fik esası Türk gümrük nizamına getiriyordu. Bu 
kanunun gelmiş olması ile, daha hazırlık safha
sında iken, Türkiye'nin gümrüklerine büyük nis-
bette ithalâtçılar tarafından taleboldu. Türki
ye'de o âna kadar Türk parası - arz ettiğim gibi 
- bir istikrar içerisinde idi ve Ibir tediye mu
vazenesi endişesi de yoktu. Bu kanun tezgâha 
alınır alınmaz derhal ithal talepleri başladı ve 
o derece fırsatçı zevat tarafından ithal taleple
ri başladı, ki Türk halkının ihtiyacının ötesinde 
bir nevi spakülâtif istikâmette talepler gelişti. 
Bu ise derhal Türkiye'nin o andaki istikrar mu
vazenesini bozdu. Arkasından Türkiye'nin tedi
ye muvazenesi aleyhimize netice verdi ve bunun 
sonucunda dışarıya karşı borçlandık, borçların 
taksit talepleri; dıştaki ihracatçılara yapıldı. Bu 
arka arkaya yapılan hareketler sonucunda Türk 
Parası bir darbe yedi. 

İşte aziz arkadaşlarım, o tarihten beridir ki, 
Türk parası bir türlü istikrara kavuşmamış ve 
ilk defa böyle bir gümrük kanunuyle Türk para
sı istikrarsızlığa itilmiş oldu. 

Şimdi bendenizin endişesi buradadır. Şayet 
bütün frenler tesis edilmiş ise hiç bir diyeceğim 
yoktur. Ancak eğer, ulu orta o günün şartları 
içinde yeni bir kanun yapalım ve şu şu ihtiyaçlar 
da vardır, bu ihtiyaçları da nazarı itibara alarak 
iyice tetkik etmeden bir kanunun geçirmiş oldu
ğumuz 1929 hâdisesini tekrar Türkiye'de meyda
na getirmesinden sakınmak icabeder. Bu hususun 
iyice incelendiği inancını taşımak istiyorum. Ak-
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si takdirde aynı hâdiseler, gerek nispî istikrar 
içerisinde bulunan Türk parasına, gerekse Türk 
ekonomisine menfi tesir eder. 

Nisbetlerin yüksek tutulmuş olması haddiza
tında biliyorsunuz ki bundan aynı zamanda bir 
fiskal gaye bekliyen Hükümetin de lehine değil
dir. Çünkü vergiler eğer artırılırsa vergiyi tah
rip hâdisesi kendini gösterir. Meşhur Fransız 
Ekonomistinin ifade ettiği gibi, verginin tahribi 
demek, Hükümetin umduğunu alamaması demek
tir. İşte bu hususun da ayrıca herhalde tetkiki
nin yapılmış olması gerekir. 

Filhakika vergilerin artmış olması; ithalâtın 
vergi yolu ile azaltılması, tahdidi demek olun
ca, ithalâtın miktarı azalınca ister istemez bek
lenen vergiler ve varidat tabiatiyle gelmiyecek-
tir. Onun için bu noktaya da bir optimum anlayı
şın hâkim olması gerekir kanaatindeyim. 

Sonra diğer bir hususu da ayrıca zikretmek 
lâzımgelir. Gümrük hadlerinin yükseltilmiş olma
sı böylece Devlet gelirine tesir ederek Devlet 
varidatını bu yönden azaltacağı gibi bunun kal
kınmaya tesiriyle endirekt halkın refahına da te
sir edecektir. Şüphesiz ithal mallarının fiyatla
rının yükselmiş olması, daha ucuz temin etmek 
yerine daha pahalı olmasını tabiî kılar ki bunun 
da halkın menfaatine menfi tesir edeceğini tak
dir buyurursunuz. 

Sonra bendeniz şu hususları da öğrenmekte 
fayda olur kanaatini taşımaktayım: Acaba hangi 
şartlarla gümrük tarifeleri ticaret genel anlaşma
sı ahkâmına uygun şekilde realize edildi? 

Vakıa esbabı mucibede temas edildiği ifade 
edilmektedir. Türkiye bu anlaşmaya ta 1948 de 
katılmıştır. Adı kısaca GATT olan ve gümrük 
birliğini temin eden anlaşmaya katılmış olan Tür
kiye'nin - ki, bu anlaşmanın asıl prensibi gümrük 
hadlerinin artırılmamasına matuf idi - bu pren
sip hilâfına bir yola nasıl gidildiğini bendeniz an
lamakta müşkülât çekmekteyim. 

Bir husus da, gene esbabı mucibede zikredilen 
Müşterek Pazarla münasebet keyfiyetidir: Tür
kiye'nin Müşterek Pazara girerken böyle bir ope
rasyona mecbur kaldığı ifade edilmektedir. Had
dizatında Müşterek Pazarın prensibi de bu 
GATT'in (anlayışına uygundur. Müşterek Pazarda 
da liberasyon esastır. Hiçbir suretle gümrük had
lerinin yükselmesi değil, gümrük duvarlarının 
kaldırılması hedefinde gelişen bir harekettir. Bu 
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Müşterek Pazar içerisinde yerini alan Türkiye'
nin hazırlık devresinde geriye doğru gitmeyi, ge
riye doğru gidip yeniden ileri indirimler tasav
vur etmesi biraz bendenizi tatmin etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem Maliye 
Vekili bu tasarının bilhassa malî cephesi üzerinde 
durdular. Bu tasarının eğer birinci derecede malî 
cephesi hâkim ise tasarı Türkiye'nin Beş Yıllık 
Plânına aykırıdır. Bendeniz Beş Yıllık Plânın 
bu husustaki prensibini arz edeyim: Plânda dış 
ticaret politikası ve alınacak tedbirler kısmında 
«Gümrük düzeninin hedefi Devlete gelir sağla
mak değil, münhasıran iç, sanayiin korunması ola
caktır.» diye özetlediğim bu husus (eğer birinci 
derecede hâkim gaye şayet finans ise,) plânla çe
lişmezlik halindedir. Eğer hadler bu yönde malî 
bir gaye ile Devlete varidat sağlamak maksadiyle 
getirilmiş ise, demin bahsettiğim tehlikeler belki 
kapımızı çalar. Bu noktadan da 5 Yıllık Kalkın
ma Plânının anlayışına uygun olarak temini fiş
ka! gaye ikinci plânda kalmalı, ve yine plânın 
ifadesine göre, tamamlayıcı mânada ise asıl he
defi himayeci gümrük tesisine matuf olmalıdır. 
Ben kendimi velev böyle olmasa dahi bu anlayış 
istikametinde zorlamaktayım. 

Sonra 5 Yıllık Plân dinamik bir gümrük reji
minin tatbikini emretmektedir ki, bu vasfı bu ta
sarıda bulduğumu şahsan ifade etmek istiyo 
rum. Filhakika bu dinamik hususiyeti bu tasarı
nın en mühim noktasını teşkil etmektedir. Filha
kika bugünün iktisadi şartları içerisinde hususiy
le Türkiye'nin günden güne değişen her türlü 
sektördeki ahvali kavrıyacak bir gümrük rejimi
nin ancak plânda bahsolunan dinamik bir nizam
la kavranabileceği kanaatindeyim. Bunun için ta
sarının bu noktasını bilhassa beğenmekteyim. 

Yine. gerek Müşterek Pazar, gerek GATT'ııı 
anlayışı istikametinde Türkiye'nin Beş Yıllık Plâ
nı devamlı surette gümrük indirimlerini derpiş et-
m'ş bulunmaktadır. Gümrük rejimini de esas iti
bariyle malî yönden ayrı tutarak Türkiye'nin 
münhasıran kalkınmasını himaye yönünden dü
şünmüş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan plânda esas itibariyle selektif 
bir koruma düzeninin yanında selektif bir güm 
rük indirimi politikası gereklidir. Bu hususu da 
böylece tesbit etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
bu tasarının da plânın istihdaf ettiği istikameti' 
her halükârda Gümrük nizamı Türkiye'deki sa-
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nayinin, istihdamın, üretimin ve tüketimin hima
yesi istikametinde olmalıdır ki, plânın gayesine 
hizmet etmiş bulunsun. 

Genel olarak şunu yüksek heyetinize arz et
mek isterim ki, tatbikat ile başarıya varacak olan 
bu tasarı, henüz gelişme çağında olan Türk Sa
nayiinin lehine pek çok hususlar ihtiva etmekte
dir. 

Bu tenkidlerimin ötesinde, Türk sanayiinin, 
Türk kalkınmasının gümrük marifetiyle destek
lenmesinde fayda mülâhaza edilerek ve bir hima
ye mânasında, himaye istikametinde tesirli olma
sını candan dilemekteyim.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

_ yenler?.. Sayın Sanayi Bakanı, buyurun. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) —• Pek muhterem arkadaşlarım, bu ta
sarının sanayiimizin gelişmesi bakımından büyük 
bir rolü olacağına inanmaktayız. Ve bu inancı
mızı özel sektörün temsilcisi ile tam bir fikir bir
liği halinde huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Malûmları bulunduğu üzere, gümrük tarife
leri sanayii himaye vasıtaları arasında en önem
li yeri işgal eden bir sistemdir. Bu itibarla sınai 
âmme hizmetini yürüten bir Bakanlığın, bir Sa
nayi Bakanlığının tarife yapımı veya ıslahı işle
rine yakın ilgi göstereceği tabiîdir. Hattâ denile
bilir ki, gümrük tarifelerine tek bir sahip aran-
sa, bu sanayidir, Sanayi Bakanlığıdır. 

Dünyada sınai himaye, geçmişte uzun yıllar 
gümrük duvarları ile yapılagelmiş ise de, sonra
dan bu sistem tahdit tedbirleriyle, memlekette 
imal veya istihsal olunan maddelerin benzerleri
nin yurda sokulmaması ya da ölçülü miktarlarla 
sokulması yolu ile güçlendirilmişti. Fakat sonra
dan dünya ticaretine serbestî sağlama davranış
ları, otarşileri kırmış veya gevşetmiş, tahdit ted
birleri hafiflemiş ve hattâ bâzı ülkelerde tüm ola
rak kaldırılmıştır. 

Gerçekten sınai himayeyi birtakım Hükümet 
kararlariyle, muvakkat mahiyetteki tedbirlerle de
ğil, kanun koyanın iradesiyle belli edilmiş ka
nunlarla sağlamak, ananevi himaye usullerine 
dönmek bir zaruret olarak hissedilmiştir. 

Bizde de, bugün şiddetli tahdit tedbirleri uy
gulanmakta ise de, bunların gevşiyeceği bir gü
nün geleceği, uzun vadeli kalkınma plânımızın 
hedeflerine yaklaştıkça ananevi himaye tedbirle
rine dayanacağımız tabiîdir. 
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Süratli bir gelişme halindeki yurdumuzda, 

özellikle Ortak Pazara girişimizin tarihlerinin 
belli olması üzerine bu hazırlıkların süratle ikma
li zaruridir. 

Uygulanmakta olan gümrük giriş tarifesi, bek
lenen sınai himayeyi sağlayamamaktadır. İptidai 
veya yardımcı maddelerle»nihai mamullerin güm
rük vergileri nisSbetleri arasında 'birincilerden 
ikincilere doğru, yükselen bir nitelikte bulun
ması gereken âherik bu tarifede bir hayli bozul
muştur. 

197 sayılı Kanunun Bakanlar Kuruluna ver
miş olduğu yetkiye rağmen bu arızaların bir tür
lü önü alınamamaktadır. 

Sanayii bulunmaması dolayısiyle, himaye 
fonksiyonunu gösteremiyen, bu niteliği dolayısiy
le esasen düşük tutulmuş bulunan hadlerin ar
dında yeni sanayi kollarının kuruluşu zorluklar, 
imkânsızlıklar arz etmektedir. 

Tarifenin bu niteliği yabancı sermayeye de ce
saret vermemekte, yurdumuza az yabancı serma
ye gelişi hatırı sayılır bir ölçüde bu arızaya da 
bağlanmaktadır. 

Bu itibarla gümrük tarifemizin hami karakte
rinin süratle ihya edilmesi bir zaruret olarak be
lirmiştir. Sanayi Bakanlığı bu görüşe verdiği 
ehemmiyetle mütenasibolarak tarife ıslahına titiz 
bir dikkatle ve aktif olarak başından sonuna ka
dar katılmış bul unmaktadır. 

Tarifeyi hazırliyan Komisyona ölçümüzü şöy
le verdik : 

a) İlk ve yardımcı maddeler, yatırım mad
deleri mâkul bir gümrük vergisine tabi tutulma
lıdır. 

b) İlk ve yardımcı maddeler de dâhil, yur
dumuzda muadili imal ve istihsal olunan veya 
olunması mümkün eşya hami anlayışlı mâkul bir 
vergi duvarının arkasına alınmalıdır. 

c) Vergiye tahammül derecesi yüksek eşya 
ve bunların ilk ve yardımcı maddeleri malî mak
satlı seviyelerde gümrük vergisine tabi tutulabi
lir. 

Hazırlanan tasarı bu prensiplere riayetkar
dır. 

3. Yeni tarife tasarısını yürürlüğe koyacak 
olan kanun tasarısı ekonomi alanına dâhil mev
zuatımıza yepyeni üç müessese getirmektedir. 
Şöyle ki : 

a) Bu tasarıya göre, sınai yatırımla ilgili 
olarak ve uzun vadeli kalkınma plânı hedefleri 
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istikametinde, tarifenin himaye fonksiyonunu gü
nün icaplarına uygun bir seviyede tutmak üze
re, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının az gelişmiş memleketlere tavsiye ettiği ni
telikte bir supleksle uygulanması sağlanmaktadır. 

Bu maksatla Hükümet gerektiği anda lüzum 
gördüğü bir maddenin gümrük vergisini uygula
nan kanuni seviyesinden muafiyet haddine ka
dar indirebilecek ve gerektiği takdirde her han
gi bir vergi haddini gerekli himaye seviyesine çı
karabilecektir. 

Böyle bir operasyonu mütaakıp Hükümet bu
nu derhal uygulamaya koymakla beraber bu hu
sustaki kanun tasarısını üç ay içinde yasama or
ganının tasdikine sunacaktır. 

Bu hüküm, 197 sayılı Kanuna benzemekte ise 
de, ondan farklı ve üstün niteliği, kanuni had
lerin gereken himaye seviyesine çıkarılmasına da 
cevaz verişidir. 

Ekonomi ilmi dilinde «Kilit Kanunu» adı ile 
do anılan böyle bir kloze mevzuatımız şiddetle 
muhtaçtır. Yabancı memleketlerde bu mekaniz
ma daha da dar bir zaman ölç.üsiyle uygulanmak
tadır. Kötü niyetlerle ancak bu türlü sistemler
le mücadele edilmesi mümkün olabilecektir. Par
lâmentonun izni ve murakabesi ile uygulanacak 
bu hükmün belli bir tavanla mahdut oldukça 
Anayasamıza da aykırı bir yönü yoktur. Kalkın
ma dâvası içindeki Hükümetinize bu imkânı her 
halde vermeniz gerekir. 

b) Aynı kanun tasarısı ile büyük yatırım
lar için pek yüksek zuhur eden ithal vergi ve 
resimlerinin beş yılda beş müsavi taksitte tahsil 
edilecek şekilde ertelenmesi de sağlanmıştır. 

Malûmları bulunduğu üzere bugün Gümrük 
ve Tekel Bakanının yetkisinde bulunan bir erte
leme süresi iki yıldır ve yalnız resmî sektör itha
lâtı için uygulanır. Bunun özel sektör yatırımla^ 
rina da teşmili konusunu 1964 yıllık programı
nın Yüksek Plânlama Kurulunda müzakeresi sı
rasında bizzat Bakanlığım tarafından savunul
muştu. Yüksek Kurul bunun şartlarının aranma
sını yerinde bulmuştu. Bu istikamette bâzı geliş
meler kaydedilebilecek olmakla beraber büyük 
yatırımların pek yüksek meblâğlara varan ithal 
vergileri için - meselâ kurulmasını tasavvur et
tiğimiz Petrol - Kimya Sanayii için bu takriben 
(35) milyon Türk Lirasıdır. - Bu erteleme süre

sinin müessir olmıyacağını göz önünde bulundu
rarak ve bilhassa yabancı sermayeyi teşvik mev-
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zuunda komşumuz Yunanistan'ın yatırım madde
lerinden lıiç vergi almadığı 'bir /amanda, bu sü
renin uzatılması yerinde bulunmuştur. 

Bu tecil müessesesi sade ithal vergilerine 
münhasır bırakılmamış ya.tıranlıara aidokra'k dâ
hilden tedarik edilen mallar için dâhilde alınan 
vasıtalı vergi niteliğindeki vergilere de teşmil 
edilmiştir. Bu suretle bu türlü maddeleri dâhil
den tedarik eden yatırımlarla, bunları ithal eden
ler arasında ibir eşitlik sağlandığı gibi bu türlü 
maddeleri memleket içinde yapan müesseselere 
de yabancı menşeli mallarla müsavi muamele tat
biki mümkün olmuştur. 

Gerek vergilerin gereken seviyede tutulması, 
gerekse tecilin, ekonominin gerektirdiği bir süre
ye çıkarılması ekonomik kalkınma devrimizin çok 
ilhtiyaç duyduğu esaslardın*. 

c) Tarifenin hami ve malî fonksiyonunu ili -
dasındaki niteliğinde tutmak bir takip ve ince
leme işidir. Bu işin birbirinden ayrı çalışan oto
ritelere terki, tarifenin bu niteliklerinin kısa »sü
rede 'bozulmasını ve uzun ibir zaman artarak öy
lece kalmasını intacetmektedir. 

Bu duruma engel olunmak üzere ilgili Bakan
lık ve teşekküller temsilcilerinden kurulu, bir 
daimî komisyon ihdas edilmiştir. Bu komisyon 
büyük bir titizlik ve devamlılıkla tarifenin bu
gün ihdas olunan nitelik kompozisyonunu muha
fazaya çalışacaktır. Komisyonun .gereken müessi-
riyetle çalışması için gerekli tedbirler kanun ta
sarısında derpiş edilmiştir. 

Kanunun bâzı .hükümlerinin uygulanması 
bir talimatın ihzarını gerektirmektedir. Komis
yon süratle ve ilk iş olarak <bu talimatı hazırlıya-
caktır. 

Yukarda da çeşitli vesilelerle belirtmeye çalış
tığım gibi bu kanun ekonomimize muhtacolduğu 
bir intibak gücü katacak, sınai gelişmemizi sağ
layıcı olarak plânda öngörülen ve Hükümet çe 
ortaya konulan bütün tedbirlerle .birlikte uygu
landığı takdirde gelişmemize hız verecek, fayda
lar getirecektir. 

4. Yeni tarifenin genel ensidansı % 3 civa
rında yükseltici 'bir tesir icra edeceği tahmin 
edilmektedir. Bunun sınai maliyetler yönünden 
ağır bir durum yaratacağı düşünülemez. Yatı
nın maddelerine hami maksatla konulan gümrük 
vergileri, bunların amortisman sürelerine sâri 
olarak bunlarda imal edilecek maddelerin birim 
satış fiyatlarına, yok denecek bir cüz'iyet ile in-
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tikal edebilir. Yatırım maddelerinden vergi alan 
memleketler bu anlayışa dayanırlar. 1957 yılın
da bizde de Hazine hissesi adı ile makinalardan 
% 40 nisıbetli bir ithal vergisi alınmıştı ve bu ver
gi yatırıma -mani olmamıştı. , 

Kaldı ki, yeni tarifeyi yürürlüğe koyacak 
olan kanun tasarısındaki vergi indirimi ve vergi 
tecili mekanizmaları her zaman yüksek olduğu 
kabul olunacak ibir gümrük vergisi 'haddini ge
rekli seviyeye indirmeye, fevkalâde seyyal ve 
süratli bir usul ile, imkân bahşetmektedir. Bu se
beple tarifede görülecek hami hadlerin her hangi 
birinin seviyesinden endişeye mahal yoktur. 

Bunun için bu kanunun memleketimiz sana
yii bakımından büyük imkânlar getireceğine. 
i n an maktayız. Hürmetlerim] e. 

BAŞKAN — Kanun üzerinde başka söz isti-
yen ? 

KOMİSYON BAŞKAN r ŞEFİK İNAN 
((janâkkale) — »Söz işiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adıma ıSaym İnan. 
KOMİSYON BAŞKANI ŞiEFÎK ÎNAN 

(Oanaıkkale) — Muhterem arkadaşlarıım, 'görüş
mekte olduğumuz tasarı, gümrük tarife politika
nı izm tarihî gelişmesinde ulaşmış bulunduğu 
yeni. ibir merhaleyi teşkil edecektir. 

Tarihî gelişmeyi kısaca gözden geçirirsek 
görürüz ki, birinci merhale 1929 tarifesi olmuş
tur. Bilindiği üzere Lozan Andlaşnuvsiyle o za
man yürürlükte bulunan Gümrük -Tarife Kanu
numuz, bâzı emsaller tatbiki suretiyle 1929 a 
kadar değiştirilmemek üzere yüıürrükte kalacaktı. 
1929 tarihi yaklaşırken Hükümet, .memlekette 
yerli sanayiin kurulmasını, gelişmesini sağla
mak amacı ile, himaye edici, koruyucu bir tarife 
kanunu hazırlamıştı. Fakat o fcanıan 1929 a 
kadar d\^ ticaret tanıamiyle serbestti. Bugün 
bilindiği gibi döviz kontrolü <ve kota rejimi gibi 
rejimler yok. idi. İthalât tanıamiyle .serbestti. 
Bu serbest nizam içinde iken koruyucu bir ta
rifenin hazırlanmakta olduğunun herkes tara
rından ve ithalâtçılar tarafından bilinmesi o za
man tarife 'kanunu yürürlüğe girmeden önce 
fazla ithalât yapmak neticesini doğurdu. Raka.m-
lar incelendiği zaınıan görülür ki, 1929 a tekad-
düm eden devrede, Tarife Kanununun yürürlü
ğe girmesinden önce yapılan ithalât memleke
tin yıllık ihtiyacının çok üstünde olmuştur. 
Bu derhal, dış ticaret muvazenesini, dış ödeme 
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dengesini bozduğu için Türk parasının dış kıy
meti üzerinde de tesir etmişti. 1929 Dünya buh
ranının memleketimize de sirayeti buna da in
zimam etti ve dış ticaret konusun'da kot rol lu bir 
rejime girilmiş oMu. O gün bu gün değişik isim
ler, şekillerle kotrollü rejim içinde yaşanıa'kta-
yiz. 

1929 tarifesi spesifik bir tarife idi, o zaman 
her memlekette carı olan rejimlere uygun olarak 
hazırlanmıştı. Spesifik bir tarife idi, koruyucu bir 
tarife idi başlangıçta. Fakat bir müddet sonra 
koruyuculuk vasfını kaybetmeye başladı bu tari
fe. Ve memleket sanayiinin korunması vazifesini 
daha ziyade gümrük tarifesinden değil ve fakat 
uygulanmakta olan kontrollü dış ticaret nizamın
da aramıştır. Bu hal devam ederken İkinci Ci
han Harbi gelip çatmıştır. Esasen ithalât müşkü
lâtı başlamıştı, çünkü dış piyasalarda mal bul
mak mümkün değildi. Harlı yılları da böyle ya
şanmıştır. 

Harb yıllarından sonra, görülmüştür ki, bizim 
tarifemiz koruyucu vasfını tamamen kaybetmiş-
1ir. Hem koruyucu vasfını kaybetmiş ve hem de 
i'iskal bir mekanizma olmak vasfını kaybetmiştir. ı 
Bu düşüncelerle, yeni bir tarife kanunu üzerinde 
çalışmalar başlamıştı. 1929 dan bu yana tarifele
rin hazırlanışında birtakım yenilikler olmuştur. 

Çünkü dünyada maddeler çoğalmıştı. Artık eski ta
rife hiçbir bakımdan tatmin edici bir vasıf taşı
mamakta idi. Böylece, 1955 e kadar gelindi. 1955 
te Milletlerarası Brüksel Nomanklâtürü kabul 
edilmekle beraber, sistem de değiştirildi, spesifik 
rejimden, Advalorem rejimine geçildi. Fakat bu 
geçiş esnasında da gereği kadar koruyucu bir ta
rife tatbik edilemedi. Çünkü zannediliyordu ki 
o zaman, «Artık dünya serbest mübadele rejimine 
girmiştir, biz de buna intibak edebiliriz.» kanaati 
hâkimdi. Onun için tam bir koruyucu tarife tat- I 
bika konulamadı. Zamanla gördük ki, biraz önce 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız rakamlarla an
lattı, ensidansı yani umumi fiyat seviyesine inika
sı başka memleketlerle kıyas edildiği yani güm
rük hâsılası olarak, Gümrük Vergisi olarak aldı
ğımız vergilerin umumi ithalât üzerine yayılışı 
hesabedildiği zaman son derece düşük nisbetlerle 
karşılaşmış bulunduk. Bugünkü durum odur ki, 
gümrük tarifemiz asla koruyucu* değildir. Eğer 
bugün yerli sanayiimizi koruyabiliyorsak gümrük 
tarifesi mekanizm asiyi e değil kota, rejimi ile ko
ruyabil i yo rz, 8 ne i kotaya şu maddeyi koymak i 
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1 9 ncu kotaya koymamak, 10 ncu kotaya koymak, 

11 nei kotaya koymamak suretiyle durum idare 
edilmektedir. Bu suretle sanayi korunmaz. 

Bir sistem getirmeik lâzımgelıiyordu. O itibarla. 
önümüze gelen tasarı tamanıiyle iktisadi hedef
lere yönelmiş millî sanayii koruyucu, onun geliş
mesini sağlıyacak bir tarife hüviyetindedir. Öyle 
bir hüviyet almıştır, öyle bir hüviyetle gelmekte
dir ki; millî sanayii korumak için başka bir meka
nizmaya baş vurmayı lüzum yoktur. Bizatihi 
gümrük tarifesi memleket sanayiini koruyacaktı r, 
bu hüviyet verilmiştir elimizdeki tasarıya. 

Bir misal vermek istiyorum; yürürlükteki ta
rifeden bir önceki - bâzı ufak tefek değişiklikler 
olmuştu - rejimle şimdi gelen rejim arasındaki 
farkı belirtmek üzere bir misal vermek istiyorum : 

Önümüze getirilen tasarı son derece sistema
tik olarak hazırlanmıştır. Hammaddeden başlan
mış, yarı mamul maddeye geçilmiş; yarı mamul
den mamule geçilmiştir. Himayecilik buradan iti
baren, hammaddeden başlı yarak düşünülmüştür. 
Bir sanayi kurmak istiyorum, hammaddesi dışar
dan gelecektir, o halde buna düşük tarife tatbik 
etmeliyim. Binde bir sanayi var. hammaddeyi 
yarı mamul hale getirmektedir. Bu yarı mamulü 
alıp mamul hale getirecektir bir diğer sanayiin... 
Bütün bu safhalarında tarife tatbik edilirken ni
hai hedef göz önünde bulundurulmuştur. Halbu
ki daha önceki tarifemiz bu hedefleri gereği gibi 
karşılıyamamıştı. 

Bariz bir misal vereceğim. Bizini gümrük tari
femiz suni gübreyi vergiden muaf tutmuştur. 
Gümrük Vergisinden muaf tutmuştur, K'ikal 
suni gübrenin içine giren, suni gübrenin imali 
için kullanılan hammaddeleri (lümrük Vergisine 
tabi tutmuştur. Şimdi bu şartlar altında bu mem
lekette suni gübre sanayii doğabilir mi? Mamul 
suni gübre vergiden muaf, Gümrük Vergisinden 
muaf, fakat bu mamulü memleket toprakları üze
rinde yapabilecek ve bunu yapmak üzere kurulan 
bir sanayi getirteceği hammaddeye Gümrük Ver
gisi verecekti. İlejim bu idi. Bu şartlar altında 
bu memlekette suni gübre sanayii doğabilir mi, 
yaşıyabilir mi? Bu kadar bariz bir misal vermek 
üzere arz ettim. Durum böyle idi. Bereket ver
sin ki, 1.961 de çıkarılmış olan bir kanun Hüküme
te bâzı yetkiler vermişti. Bu yetkileri kullanarak 
suni gübrenin imalinde kullanılan fakat yaban
cı memleketlerden getirtilecek olan maddelerin 
gümrükleri de sıfıra indirildi ve memlekette âtıl 
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duran çalışmıyan iki suni gübre fabrikası çalışır 
hale getirildi. Arz ettiğim bu misal elimize ge
len tasarının hangi cspiriyle hazırlandığını ve da
ha önce yürürlükte bulunan kanuna nazaran nasıl 
bir değişiklik getirdiğini belirtmeye kâfidir zan
nediyorum. 

Bir diğer misal: Bizim eski tarifemiz, 1929 
tarifesi yapılırken tabiî yabancı memleketler
den örnekler göz önüne alınarak yapılmış. Me
selâ, akar yakıt konusunda ham petrol ithalini 
âdeta yasak eden bir tarife koymuşuz. Memle
kete ham petrol gelemez. Benzin, gaz yağı gibi 
mamul akar yakıt gelir. Bu suretle, bizim o za
manki bilgimiz de bu kadarmış ihtimal, kendi 
kendimize bilerek, bilmiyerek muhakkak koy
duğumuz bu şeyle memlekette ham petrolü ge
tirip de memleket üzerinde işliyecek tasfiye
hane kurulmasını kendi elceğizimizle âdeta im
kânsız hale getirmişiz. 

Gerek kendi tarihimizden aldığımız dersler, 
gerek yabancılardan gördüğümüz misalleri göz 
önüne getirerek son derece seyyal, sadece ikti
sadi hedeflere mütevccih olmak üzre bir tarife 
hazırlanmış ve yüksek tetkikine sunulmuş bu
lanmaktadır. 

Sanırım ki, bu iki misal elimizdeki tarifenin 
karakterini belirtmevc kâfidir. 

Avnca şu noktavı da belirtmek istiyorum. 
Bilindiği üzere Ortak Pazara ortak üye sı

fatı ile girmiş bulunuyoruz. Bize hazırlanmamız 
için bir devre tanınmıştır. Bu devrenin âzami 
müddeti 10 senedir. Bu devrede biz hazırlana
cağız. Yani Ortak Pazara girmiş olmamızın za
ruri kıldığı gümrük indirimlerine başlıyabilin-
ceye kadar kendi mukavemet gücümüzü artır
mamız gerekmektedir, bu maksatla da hazırlan
mamız gerekmektedir. Bu tasarı bize bu hazır
lık fırsatını da getirmektedir. Başka hiçbir 
mülâhaza olmasaydı, hattâ biraz önce arz etti
ğim mülâhazaların hiçbirisi mevcudolmasaydı 
bizatihi Ortak Pazara ortak sıfatiyle girmiş ol
mamız böyle bir tarifenin huzurunuza getiril
mesini icabettirecek mahiyette idi. Çünkü, bize 
tanınmış olan hazırlık devrini boş geçirmeme
miz yerli sanayiimizi korumamız, onun gelişme
sini sağlamamız ve sonra da milletlerarası reka
bete dayanabilir hale getirmemiz icabediyordn. 
Nitekim komşumuz Yunanistan aynı şeyi yap
mıştır. Daha Ortak Pazara ortak olmak üzere 
müracaat ederken kendi tarifesini yükseltmiş-
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t ir ; yüksek bir tarife ile, koruyucu bir tarife 
ile müracaatını yapmıştır. Yani biz de aynı şeyi 
şimdi kullanmış oluyoruz. İktisadi bakımdan, 
memleket ekonomisi bakımından buna ihtiya
cımız vardır. 10 yıl sonra indirim yapmaya baş-
lıyacağız. Şimdi yükseltirsek yüksek seviyeden 
indirimler yapmış olacağız. Böylece sanayiimi
zin gelişmesini ve yabancı rekabetine mukave
met imkânlarını hazırlamış ve sağlamış olacağız. 

Yeni kanun tasarısı bâzı yenilikler getirmek
tedir. Bu yeniliklerden bir tanesi iktisadi ede
biyatta (asma kilit kanunu) diye anılan bir ted
birin getirilmesidir. O da şudur : Bir tarife lis
temiz var, Hükümete yetki veriyor kanun, di
yor ki, bu tarifeye yüzde elli ölçüsünde, yüzde 
50 e kadar çıkan ölçüde zam yapabilirsin. Bu 
tarifeyi sıfıra kadar indirebilirsin. Bundan ön
ceki tarife donmuştu, kanun idi. Madde karşı
sında alacağı Gümrük Resmini yazıyordu, don
muştu. Halbuki iktisadi hayat seyyaldir. Bu
günkü ihtiyaç şöyle olduğu halde 3 ay sonraki 
ihtiyaç değişir, başka bir tedbir almak icabede-
bilir. Hükümet bugün bu tarifeyi artırmakla 
karşıkarşıya kalabilir, 4 ay sonra indirmekle-
karşıkarşıya kalabilir. Halbuki donmuş, kanun
da bunu halletmeye imkân yoktur. Çünkü, ka
nun çıkarmak kolay değildir, çünkü formalite 
meselesidir. Ondan sonra da bir tarifenin bâzı 
yerlerinde bâzı değişikliklerin yapılacağının 
Hükümet tasarı halinde Meclise intikali, bunun 
gazeteler ile umumi efkâra intikali, bunun tica
ret efkârınca duyulması ve bilinmesi, alınacak 

Komisyon müzakerelerinin başlangıcında bu 
konu ile ilgili bütün makamların temsilcileri 
dinlenmiştir. Plân Dairesi, Ekonomi Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, Maliye, Gümrük - Tekel, 
sonra özel teşebbüs temsilcileri olan ticaret ve 
sanayi odaları birliği temsilcileri dinlenmiştir. 
Şurasını bilhassa belirtmek isterim ki ; bu tasa
rının hazırlanması sırasında bakanlık uzmanları 
ile odalar birliği uzmanları birlikte çalışmışlar, 
tam bir mutabakat halinde çalışmışlar ve böyle 
çalıştıklarını, böyle hazırlık yaptıklarını ve hu
zurunuza gelmiş olan metin ile yüzde yüz mu
tabakat halinde olduklarım, odalar birliği tem
silcileri komisyonunuz önünde beyan etmişler
dir. Sanayicilerimizin temsilcileri de bu tasarı
dan memnundurlar, bunun bir an önce çıkarıl
masını istemektedirler, beklemektedirler, 
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tedbirleri büyük ölçüde felce uğratacaktır. O 
itibarla her memleket bu lüzumu, mecburiyeti, 
yıllardan beri hissetmiş ve iktisadi hayat ile de
vamlı surette temasta bulunan ve bunun gerek
tireceği tedbirleri süratle almak ihtiyacında ve 
zaruretinde olan icra makamına, belirli hadler 
dâhilinde tedbirler almak yetkisini vermiştir. 
Bütün Batı memleketleri kanunlarında da mev-
cudolan bir tedbirdir. Bizde yoktu. Bu kanun 
bize bu tedbirleri getirmektedir. Son derece 
faydalı olacaktır. Hükümet devamlı surette ik
tisadi hayatın icabatına uygun olarak tarifeler 
üzerinde Yüksek Meclisçe tesbit edilen seviye
ler dâhilinde, sınırlar dâhilinde gerekli tedbiri 
alabilecektir. 

ikinci yenilik, özel bir komite kurulmakta
dır. Bâzı bakanlıkların temsilcilerinin ve özel 
sektör temsilcilerinin de katıldığı bir komite. 
Bu devamlı bir komitedir, devamlı surette ik
tisadi hayatı müşahede edecektir. Tarife konu
sunda alınması lâzımgelen tedbirleri düşüne
cektir ve Hükümete teklif yapacaktır. Tarife
nin şurasında şöyle bir ameliye yapmak lâzım
dır, diye teklifte bulunacaktır. Bugüne kadar 
böyle bir komite yoktu. Tarifenin tatbikatı ba
kımından sahibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı, ma
lî neticeleri bakımından sahibi Maliye Bakanlığı
dır. Sanayi konusunda sanayi ile meşgul olan 
bakanlıktır. Binaenaleyh, tarifede şöyle yap
mak, böyle yapmak ihtiyacını duyan, ihtiyacın 
temerküz ettiği bakanlık, Sanayi Bakanlığı.. 
Bir ihtiyaç belirdiği zaman Sanayi Bakanlığı tu
tar yazar Gümrük ve Tekel Bakanlığına ve Mali
ye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına. Bunlar 
yazışmayla geçer, bir araya gelip meseleyi hal
letmeleri zor olur. Olmaz çok defa. îşte idare 
de duyulan bu ihtiyaca cevap vermek üzere, de
vamlı bir komite kurulmaktadır. Bakanlığın yük
sek seviyelerindeki uzmanlarından teşkil edile
cektir. özel sektör de temsilciler bulunduracak, 
devamlı surette ekonomiyi takibedecek, gerekli 
tedbirler ne ise, Hükümeti ikaz edeceklerdir. 
Şöyle bir tedbir alalım diye. Hükümet de yetki
ye sahiptir, süratle bu tedbirleri alacaktır. 

Diğer bir yenilik de Gümrük Vergisinin tak-
sitlendirilmesidir. Şimdiye kadar mevzuatımız
da böyle bir şey yoktu. Gümrük Vergisinin, mal 
gümrükten çekilirken ödenmesi lâzımgelirdi. An
cak pek istisnai ahvalde Gümrük ve Tekel Ba
kanına tanınmış bir yetki vardı. Biraz tecil ede-
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bilirdi Gümrük Vergisini.. Halbuki şimdi sistem 
oıarak getirilmektedir. Plânla ilgili hususları da, 
plânın öngördüğü hususları da, bilhassa yatı
rım konusunda yatırımları teşvik edebilmek için 
yatırım maddeleri üzerinden alınacak, tahakkuk 
ettirilecek Gümrük Vergisi taksitlendirilecektir, 

beş yılda beş taksitle ödenebilecektir. Bu yatı
rımları teşvik edici bir tedbirdir ve maliyeler 
"«nevine de indirici istikamette tesiri olacaktır. 
ÇKinkü madem ki, Gümrük Vergisini defaten öde
miyor, taksitle ödüyor. Eğer defaten ödeseydi 
para bulmak için belki bankalardan istikraz ya
pacaktı, yüksek faizle para alacaktı. Halbuki sim
li böyle bir şeye lüzum yoktur. Kendisinin pa
rası varsa, beşe bölündüğü için malî yük zaman 
dâhilinde yayıldığı için kolaylıkla ödiyebilecek-
t ir. Bu da arz ettiğim gibi maliyetlere müspet 
istikamette tesir edecektir. 

Bâzı arkadaşlarımızın temas ettikleri konula
ra da biraz değinmek istiyorum. 

Bir arkadaşımız, 84.34 numaralı pozisyondan 
bahis buyurdular: Matbaa makinaları ve kamyon
lar bunlar yükseltilmiyecektir, çünkü tavizlidir. 

Savacı arkadaşımız 1929 daki hâdisenin te-
kerründen endişe ettiklerini söylediler, hiç en
dişe buyurmasmlar. O zaman, - arz ettim -
1929 da ithalât külliyen serbestti, hiç bir takyide 
tabi değildi. Canı istiyen istediği mali parasını 
gönderir getirtirdi. Halbuki şimdi kota rejimi 
içindeyiz o itibarla 1929 daki hâdise tekerrür et-
miyeeektir. 

Bir de plâna uygunluğu meselesine temas et
tiler. Plâna tamamen uygundur. Plânda yapı
lan ibare «Millî sanayiin korunması» dır. Bu 
tarife de tamamiyle millî sanayinin korunması 
hedefine müteveccihtir, esas hedefi budur. 
Malî neticesi, fiskal meşe bu gayenin bir «sonu
cudur, neticesidir. Biz koruyucu tarife tat
bik edince bu maddelerden yapılacak ithalât 
daha fazla maliyeye '.gelir getirecektir. Nite
kim maliyece yapılan hesaplara ıgöre (bu ta
rife eğer malî yıl (başından itibaren yürüriüğ'e 
girmiş 'olsaydı hütün bir yıl için 240 milyon
luk bir gıelir sağlıyacaktı Hazineyle. Fakat imali 
yılın üçte biri geçmiş bulunuyor, daha da 
kanunlaşmcaya kadar bir müddet ıgeçecek, bu 
bakımdan 240 milyondan daha az 'bir ımikıtar 
gelecektir. Fakat asıl 'hedef, daha önce misal
lerle de (belirttim, iktisadidir. Bizim yerli 'sana
yiimizin Ortak Pazar'a girmiş 'olmamızdan 
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dolayı Ortak Pazar Anlaşması gereğince bi
ze tanınmış olan 'hazırlık devresinin, .hakiki ha
zırlık devresi -olarak geçmesini «ağlamak a»ma-
eiyle (hazırlanmış bir tasarı ile karşı karşı
ya bu inmiyoruz. 

Müspet oylarınızı istilzamı ederim, hürmet
lerimle. 

1'4AŞKAX — Sayın Ooşkun Kırca. 
ANAYASA KOMİSYONU .SÖZGÜKÜ OOS-

KU.Y KIROA (İstanbul) — Mulhterem arka-
daşlarını, tasarının ikinci maddesinin Anaya
saya aykırı olduğu Sayın Adalet Parftisi 
(frupu Sözcün Sayın Kâzım Arar arkadaşı
mız tarafından açıkça, ifade edilmiş olduğu 
cihetle bu (husustaki mütalâa raporu da tasa
rıya ekli bulunan Anayasa Komisyonunun Ihtı 
konudaki görüşünü arz 'etmek üzere buzum-
nuza çıkmış ibulunuyoruiin. 

Hemen belirtmek isterim ki, 
misyonumuz, bu konuda dalha 
Hakanlığında kurulan Bakanlık! 
yon mı çalışmalariyle kendisini hiçbir surette 
(bağlı addetmiş değildir. Değildir •çünkü, açık
ça ifade etmek mecburiyetindeyiz ki, bu ko
misyonun çalışmalarını kifayetli bulmak müm
kün. değildir. Adaleifc Bakanının muayyen 'bir 
konuda, mahkemede dâva, açması için sav
cılara emir <verme yetkisini dahi dünyada ras-
lanm'amış bir şekilde Anayasaya aykırı bulan 
bit komisyonun çalışmalarının ne dereceye 
kadar ciddî bir Anayasa Etüdüne istinadefti-
ğhıi Yüksek Heyetinizin takdirine arz etmek 
i,s Herim. 

Niteldim, muhtelif parti gruplarının, mün
hasıran bu komisyonun mütalâalarına istina
den Anayasa Mahkemesine a.çtığı ipi a I dâva
larının büyük çoğunluğunun Anayasa Mah
kemesince reddedildiği »•örülmüşüür. NitelcOm 
komisyonumuz da bu konuda 'halen en yüksek 
bağlayıcı 'otoriteyi !haiz olan Anayasa IMalh-
kem;esiniıı içtihatlarına dayanmaktan başka. 
bir şey yapmış'değildir. 

Mulhterem arkadaşlarını, Anayasa Mahke
mesi Türk Parasının (Kıymetini Koruma Kanu
nu ve Kaçakçılığın men ve takibine dair Ka
nunun Anayasaya aykırı olduğuna miitaallik 
nu^h kam ellerce yapılmış itirazlar üzerine ver
diği ve naçiz kanaatümce 'Türk Hukuk Tari
hinde hakikaten bir şeref vesikası olarak 
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anılacak olan iki içtihadın da yasama yetki
sini devri konusu üzerinde durmuş bulunmak
tadır. Bu iki karar .11 Mayıs 1963 tarihli ve 
11400 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
16 Ocak 1963 tarihli esas No. 1962/232 ve karar 
No. 1963/9 sayılı- Kararla 24 Ocak .196i! 
tarihli 11316 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
10 Aralık 1962 tarihli esas No. 1962J/198, karar 
No. 1962/111 sayılı kararlardır. Her iki konu
da, yani Kaçakçılığın Men ve 'Taklibine dair Ka
nunla ,Türk Parasının Kıymetinin Korunması
na, dair Kanunla ya-sanm organının yasama 
yetkisini Anayasanın 5 nei 'maddesinin sarih 
Ihıikmjüne aykırı olarak yürütımJe nr'ganına dev
rettiği ileri süınümüş idi. Bu 'iddialar karşı-* 
sında Anayasa Malhikemesiuin müstakar içti
hadını aynen okuyorum : 

«Yasama organı kanun yaparken bütün 
ihtimalleri göz önünde Ibuulndurarak teferru-
•ata ait hükümlerde tesbit etmek yetkisini 
•haiz ise de zamanın gereklerine göre sık sık 
dieğişik tedbirller alınmasına veya alınan hnl-
Ibirleiiin kal dinim asına, 've yerine »göre tekrar 
konulmasına, lüzum görülen 'hallerde yasama 
•organının yapısı bakılmandan ağır işlemesi ve 
günlük olayları izliyerek zamanında tedbiir-
ler almasının güçlüğü karşısında kanun ko
yucunun esaslı 'hükümleri tesbit ettikten s'on-
ra ihtisas ve idare tekniğine taallûk eden husus
ların düzenlenmesi için Hükümete, yetki, ver
mesi, yasama, yeJtkisin'i kulkınmaktaıı başka 
bir şey değildir. Ve ışu hale ıgöre bu durumu 
yasama, yetkisini yürütıme organına Ibımktığı 
anlamında almak doğru olmaz.»' 

Bu suretle hakikaten Anayasa Mahkemesi 
sadece modern Devletin değil ama meselâ 183i) 
da İngiltere'nin, 1897 ele Fransa'nın, .1866 dan 
beri Almanya'nın hissettiği ihtiyaçları karşıla
mak suretiyle Anayasa nizamını, sanki Devlet 
işleyişini ortadan kaldırmak ve durdurmak için 
yapılmışeasma, bir ianlayışı kökünden orta
dan kaldırmış ve hakikaten Devlet mekanizma
mızın temellerden sakat, pratik olmak bakımın
dan külliyen yanlış, hukukî bakımdan bir o ka
dar yanlış bir keşmekeşin içerisine atılmasını 
da böylelikle önlemiş bulunmaktadır. 

S-Unıdi, Anayasa 'Maihkemcsinin bu müıstaikar 
içhihadı bakımından durumu Ikısaca tahlil ede 
linı. Acaba tasarının ikinci maddesinin ko
misyonca getirilen 'şekli üzerindeJki Anayasa 
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.Ivonıisyoımmuzu.n mütalâası da bu şekil üzeri
ne verilmişti i'. Mevzuubabjsedilem tedbirler ha
kikaten yürütme organının ahval ve şerait 
icabı bir an -öruce alması gereJkem ve eğer bu 
tedbirlerin 'alınması1 yasama organına bırakıl
dığı takdirde ' tedbirler alınmak şöyle dunsun 
tamamiyle aksine bu tedbirlerin tersi neticele
ri hâsıl edecek 'spekülâsyonları teşvik edici 
yollara 'gidilmesini önlemek için mi 'konmuş
tur, yoksa 'konmamiş mıdır? Bumu bu maksa
da hadim olduğu aşikârdır. Böyle olduğu için
din* <ki, Amerika'da da, İngiltere'de de, Fran
sa'da 'da, Almanya'da da, (bâzı az gelişmiş 
yahut gelişmekte olan memleketleri de zikret
mek icabederse) Hindistan ve Meksika'da da 
bu yetki hattâ kamunda komisyon metninde 
yer aldığı1 şekilden çok daha ileri bir şekilde 
v o ril m iş ibu 1un m alkt ad IT. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını; tasarın im il
gili maddesinde evvelemirde yasama yetkisi
nin devrinden bahse d i İmcisini mümtkün kılacak 
ne kanun, kararname (decret loi), ne kadro ka
nının (loi cad re), ne de tüzük çıkarmak, yö
netmelik .çıkarmak yetkisinin tevsii yolu ile 
bir kanunun gayrikanumileştiriLmosi (deslegali-
sation) psmsüdürl erimden hiçbirisi nıevzuubahis 
değildir. 

Komisyonun ikinci ıinaddesinıle mevzuubah-
solan husus, hattâ bendenizin yüksek huzuru
muzda Anayasa Mahkemesinin şu içtihadını 
okumama lüzum göstermiyeeek olan alelade 
her kamumla verilmesi mûtat bir tanzimi yet
kinim Bakanlar Kuruluma tanınmasından iba
rettir. Bakanlar Kurulu buma .göre daha, önce 
bilinen bir statü gereğince vergiyi asgari /had
dine yami muafiyete'kadar indirebilecek ve ya
hut da '% 50 artırabilecektir. Hem em belirtmek 
isterim k i ; İngiltere'de buna benzer yetkiler 
Gelir'Vergisi için, Kurumlar Vergisi için uygu
lanır. 

Bunlara karşılık, şu hususu ileri siiıımek 
mümkün olabilir, daha 'doğrusu akla gelebilir. 
O da : Anayasamızın 61 nci .maddesinin ikinci 
fıikrasıdır; «Vergi, resim ve harçlar ve benzeri 
malî yükümler ancak kamunla (konulur.» 

Bu hüküm masıl anlaşılmalıdır? Na'sıl ki, 
«Toplamlı ve gösteri Yürüyüşleri Hürriyetleri 
Kamunla düzenlenir» dediğimiz 'zaman bu hu
susta çıkam kanunum masıl yürütüleceğini gös
terim eîk için tüzük ve yönetmıelik' çıkarmak 
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mümkün ise vergi hukukunda, da ayniyle ka* 
namla vergi tarhıma cevaz verildikten sonra 
o vergi tarhiyatımın kanuni cevaz içerisindeki 
modalitelerimi tanzimi etmek yetkisi idareye 
dalma verilebilir. Bumun aksini tasavvur etmek 
müm'kün olsaydı muhterem, arkadaşlarum, il 
genel meclisleri, belediye meclislerimin karar
lar iyi e rüsum ve hare almaik külliyen imkân
sız olur ve mahallî idarelerimiz tamamiyle du
mura uğrardı. Çünkü, il genel meclisi kara.r-
larınım, belediye meclisi (kararlarımın kamum 
olmadığı herkesçe bilinen bir husustur. Ama 
bu kararlar neye istinaden alınır? Kamunla 
verilmiş bir cevaza istinaden alınır. Binaen
aleyh, Anayasamın ı61 mci maddesinin ikinci 
fıkrasının enirine böylelikle riayet edilmiş .olur. 

Verilmiş olan yetkinin neyi tazammun etti
ğimin zabıtlarda iyice belirtilmesi kabeder ka
naatindeyim. Bu itibarla, yasama yetkisinin 
devri hangi şıklardan mevzuubahsoidnğu iddia 
edilmiştir. Bu şıkları da burada ikusaca tetkik 
etmek mecburiyetini hissediyorum. 

tMuhterem' arkadaşlarum, modern Devlet 
idaresinin igitgide mudil bir hal alması karşı
sında ilk defa kanun - (kararname (decret loi) 
prosedürü Fransa'da 3 nem Cumhuriyet dev
rimde ihdas edilmiş, 4 mcü Cumhuriyet devrim
de tatbik görmüş, bil âhara'5 mci Cumhuriyet 
devrinde açıkça Anayasanın cevaz verdiği bir 
prosedür haline getirilmiştir. Kanun - karar
nameden 'maksat mıııayyem bir konumun müd
detli veya müddetsiz olarak, şartlı 'veya şart
sız olarak kararnamelerle ve bu kararanmele-
rim evvelce mevcut ve mer'i 'kanunları tadil ede-
bibmesi kaydiyle Hükümete yetki verilmesi de
mektir. Bu şekilde bir yetki verildiği zaman 
Fransız Devlet [Şûrasının. 19416 Fransız Anaya
sasının tıpkı bu'gümikü Anayasamızın 5 nci 
maddesinde yer alan «Yasama yetkisi devre
dilemez.» hükmüme benziyem hükmümü tefsir 
eden bir kararı gereğince, eğer kanun - (ka
rarname çıkarılması içim yetki veren kamum, 
idarenin 'tasarruıf sahasını, tasarruf unsurla
rı! bakımımdan esaslı şekilde, kayıtlamamış ve 
belirtmemiş ise, işte o takdirde Anayasaya 
aykırı telâkki edilmelidir. Şıkkumızda böyle 
bir durum (katiyen bahis konusu değildir. Ya
pılacak tasarruflarla kanun değiştirilmiş o\r 

mııyacafk, kamumla verilmiş bir yetki kullanıl
mış olacaktır. 
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Yasama yetkisinin yürütme organına devredil

diğinden bahseden ikinci şık (Loi cadre) yani 
kadro - kanunlar. Bunlar bir balama kararna
me- kanunlara benzer. Fakat belli - başlı fark 
kadro - kanunlarda çıkarılacak esaslı şekilde 
tahdidedilmiş olmasıdır. Nihayet, Kadro - ka
nunlar gereğince çıkarılacak kararnamelerle bir 
kanunun belli sahalarda değiştirilmesi bahis ko
nusu olduğu zaman, her halükârda, bu karar
namenin bir kanun tasarısına ekli olarak yeniden 
yasama arganma gönderilmesi gerekir. O ana 
kadar o tasarruf ve kararname bir idari tasarruf
tur, idari mahkemelerin murakabesine tâbidir. 
Kanunla onaylandıktan sonra artık teşriî tasarruf 
mahiyetini iktisaboder. Böyle bir kararname 
kadro - kanununun verdiği yetkinin müddeti geç
tikten sonra tekrar kararname ile değiştirile
mez;. Çünkü bıı, yetkinin suresinin aşılması mâ
nasına gelir. 

işte bu şartlar altında kadro - kanunlarla ka
rarnameler çıkarılması ve bu kararnamelerin un
surları bakımından kanunla kayıtlanmış olmakla 
ve ayrıca bir tasarıya ek olarak o yasama organına 
sunulması mecburiyetini vaz'etmekle burada da 
yasama yetkisinin devredilmesinden bahis etmeye 
imkân yoktur. Kaldı ki, mevzuııbahsedilcn yet
ki böyle bir yetki değildir. 

Hükümet tasarısında bu yetki istenmekte 
idi. Bu husus tâdil edilmiştir. Tâdil edilen me
tinde böyle bir şey yoktur. Yani çıkarılacak olan 
ve kanunda, yani kanuni tarifenin, kanun hük
münde olan tarifenin bir pozisyonunu tâdil ede
cek olan kararnamenin, gerçi Hükümet tasarısın
da bütün unsurları alanı, gayesi ve diğer unsur
ları bakımından sıkı şekilde kayıtlanmış olması
na rağmen verilen yetki bu olmamıştır. Verilen 
yetki sadece muayyen bir tarifeyi muafiyet had
dine kadar indirebilmek ve muayyen bir hadde 
kadar artırabilmek yetkisidir ki, bu yetkiyi kul
lanarak Hükümet, kanunla verilmiş bir yetkiyi 
kullanmış olacak, mevcut bir kanunu tâdil et
miş olmıyacak. 

îşle Anayasa Komisyonumuzda buna isti-
ııadederek demiştir ki; bu tamamiyle klâsik bir 
idari tasarruftan ibarettir. Ayrıca daha önce bir 
kanunun tâdilini derpiş eden bir kararname, bir 
idari tasarruf bahis konusu olmadığı için bu ka
rarnamenin bir kanun tasarısına ekli olarak ya
sama organınca onaylanması diye bir prosedür 
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burada bahis konusu olamaz. Klâsik bir idari ta
sarruf karşısındayız. Binaenaleyh, bu şıkkın da
hi burada bahis konusu olmaması gerektir. 

Üçüncü şık şudur : 
Fransız Devlet Şûrasının, tamamiyle bizde do 

mevcudolan aynı Anayasa hükmüne uygun gör
düğü bu prosedüre göre, eğer Parlâmento daha 
önce mer'i bir kanuna mevzu teşkil eden bir hu
susun bilâhara tüzük veya yönetmelikle tanzim 
edilebileceğine dair bir kanun çıkarırsa o mevzuu 
deslegalise etmiş olur. Kanun sahasının dışına çı
karmış olur. Kanun hangi teferruatı ihtiva eder, 
ne dereceye kadar umumi olur, bu tamamiyle ilkel 
ve genel yetki olmakla yasama yetkisini bizzat 
yasama organının çıkaracağı kanunla tanzim edi
lir. Binaenaleyh, eğer yine kadro kanunlarda ol
duğu gibi konunun gerektirdiği idâri tasarruflar 
bütün unsurları bakımından sınırlandırılmış ise 
bu takdirde bu tarzda daha önce bir kanunda tan
zim edilmiş olan bir hususun daha sonra tüzük ve 
yönetmelikle tanzim edilmesine bir kanunla yet
ki verilmesi neticesinde o tüzük ve yönetmelikle 
o kanunun tadili hususu Anayasaya aykırı değil
dir ve Fransız Devlet Şûrası 6 Şubat 1953 tarih
li meşhur bir kararında; 1946 Fransız Anayasasın
da tıpkı bizde olduğu gibi, «mevcudolan yasama 
yetkisi devredilemez» hükmüne bu prosedürün ay
kırı olmadığına karar vermiştir. Burada bu da
hi mevzuubahis değildir. Çünkü burada çıkarıla
cak bir tüzükle ve yönetmelikle veya umumi 
tanzimi hükümler ihtiva eden bir kararname ile 
daha önce mer'î bir kanun hükümlerini değiştir
mek mevzubahis değildir. Mcvzuubahsolan hu
sus; kanunla peşin olarak belli bir statü içinde 
verilmiş olan bir yetkinin kullanılmasından iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Adalet Partisi 
grupu sözcüsünü tatmin edebileceğim ümidiyle şu
nu da hatırlatmak isterim ki, komisyonumuz bu 
mevzu ariz ve amik mütalâa etmiş ve bütün par
tilere mensup üyelerinin ittifakı ile kabul etmiş
tir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Arar, buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Geçici Komisyon adına konuşan bir ar
kadaşımız, tasarının tümü üzerinde yaptığımız bir 
konuşmada temas ettiğimiz 84.34 kısmının taviz
li olduğundan bahsettiler. Bu mevzu komisyon
da bahis konusu olmadığı için ele almıştık. Fakat 
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alışımızda büyük bir isabet gördük. Hiçolmazsa 
zabıtlara tavizli olduğu geçirilmiş oldu. 

Sayın Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun 
Kırca arkadaşımın geniş izahatını dikkatle dinle
dim. Kendisine katılmadığım husus, bir hukukî 
seyyaliyet içinde kalmış olması, betahsis Anayasa 
Komisyonunun da verdiği mütalâanın yine bir 
hukuk istikrarı içinde bulunmayışıdır. Anayasa
nın 5 nci maddesi «Yasama yetkisinin Türlüye 
Büyük Millet Meclisine aidolduğunu ve bu yetki
nin devredilemiyeceğini âmirdir.». 

Bu derece kesin bir ifadeyi mantıki bir tesel
sülle ve hukuk anlayışiyle istediğimiz vadiye çe
virmek ve götürmek imkânına sahibolup olmadı
ğımız da üzerinde durulmaya değer. 

Bu tasarı, yasama organının yetkisini Hükü
mete devretmek istiyor. Anayasa Komisyonu ise, 
Anayasanın bu sarih hükmü karşısında Anayasa 
Mahkemesinin murakabesi teminatına istinaden 
iltifata şayan olmıyan bir mütalâada bulunuyor. 

Komisyonun mütalâası incelendiği zaman gö
rülecektir ki, kesin olarak Anayasaya aykırı de
ğildir diyemiyor. Ne diyoyr? Sadece «Ana
yasaya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.» ka
naatini izhar ediyor. Ve Anayasa Mahkemesinin 
mevcudiyetine sığınarak mütereddit bulunduğu
nu ima ediyor. Komisyon, olarak Anayasa Mahke
mesinin, «Müntehayı meratipi Meclistir.» diye 
göstererek hukukî sahada olduğu gibi teşriî saha
da da dilimize yeni bir terim kazandırmak istiyor
larsa bu husus çayı müzakeredir. Aslolan Meclis
lerden çıkan ve çıkacak olan kanunların Anaya
saya aykırı olmamasıdır. 

Sayın Coşkun Kırca arkadaşım büyük vukufu 
ile dahi Fransa'dan, Anayasa Mahkemesinden mi
sal verirken Adliye Vekâletinde kurulan Anaya
saya aykırı kanunları tetkikle vazifeli komisyonu 
da hiçe sayıyor. Şu halde kanaatler çok değişik 
bir mecrada dolaşmaktadır. Anayasa kesin olarak 
Büyük Meclisin yetkisinin başkasına devredilemi
yeceğini âmir iken bunun vuzuhsuz tarafını be
yan etmeden, «Anayasa sakıt kalmıştır, Anayasa 
bu noktada vazıh mahiyette değildir» demeden, 
indî mütalâalarla, Anayasa Komisyonu sarih hü
kümleri ihlâle müntehi bir düşünceye sahibolma-
malıdır. 

Geçici Komisyonda da çok açık olarak belirt- ; 
tiğim gibi, endişelerimizi biraz daha açalım : 

Bir vergi konusu üzerindeyiz. Bu vergiyi, Hü
kümetin istediği bu yetki ile yapılacak zamların | 
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üzerine yüzde elli ilâve veya sıfıra müntehi kıla
cak olan bir muafiyeti kabul edebilecektir. 

Mevcut Heyeti Vekile arkadaşlarımızı hürmet
le karşılarız; gayet samimiyetle hareket etmişler
dir. Fakat zaman zaman müşahede ettiğimiz öy
le manzaralar vardır ki, buna çeşitli misaller ver
mek mümkündür, geçmiş zamanda indirme ve 
yükseltme politikasından milyonlarca servet temin 
edenler olmuştur. Hükümetin isteği üzerine Mec
lis önüne gelen mevzuu enine boyuna müzakere 
eder ve bir karara bağlar. Fakat gözü kapalı bir 
mevzu için yarın Hükümete dilediği kadar esasen 
yüzde elli sonradan dâhil olmuştur. Yani istediği 
kadar çıkartabilecek veya muafiyet grupuna ala
bilecektir. 

Böyle bir mevzu Anayasanın 61 nci madde
sine de münafidir. Bu maddede de sarih hüküm 
vardır, tereddüdü mucibolmıyacak vuzuh var
dır, Devlet Şûrasının buna dair kararı da var
dır, «Vatandaşa kanunsuz vergi yüklenemez,» 
demektedir. Bu derece sarih iki Anayasa madde
sinin üzerinden geçebiliriz. Anayasa Komisyonu 
da bu sahada hukukî fetva verebilir ve Yüksek 
Heyetiniz de «vebal ve mesuliyet Anayasa Ko
misyonuna ait» der, karâr verir Fakat bu, Ana
yasayı başka bir açıdan ele alan bir başka anla
yış, bugün değilse, yarın bu anlayışımızı mah
kûm edebilir. 

Muhterem Coşkun Kırca arkdaşımm geniş iza
hatı bizi tatmin etmemiştir, kanaatimizi muhafa
za ediyoruz. Bu madde Anayasaya aykırıdır. 
Burada komisyonun bir anlayış göstererek tasa
rıyı geri almasını ve bu hususu Anayasaya uy
gun bir şekilde düzenlenmesini hassaten rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Kâzım Arar arkadaşımız da-
rılmasmlar, bir mütalâanın indî olup ol
madığı hususunda herkesin kanaati olabilir. Yal
nız hakikaten bütün Anayasa Komisyonunun bü
tün partilere mensup üyelerinin ittifakı ile al
dığı bir kararın indî olduğu hususunda bir müta
lâa serd ederken, hiç değilse şu indî olduğu zik
redilen mütalâaların dayanakları hususunda bu 
kadar izahat verilmişken, şu izahatımızın teker 
teker hangi noktasının indî olduğunu belirtmek, 
belki de indî mütalâa söylememek bakımından, 
çok yerinde bir hareket olurdu. Ben bu yolda 
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bir gayret içinde olduğunu Sayın Kâzım Arar ar
kadaşımızın maalesef müşahede edemiyorum. 
Bendeniz komisyon metninde bahis mevzuu olan 
hususun tamamiyle önceden, belli olan bir kanuni 
statüye istinaden verilmiş bir yetkinin kullanıl
masından ibaret olduğudur. Vergi kanunlarında, 
bilhassa mahallî idarelere mütaallik vergi kanun
larında benzeri yetkilere raslandığmı bütün bu 
yetkilerin kanunla verilmiş olması ile Anayasanın 
61 nei maddesinin de ihlâl edilmiş olmıyaeağı ve 
eğer bütün meseleleri yani, Anayasa Mahkemesi
nin Devletin gündelik işleri bakımından çabuk 
karar almasını gerektiren tedbirler bahis konusu 
olduğu zaman dahi yasama organının ancak ve 
ancak kanun yoluyla bu tedbirleri almasını ge
rektiren zihniyetin aslında Bakanlar Kurulun
da tüzük ve yönetmelik çıkarma yetkisini tanıyan 
Anayasanın bu hükümlerinin hangi zaruretler
den ileri geldiğini anlamamaktan ileri geldiği ka
na al indeyim. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin mahiyetini 
belirtmek için size sadece bir tek misal vermek is
terim: Sanayiimizin korunması için (îümrük 
Vergisi pozisyonunun, muayyen bir noktada, 
r/r .r)0 artırılması icabediyor. Sayın Kâzım Arar'-
m endişesi nedir? Bunu Hükümet yapar, mııh-
lelif kimseler bu suretle zengin olur. Şimdi na-
zengin olursa, olabilir? Bu bir vazifeyi suiistimal 
neticesinde olur, gizliliğe riayet edilmezse olur. 
Bir bakan veyahut bu yolda çalışan memur da
ha, evvelden ithalâtçıya gider, biz gümrük vergi
sini şu kadar artıracağız, aman sen bunların it
halini sağla der. O adam da bunları sağlar. Bi
naenaleyh üstelik gümrük vergisi artışını da Dev
lete ödemeksizin cebine atar, hu yüzden spekü
latif hir kazanç seğlar. Bu hakikaten görevin kö
tüye kullanılması, suiistimal edilmesi, ceza mev
zuatına göre ayrıca hâkimin, takdir edeceği bir 
suçtur. 

Ama bendeniz anlıyamıyorum, niçin Kâzım 
Arar arkadaşımız böyle hir ısue cLemiyeceğim ama 
böyle zararlı spekülâsyonların vukuuna bizzat 
yasama yetkisini kullananan yasama organını iş
tirak ettirmek ister? Sebebi ıgayet basit, eğer bu 
tedbiri almak gerekiyorsa yani gümrük vergisi 
pozisyonunu veya gümrük tarifesinin muayyen 
bir noksanını yüzde 50 artırmak icabediyorsa, 
Kâzım Arar arkadaşımızın, kanaatine göre, Hü
kümet bunun için bir tasarı getirecek, bütün it
halâtçılar bunu öğrenecek... Bu memlekette iki 
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Meclis çalışır, nânıütenahi mühim işler görmek
tedir. Bir anda halledilmesi, görüşülmesi mümkün 
değildir. Gizlilik kararı alsanız dahi 635 kişilik 
senatörü ile milletvekili ile, memuru ile şunu üc 
bunu ile böyle bir kararın ithalâtçının kulağına 
gitmesini önlemek asla ve kat'a mümkün olmaz. 
Bu sistemle mi Devletin ithalâtını koruyucu sis
temini, gümrük vergilerinin malî yetkisini ayar-
lıyacrik? 

Muhterem arkadaşlarım, Kâzım Arar arkada
şımıza şunu hatırlatmak isterim; Anayasa ve 
alelıtlak hukuk nizamı, abesi müdafaa etmek için 
çıkarılmamıştır. 

BAŞKAN — ıBuyurun Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız Ana
yasa Komisyonundan 'bu mütalâanın ittifakla 
çıkışını, bu bakımdan da mütalâanın indî olma
dığını ifade buyurdular, (indî) kelimesini bu 
derecede izam edeceklerini tahmin etmiyordum. 
Hukukta indî tâbiri en çok kullanılan bir tâbir
dir. Buna indî yerine hukukî de diyebiliriz. Fa
kat isabetsiz hukukî bir görüş olarak tavsifi do 
mümkündür. 

Vasama yetkisinin devrini istemediğimizi ta
accüple 'karşıladılar. Biz diyoruz ki, Anayasanın 
.1 ne i maddesi mademki yasama organı, yetkisini 
başkasına devredemez diyor, yine Anayasanın 
fil. nei maddesi de vatandaş kanunsuz vergi mü
kellefiyeti altında bırakılamaz diyor, Anayasanın 
kesin olarak ifade ettiği bu hükümleri bir tarafa 
bırakıp başka bir mantık ve hukuk anlayışı içe
risinde işi ele almak doğru değildir. Aynı zaman
da, Anayasa Komisyonu biraz evvel arz ettiğim 
gibi, kesin beyanlarla değil, gayet kaçamaklı bir 
mütalâa ile meseleyi vaz'ederken bizim abesle iş
tigal ettiğimizden bahsederek işi biraz daha ileri 
götürdüler. Mevzu bütün Anayasalarda, bütün 
hukukçuların çok çeşitli mütalâalarının önümü
ze serilmesinden ileri gelmektedir. Anayasanın 
ihlâl edilmemesine müntehi olan gayretlerimizin 
abesle iştigal değil, aksine olarak, Yüksek Mec
lisi, Anayasayı ihlâl (suçuna doğru götürenlerin 
abesle iştigal ettikleri kanısındayız. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
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İvedilik Teklifi var. İvedilikle görüşme teklifi

ni de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde! eri okutuyorum. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Griş Tarife Cetvelinn değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na, 30.11.1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla ek
lenen ve 2.1.1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla 
doğrudan doğruya veya bu kanuna dayanılarak 
değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Cetveli ilişik 
cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

BALKAN —• Birinci madde üzerinde söz üş
üyenler. Komisyon adına Sayın Şefik inan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) —• Muhterem arkadaşlar, bi
rinci madde tarife listesi ile ilgilidir. 

Maalesef bu listenin basılması sırasında birta
kım maddi hatalar müşahede edilmiştir. Bir mi
sal 'vereyim : «Kobalt» olması 1 âzı incelirken, 
«Kabolt» yazılmış. Bunun -gibi matbaa hataları 
ile dolu. Arkadaşlar çal işiyorlar, bitirmek üzere
ler. Tabiî bu tashihlerin önceden yapılmış olarak 
kabul edilmesi lâzımgclir. O itibarla birinci mad
denin bilâhara müzkere edilmesini ve ikinci mad
deye 'geçilmesini istirham edeceğim. Bu gibi mad
di hatalar var, o itibarla tashih edilmeden müza
keresi mümkün değildir. İkinci maddeye geçil
mesine müsaade ederseniz çok iyi olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın İnan, birinci maddeyi 

geri ,mi istiyorsunuz? 
KOMÎSYON BAŞKANI ŞEFİK İNAN (Ça

nakkale) — En son görüşülmesini istiyoruz. 
BAŞKAN — Birinci madde Komisyon tara

fından bâzı matbaa hatalarının telâfisinden son
ra görüşülecektir. 

ikinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun vadeli 

Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine 
en uygun nitelikte tutmak maksadiyl e, Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel ba-
bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliğinin müşterek mütalâasını 
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aldıktan sonra, kararnamelerle Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinde gösterilen vergi nisıbet ve 'had
lerinde ve tarifed'eki notlarda gerekli değiştir
meleri yapmaya ve bu değişikliklerin ııygulan-
masına ilişkin usulleri ve şartları tesbite yetki-
1 idir 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden 
mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki 
ilâveler kıymet esasına göre vergilendirilenler
de, ilgili malın gümrük vergisine esas olan değe
rinin, ölçü esasına göre vergilendirilenlerden 
mevcut spesifik haddin % 50 sinden daha fazla 
olamaz. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerind'e söz isti-
venler Buyurun iSaym Dizman. 

Açık oylarını kultanmıyan arkadaşlar varsa 
lütfen oylarını kullansınlar. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, ikinci maddenin Hükümet tasarısına 
göre, Hükümet burada yazılı gümrük hadlerini , 
dilediği nisbette değiştirdi ek salâhiyetini haiz
di. 'Komisyon yerinde bir tedbir olarak buna bir 
sınır koymuştur. Böyle 'bir sınır koymasaydı 
ıburada bir sürü tarife cetvellerini onaylamamıza 
lüzum dahi kalmazdı. Zira Hükümet kendisine 
göre kararnamelerle bir tarife cetveli her gün 
yapabilirdi. 

Buna mâni olmak için Komisyon bir nisbet 
koymuş. Ama bu nisbette deniyor ki, «Kıymet 
esasına göre, yapılacak değişikliklerde Hüküme
tin ilâve edeceği gümrük resmi malın gümrük
teki değerinin yüzde 50 sinden fazla olamaz.» Bir 
bakımdan bu gayet makûl bir nisbet gibi görü
nür, ama işin içine indiğimiz zaman görüyoruz 
ki, bizim kabul ettiğimiz nisbetleri pek çok göl
gede bırakacak nisbetlerdo Hükümet değişiklik 
yapmak salâhiyetini vermektedir. Diyelim ki, 
îbir malın, bu kanuna göre, kıymetinden '% 10 
gümrük resmi alınacaktır ve mal 100 liradır, 
bundan bu kanuna göre 10 liralık gümrük resmi 
alınacaktır. Hükümete diyoruz ki, malın gümrük 
değerine göre % 50 gümrük resmi ilâve edebi
lirsin. Yani Hükümet 100 liralık mala 50 lira 
daha ilâve etmek hakkına sahiptir. Bu defa ne 
oluyor? % 10 lük gümrük resmi % 60 a çıkı
yor. Yani kabul ettiğimiz % 10 u dailıa ilâve 
etmek suretiyle % 60 olarak 6 misli gibi fahiş 
nisbet e yükselebiliyor. 

Bunun ilenidir ki, bunu 'bir taraftan malın 
•gümrükteki değerinin yüzde '50 s'i. ile talhdi-
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derken, diğer taraftan yüzde 50 olarak 'Mecli-
sinizce kabul edilecekse aynı zamanda güm
rük nisbeti yüzde 50 ile teshit edilsin ve di
ğer mallar da yüzde 50 gümrüğe tabi olsun. 
Hükümet yüzde 10 u, 15 e, yüzde 20 y'i de an 
eak yüzde 30 a çıkarabilsin. Ne varki bu 
nisbeti yaparken gümrükteki malın değerinin 
yüzde 50 si ile bağlı kalabilmelidir? Ben bunu 
formüle edecek bir önerge hazırlıyamadım - bi 
rinci maddenin atlanmış olması dolayısiylr 
zaman kalmadı - Ancak komisyonun böyle bi: 
tadilâtı yapmasını temin etmek üzere madde 
nin komisyona iadesini arz ve teklif ediyorum 
Böyle bir hudutlandırma yapmadığımız takdir
de fahiş nisbetler üzerinde Hükümete ovnam-
imkânları vermiş olacağız. Bunun da büyük mah
zurları olabilir. Zaten gümrük tarifeleri üze
rinde sık sık oynamalar Hükümete bir kazanç 
memleket iktisadiyatına bir kazanç getirdijr 
kadar ellerinde bu kabil malları olanlara da ih
tikâr yapmak, fahiş kârlar sağlamak imkâ 
nım sağlar. Bu bakımdan bunlar üzerinde oy 
nanmamalıdır. Oynansa bile hiç değilse muay
yen bir nisbot içinde kalınması imkânı veril 
melidir. 

BAŞKAN — Sayın, Kırca buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Şahsım 

adına konuştuğumu belirterek sözlerime başla
mak istiyorum. Evvelemirde, Sayın Dizmar 
arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, hv 
madddenin ikinci fıkrasiyle istenilen yetki, as
lında bizim ihalen mer'i gümrük ımevzuatnmz 
da bu fıkrayla getirilen kayıtlamalar mevcu-
dolımaksızm yer alıyor. Ve 'biraz efvelviel Ana
yasa Komisyonu adına yaptığım konuşmada 
zikrettiğim memle'ketlierde bu 'gibi talhditler 
mevcut değildir. Bu gümrük tarifelerinde 
çok kısa zamanda (bu gibi değişiklikleri yap
mak, Kilit Kanunu denilen ve dış ticaret siya
setinde 'belli başlı politika vasıtalarından biri 
olan bir politika yolunun icaplarındandır. Elbette 
ki, bunu müdebbir olarak tatbik etmek icabeder. 
Yalnız biraz evvel vermiş olduğum. ımisaller 
de göstrenıiş 'olmalıdır ki, bunu müdebbir bir 
şekilde tatbik etmenin yolu bu yetkiyi idareye 
vermekten ibarettir. Bunun dışında Parlâmen
tonun çalışma usulleriyle bu tarz bir yetkinin 
kullanılmasına imkân yoktur. % 50 olmasın, 
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bu fahiştir bu nisbeti indirelim. Bu bir takdir 
meselesidir, meselenin esasına tallûk etmiş. 
Takdir meselesine gelince, diğer memleketler
de % 50 diye bir kayıt da mevcut değildir. Bi
naenaleyh bu kaydın konulmasında zaruret var
dır. 

Benim temas etmek istediğim husus başka
dır. Burada, Bakanlar Kurulunun bu yetkisi
nin, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, ve Güm
rük - Tekel Bakanlıkları ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Türk Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin müşterek mü
talâaları alındıktan sonra kullanılacağından 
bahsediliyor ki, bu, müşterek mütalâa «tabiri 
muhtelif şekillerde anlaşılmaya müsaittir. Şn 
şekilde anlaşılabilir ki, bu tehlikelidir, yani bü
tün bu mercilerin mütalâaları aynı noktalarda 
mutabık olmalıdır ki, bu mütalâaların iştirak 
halinde olduğu anlaşılsın. Bundan kastedile
nin bu olmadığı aşikârdır. Bu kadar çok mer
ciin hepsinin aynı noktada mutabık olması nadir 
raslanan ahvaldendir. Bu mutabakat mevcu-
dol m açlıkça, bu yolda çıkarılacak kararname
leri, bu mutabakat olmaksızın çıktığı için Şû
rayı Devlete iptal ettirmek zımmmd'a dâvaların 
açılması ihtimali dahi derpiş edilebilir. Bu 
itibarla esasen tamamiyle maksadı aşan bir 
tarzda kullanıldığını sandığım bu «müşterek» 
kelimesinin maddeden çıkartılması gerekir. Çı
kartıldığı takdirde hiçbir şey değişmiyecektir. 
Bütün bu mercilerin mütalâaları alınacaktır. Fa
kat bu mütalâalar tehalüf ettiği takdirde Ba
kanlar Kurulu, bunlar arasında istediğini seçe
bilecek. 'Tamamiyle değişik bir görüşü bizzat 
kendisi ortaya koyabilecek veya. bu değişik 
mütalâaların birbirleriyle bağdaştırılması yo
luna gidecektir. Binaenaleyh, «müşterek» keli
mesinin bumdan çıkartılması lâzımdır. Bu 
hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Başka; ikinci madde üzerinde 
söz istiyenler... Yok. ikinci maddeyle ilgili ola
rak verilmiş önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 ııci maddenin komisyona iadesini kaygıla

rımla arz ve teklif ederim. 

Tokat 
AH Dbmıan 
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Yükksek Başkanlığa 

2 ııci maddenin ilk fıkrasındaki «müşterek» 
kelimesinin çıkartılmasını arz ve teklif edenim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önergeleri teker teker okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

(Tokat Milletvekili AJi Diznıan'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. 2 nci maddeyi 
yapılan bu değişiklikle birlikte, «müşterek» ke
limesinin çıkarılması suretiyle kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 2 nci madde yapılan deği
şiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak ince
leme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve it
hali uzun vadeli plân hedeflerine uygun gö
rülecek eşyanın Gümrük vergileri ile ithalde 
alman istihsal Vergisini ve beleliyelere ait ver
gilerle Rıhtım Resmini Bakanlar Kurulu, bun
ların gümrük haddini aştıkları tarihten itiba
ren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık 
eşit taksitlerle tahsiline müsaade etmeye yet
kilidir. 

b) Yukardaki fıkra hükmünü, Türkiye'de 
imâl ve istihsal olunan yatırım maddelerinin 
maliyetine giren vasıtaları vergiler hakkında 
da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de 
bu türlü vergilerin yatırım maliyetlerinde 
teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yıl
da ve beş müsavi 'taksitte 'ödenmesini sağla
mak üzere gerekli tedbirleri almaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir, 
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BAŞKAN — Üçüncü ımadde üzerinde söz is-

t iyeni er... 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyon 

adına /söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka
daşlarım, Anayasa Komisyonu adına komis
yonumuzun mütalâa raporunun altıncı para
grafına istinaden hir hususu tasrih zaruretine 
inanarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Konu tamamiyle tekniktir ve ileride 'bâzı ih-
tilâtlara meydan verebileceği mülâhazasiyle bu 
'kadar .mühim bir konuda şimdiden bu ihti-
lâtlarm giderilmesi gerekir. 

Mesele şudur : Madde metninde Bakanlar 
Kurulu yetkilidir, (Bakanlar Kurulu şunu ya
par, bunu yapar ibareleri vardır. Nasıl yapar? 
Anayasamızın 97 nci maddesinin gerekçesinde 
«Cumhurbaşkanının bütün tasarrufları ilgili 
Bakanlar tarafından imzalanır.» hükmünün 
1924 Anayasası sistemi içerisinde Anayasa ve 
idare hukukumuz tatbikatında mevcudolan ta
sarruf şekillerinin (bu Anayasa «siteminde de 
aynen baki olduğu faraziyesine istinaden sevk 
edildiği belirtilmiştir. Bu gerekçedeki bu iba
reye de Anayasa Mahkememiz, muhtelif içti
hatlarında, pek yerinde olarak temas etmiştir. 

Şimdi mulhterem arkadaşlarım, Bakanlar 
Kurulu nasıl karar alır? ıBu Ikonuda Türk tat
bikatı Fransız tatbikatından (mülhem olmuştur 
ve bizim tatbikatımız tamamiyle Fransa'daki 
3 ncü Cumhuriyet tatbikatına uyar. Franısa'-
daki tatbikat 4 ncü ve '5> nci Cumhuriyet devir
lerinde 3 ncü Cumhuriyet devrinden ayrılmış
tır. Doktrinde, Türk doktrininde, bizde de 
böyle bir cevazın mümkün olduğu hususunda 
bâzı yanlış 'görüşler yer aldığı için burada kı
sa bir tasrihin yapılımasına ihtiyaç vardır. 

[Şöyle ki; bizim tatbikatımız, ki 3 ncü 
Fransız Cumhuriyeti devrindeki tatbikata, ta
mamiyle uyar, Bakanlar Kurulu Kararların
dan hukukî nizamda tesir icra edenlerinin 
kâiffesitıin «decret» şeklinde yani kararname 
şeklinde yani Sayın Sıddık ISaımi Onar'in tarifi 
ile «Cumhurbaşkanının iradesini muhtevi bir 
idari tasarruf şeklinde» çıkarılmasını gerekti
rir. Bizde de bu daima böyle anlaşılmıştır. Ba
kamlar Kurulu yetkilidir, dendiği zaman bu 
yetki gereğince eılkarılaıcak Bakanlar Kurulu 
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tasarrufu Cumhurbaşkanının iım^asını muhtevi 
bir deeret'tir, bir Bakanlar Kurulu Kararna
meyidir. Bakanlar Kurulu Kararı diye kanun-
larımızkla. ibareler geçtiği zaman dahi (bundan 
anlaşılan şey, yine Fransızca1, anlamıyla, bir 
«decision.» değil, bir «deeret» dir, bir karanuı-
medir. Yani, (mmlhurbaşikanının iradesini muh
tevi bir idari tasarruftur. Bu Anayasamızın 
nıalısus hükmü gereğince Cumhurbaşkanının 
aynı zaıııaında yürütme organının başı (olması 
hükmünden .doğan bir neticedir, işte !F>ransız 
3 neü Cumhuriyetinde de bu tat'bilkat bu şe
kilde 'mevcut iken yani Bakanlar Kurulunun 
aldığı ve fıukuk nizamında etkisi olan bütün 
kararlar kararname şekliıılde Cumhurbaşkanı
nın imzası ile alınmak iktiza ettiği 'halde, 4 ve 
o nci Cumhuriyet devirlerinde bâzı hususlar
da. da (Balkanlar Kurulunun alacağı kararların 
Cu mlıurbaşkanın in iradesin i muhtevi ol m ıyabi-
leccği kabul 'Cdibıı iştir. Bizde de son zamanlar
da 'doktrinde Anayasa sistemimizin, buna cevaz 
verdiğim» dair bâzı yanlış kanaatler serd olun
muştur. Bizde Bakanlar Kurulunun, Cumhur
başkanının iradesini muhtevi olmaksızın alabi
leceği! kararlar sadece ve sadece hukuk «iste
mimizde etki ieıfa etmiyen kararlardır. Meselâ 
Örfi İdarenin uzatılmasına mütaalliik Bakan
lar Kurulu kararları ,giıbi. 'Çünkü uzatmaya mü-
taıallik bu karar, tek ba'şıua hukuk nizamında 
bir tesir icra, etmez. Ancak Meclisin bu teklifi 
tasdik, etmesi üzerine tesir icra eder. Buna 
mukabil örf i İdarenin ilk ilânı doğrudan (doğ
ruya. hukuk nizamında tesir icra ettiği için, 
CuımhurbaşkauınKn tasdikine iktiran etmesi lâ
zımdır. (Kanun tasalılarının Millet Meclisi ne 
şavkı ne dair Bakanlar Kurulu kararları da hu
kuk iiıizamında doğrudan doğruya, etki icra et
mediği içindir ki, Cumlıurbaşkanının iradesini 
muhtevi olmaz. 

İşte doktrinde son zamanlarda izhar edilmiş 
olan bu yanlış kanaatlerin bugüne kadar mevcudo-
lan ve şikâyet edilmesi şöyle dursun ayrıca mem
nuniyeti mucibolan tatbikatı, Anayasanın gerek
çesinde yer alan sarahate aykırı olarak değiştiril-
memesini temin (itmek için bundan böyle Bakan
lar Kuruluna verilecek yetkilerin kullanlışınm ka
rarname yoliyle yapılacağına dair kanun metin
lerimize sarahat koymakta Komisyonumuz fayda 
mülâhaza etmiştir. Ve kendisinden mütalâa soran 
komisyonlara, da bu yolda mütalâa vermektedir. 
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Muhterem Geçici Komisyonumuza da bu yolda, 
mütalâa vermiştir. Bu mütalâamıza, istinaden 
burada üçüncü maddenin (a) bendinin son satı
rındaki «tahsiline ve müsaade» kelimeleri arasına, 
«tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkili
dir» şeklinde değiştirilmesi, yani «tahsiline ve 
müsaade» kelimeleri arasına, «kararname ile» keli
melerinin ilâvesini teklif ediyoruz. 

Yine ayın şekilde aynı maddenin «B» bendinin 
sondan, itibaren bir önceki satırındaki: «tedbirle
ri ve almaya» kelimeleri arasına da aynı şekilde 
«tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir.» tarzında bir tashih yapılırsa her 
türlü ihtilâl' önlenmiş olur. 

Diğer maddeler ile ilgili olarak bunun gibi 
kısa takrirleriniz olacaktır. 

BALKAN —Üçüncü madde üzerinde başka 
söz isliyen? 

Sayın İnan, buyurunnuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) —- Muhterem arkadaşlarım, 
3 neü madenin «A» fıkrasının S nci satırında 
«gümrük haddinin» tâbiri var. Halbuki «güm
rük hattının» olacak. Yani gümrük sınırı mana
sınadır. Bu isin edebiyatında böyle kullanılmak
tadır. Hükümet tasarısında olduğu gibi «gümrük 
hattının» olarak kabul edilmesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --- Bu hususla Kiyasete lütfen öner
ge veriniz. 

Sayın Türkel, buyurunuz. 
AI İM UT TÜRKEL (Bursa) -Muhterem ar 

kudasları m, müzakere edilen 3 neü maddenin «A» 
fıkrasında tatbikata ait bir temenniyi huzurunuza 
getirmek istiyorum. Bakanlar Kuruluna verilen 
f> Yıllık Kalkınma Plânınının hedeflerine uygun 
yatırımlar ieiıı bu temdit yetkisinin yahut tak
sit lend irme yetkisinin resmî ve özel sektör için 
eşit şartlarla tatbiki gereklidir. Bugüne kadar
la tatbikat umumiyetle resmî sektör için bir tehir 
veya, temdit şeklinde yürümektedir. 5 Yıllık Kal
kınma Plânının karma ekonomi zihniyeti içinde, 
müşterek ve eşit şartlarını burada da belirtmek 
faydalıdır. Ben şahsan bu eşitliğin teminatı ba
kımından maddenin bu (a) fıkrasına bir fıkra 
eklenmesini, bu hususta Başkanlığa bir takrir 
•vermeyi teklif edeceğim. Lütfen kabulünü rica 
ederim. 
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BAŞKAN— Başka; 3 ncü madde ile ilgili ola

rak konuşmak istiyen? Yok. Madde üzerinde ve
rilmiş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (a) bendinin son satırındaki 

«tahsiline» ve «müsaade» kelimeleri arasına «ka
rarname ile» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Ali Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (b) bendinin sondan bir ön

ceki satırındaki «tedbirleri» ve «almaya» kelime
leri arasına «kararnameyle» kelimesinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ali Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (a) fıkrasının sekizinci satı

rındaki (haddini) kelimesinin (hattını) şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Çanakkale 
Şefik İnan 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü madde (a) fıkrası sonuna aşağıdaki fık

ranın eklenmesini: 
(Bu yetki resmî ve özel sektör için eşit şekilde 

uygulanır.) 
Bursa 

Ahmet Türkel 

BAŞKAN — Teker, teker- okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 'um 1 nei 
önergesi tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanafkkale) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Ka'bul 
edenler... Etnıiyenler...Kabul edilmiştir. 

(İstanbul Milletvekilli Coşkun Kırca'nm öner
gesi tekrar okundu.) I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) — Katılıyoruz. | 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, | 
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(Geçici Komisyon Başkanı Şefik İnaıı'ın, 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Bursa Milletvekili Ahmet Türker'in, öner

gesi tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN (Çanakkale) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü .madde üzerinde 'başka değişiklik öner
gesi yok. Vukubulan ve Yüce Heyetinizce kabul 
edilen bu değişiklik önergeleri muhtevasına gö
re 3 ncü -maddenin kabulünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Vukubulan ilâveler yapılacak ve bir 
fıkra ilâve edilecektir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uygu
lanması ile ilgili usûller ve esaslar 2 nci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından 
'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 2 ay içinde hazırlanacak ve 'Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Olmadığına *ıöre 4 ncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, açık oylamada, oylarını 
kullannııyanlar varsa lütfen kullansınlar. Var 
mı, efendimi (Var sesleri) 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gös

terilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküJlerin, en az 
daire başkanı yardımcısı, genel müdür yar
dımcısı ve 'genel sekreter yardımcısı kadcme-
siıuMü yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile kurulacak ve .başkanı bu karar
da belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafın
dan yapılır. 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan, çok 
olmıyan fasılalarla, toplanarak gündemindeki 
konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükü
mete arz eder. 

Komisyonun başkan ve üyelerine her top
lantı için, Maliye Bakanlığı bütçesinden, miktarı 
Bakanlar Kurulu tarafın'dan tcsbit olunacak bir 
huzur hakkı ödenir. 
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BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti- . 

yenler... Buyurun, Sayın Dizman. 
Acık oylama muameleleri nihayete ermiştir. 

Kupaları kaldırınız. 

ALÎ DİZMAN (Tokat) — Pek Muhterem 
arkadaşlarım, 5 nci madde gereğince bu kanu
nun gösterdiği bâzı hizmetleri yapmak üzere 
bakanlıkların daire başkan yardımcısı, genel mü
dür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı ka
demesindeki memurlardan mürekkip ki, - içle
rinde Ticaret Odaları .ve Borsalar Birliğinden 
'bir kişi bulunacaktır - bir heyet kurulacak. Bu 
heyet muayyen fasılalarla çalışacak. Başlangıç
ta ise bu fasıladan daha sik çalışacak. 

Simidi bu maddenin son fıkrasına göre bura
da çalışacak olan kimselere bir huzur hakkı öde
necektir. Bu çalışmalara iştirak edecek kimse
ler Devletin maaşlı memurudur. Yalnız ,bu da
irede muayyen bir müddet hizmet ifa edecek
lerine, 3 - 5 saat veya bir kaç gün daha evvelden 
kararlaştırılmış bir odada toplanacaklar ve Dev
let hizmetini orada göreceklerdir. Bir taraftarı 
para aramaya kalkarken diğer taraftan İktisa
di Devlet Teşekküllerin'de başlayıp zaman za
man her fırsatta her dairemize girmekte bulu
nan üst kademeleri işgal eden şahıslara muhte
lif veısilelerlc para tevzi etme Sisteminden biran 
evvel vazgeçmek yolunda ilk adımın bugün atıl
masını ve maddenin sonundaki fıkranın kaldı
rılarak Devlet hizmeti gören şahısların bu hiz
metlerinde ayrıca bir para almamalarının temin 
edilmesini arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok... 5 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değiştirge önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin son fıkrasının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin ilk fıkrasındaki «kararı» ke

limesinin «kararnamesi» olarak tadilini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin son fıkrasının sondan bir 
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önceki satırındaki «tarafından» ve «tesbit» ke
limeler; arasına «kararnameyle» kelimesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN —• Teker teker okutup, oylarınıza 
başvuracağım. 

(Ali Dizman'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon1? Katılmıyor, öner

geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. Diğer önergeleri 
okutuyorum. 

(Coşkun Kırca'nm birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Coşkun Kırca'nm ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Son fıkra 
çıktığından, hu takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir gen istenmiş ve geri 
verilmiştir. 

5 nci maddeyi Yüce Meclis tarafından kabul 
edilen değişiklik önergesi muhtevasına göre oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 5 nci madde yapılan bu değişiklikle bir
likte kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sa
yılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe ko
nulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların 
onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 6 cı madde üzerinde söz istiyen-
ler 1 Yok. 6 n.cu madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesi de yok, maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede 
yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müd
detle yapacağı toplantılar için 5 nıci maddede 
yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz. 

Bu maksatla yapılacak toplantılar için öde
necek huzur hakkı Bakanlar Kurulunca ayrıca 
tesbit olunur. 
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BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 

söz iistiyenler ? Sayın Dizman buyurunuz. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — 5 nci madde ile 

kabul etmek lûtfunda bulunduğunuz takririm 
gereğince huzur hakkı kaldırılmıştır. Bu mad
de de onun bir devamı olduğu için huzur hakkı 
vardır. Bunun da 'kalkması onun tabiî bir ne
ticesi. haline inkılâp etmiştir, kabulünü istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddede verilmiş 
bulunan değişikli!?: önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici birinci miaddenin son fıkrasının me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci geçici maddenin son fıkrasının son sa

tırının başına «Kararnameyle» kelimesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca değişiklik önergesi
ni geri almıştır. 

Sayın Ali Dizman'ın önergesini tekrar oku
tup oyunuza sunacağım. 

(Ali Dizman'ın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici birinci maddeyi kabul edilen değişik
liği ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Yürürlük maddesi olması itibariyle daha ev
vel birinci maddeyi görüşmemiz icabediyor. Bu 
bakımdan birinci maddeye dönüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, birinci madde üzerinde 
yapılan görüşmeler bitmişti. Bu arada komis
yon madde üzerinde Gümrük Giriş Tarife Cetve
linde bâzı değişiklikler, tabı hataları, matbu ha
talar bulunduğu iddiası ile madde üzerinde dü
zeltme yapacaktı. Ancak bu düzeltmeler cet
velde büyük bir miktar dâhilinde vukubulmuş, 
zabıtlara geçmesini temin için müsaade buyu
rursanız elimizde bulunan metne göre cetvelin 
hangi kısımların tashihat yapılmış ise, onları 
okutacağım ve bu şekilde oyunuza sunacağım. 
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Esasen ilişik cetvelde dağıtılmış bulunan met
nin 157 nci sayfasında mevcut ve Geçici Komis
yonca yapılan değişiklik dikkati nazarınızı ccl-
betnıiştir. 157 nci sayfada Geçici Komisyon 
cetvelde bâzı değişiklikler icra etmiştir. Binaen
aleyh, cetveli hem bu değişiklik muhtevasına 
göre ve hem de yapılan düzeltmelerle birlikte 
oyunuza sunacağım. (*) 

Gümrük Giriş Tarife cetvelinin ikinci bö
lümünün 6 nci fasıl numarasında bir nokta kon-
muştıii*. 

Beşinci bölümün 25 nci fasıl numarasının 
sonuna bir nokta konmuştur. 

Yedinci bölümün 40 nci fasıl numarasının 
karşısında 41, 19 tarife numarası değiştirile
rek 40, 16 olarak düzeltilmiştir. 

Sekizinci bölüm matlabını teşkil eden kısım
da «Eşya» kelimesinden sonra bir noktalı vir
gül ilâve edilmiştir. 

Yine 8 nci bölümün 42 nci fasıl numarasını 
teşkil eden kısımda «Muhafaza» kelimesi yeri
ne «Mahfaza» kelimesi ikonmuştur. 

9 ncu bölüm 45 nci fasıl numarasını teşkil eden 
kısmında sona bir nokta ilâve edilmiştir. 12 nci 
bölümün matlabmda «Eşya» kelimesinden son
ra olan virgül, noktalı virgül olarak düzeltil
miştir. 13 ncü bölümün matlabmda «Malûllerin
de e§ya»kelimesinden sonra noktalı virgül, «Se
ramik malûllerinden» sonra yine bir noktalı vir
gül konmuştur. 14 ncü bölümün matlabını teş
kil eden kısma «Eşya» kelimesinden sonra nokta
lı virgül ve «Eşyasın» kelimesinden sonra da 
yine bir noktalı virgül ilâve edilmiştir. Yine 
bu bölümde mevcut 71 nci fasıl numarasında 
«Eşya» kelimesinden sonra, virgül yerine nok
talı virgül konulmuştur. 

16 nci bölümün 85 fasıl numarasında «Eşya» 
kelimesinden sonra konulan virgül noktalı vir
gül haline getirilmiştir. 

20 nci bölümün matlabmda «Tarifenin baş
ka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan 
çeşitli beyanından» sonra «Eşya» kelimesi konul
muştur ve dolay isiyle «Çeşitli eşya ve müstah
zarlar» olarak düzeltilmiştir. 

(*) Bu düzeltirlerin tamamı C, Senatosu
nun 458 S. Sayılı basmay azısının sonuna eklen
miştir. Bu basmayazmın Senatonun IV ncü Top
lantı gibi ilk birleşimlerinden birinin tutanağı
na eklenmesi gerekmektedir. 
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21 nci bölümün tarifenin tefsiri hakkında 

umumi kaideler matlalbını taşıyan kısmındaki 
«tarifenin tatbikatında» terkibi, «tarifenin tat
bikinde» olarak düzeltilmiştir. 

Yine bu bölümde 4 neü fasıl ııumıarasmı teş
kil eden kısırında «Bu istisna» kelimesinden son
ra bir virgül konulmuştur. 

Beşinci fasıl numarasında «Eşya» kelimesin
den sonra bir virgül ilâve edilmiştir. 

25 nci sayfada birinci bölüm, birinci fasıl
da (01) (03) tarife numarasında «Canlı domuz 
cinsi hayvanlar» sonuna bir nokta ilâve edilmiş
ti;'. 

İkinci fasılda 0,2 . 0,3 tarife numarasında 
«taze» kelimesinden s'onra noktalı /virgül kon
muştur. Yine 0,2 - 0,4 tarife nUmaraısmda ise, 
keza «taze» kelimesinden sonra virgül koınmuş-
tur. 0,2 - 0,5 tarife 'numarasını teşkil eden kış
ıma «taze» kelimesinden sonra 'bir virgül ilâive 
edilmiş ve cümlenin sonundaki «tüsülenmiş» 
kelimlesi «tütsülenmiş»' olarak düzeltilmiştir. 

3 ncü fasılda, ımatlapdan sonra Uolt ihanesin-
de «aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir.,» beyanının sonuna nokta konmuşken. 
'bu iki nokta üst üste 'olarak düzeltilmiştir. 

Yine bu fasılda '(B) (bendinde <<.coquillose» 
•olarak (bir 'Fransızca kelim'e ikiye ayrılmış, ola

rak birleşik hale i/frağ edilmiştir, (e) bendin
de ise, «balıklar taze, canlı »veya cansız» t'erki--
ib'inden s'onra bir virgül ilâve edilmiştir. 

0,3 tarife numarasında «coquilloiges» kieli-
m esinden evvel bir büyük (S) Iharfi vardı, ibu 
kaldırılmıştır. 

Dördüncü fasıl 0,4 . 0,5 tarife numarasının 
sonuna bir nokta İlâve edilmiştir. 

Beşinci, fasıl 0,5 - 0,9 tarife numarasını teş
kil eden kısımda «toz 'haline (getirilmiş olanla
rı» deyiminden sonra bir noktalı virigül kon.nl-
uıuştur, <ye bu cümlenin sonuna İbir nokta ko
nulmuştur. 

Yin'e »beşîinci fasılda 0,5 - 0,12 tarife, nuımara
sında «'üzerinde»' kelimesi «üzerlerinde» olarak 
düzeltilmiştir. 

Yine (bu fasılda 05.14 tarife numarasında ilk 
fıkradan sonra iki nokta ilâve edilmiştir. 

Altıncı fasılda (06) (02) tarife numarası
nın sonuna üstüsfe iki ıi'okjta ilâive edilmiştir. 
. Yine 'bu 6 nci fasılda (06) (03) tarife nu

marasında «taze» kelimesinden sonra İbir virgül 
ilâve edilmiştir. 

30 . 4 . 1964 0 : 1 
06.04 tarife numarasında ise «boyanmış» ke

limesinden sonra İbir virgül, ilâve edilmiştir. 
Yedinci 'faslın not kısmının (D) bendinin 

donuna «otu» kelimesinin sonuna bir virgül 
konmuştur. 

07.04 tarife numarasında ise «iteza/hur» ola
rak yazılan kelime «tebahhur» olarak düzeitil-
miştir. Yine 8 nci fasılda 08.03 tarife numa
rasında «incir»' kelimesinden sonra tire, paran
tez açılmi'ştır, «taze veya kurutulmuş olarak» 
yazıl muş /ve- yine parantez kapatılımüştır. 08.04 
tarife numarasında «üzüm» parantez açılmış 
«taze veya kurutulmuş:»1 olarak yazılmış liken, 
«kurutulmuş olarak düzeltilmiştir. Yine 018.06 
tarife numarasında « elma,, armut veya ayva ta
ze» cümlesinden, sonra bir nokta ilâ'v'e 'edilmiş
tir. 9 ucu fasılda m ati abı teşkil eden «ikalhve, 
cay, Paraguay çayı, mate ve b>alha,rat»' olarak 
yazılan kısmından sonra «mate» kelimesi Fran
sızca tabir olarak yazılmış ve üzerine bir ak-
santekü konulmuştur. 

Dokuzuncu faslın ikinici kısmının «a» Ibeıı-
dinde «Oapsicum» olarak Türkçe deyimi life ya
zılan deyim (Oapcicum) olarak düzeltilmiştir. 
(09.03) tarife numarasında «Paraguay çayı ma
te» olarak yazılmış olan kısım «ımate» üizerine 
ivir aksan konulmak suretiyle düzeltilmiştir. 

(0Ö.Ö9) tarife numarasında ise «kişniş,»1 ke
lim'esinden sonra ''bir virgül ilâive edilmiştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Sayın Başkanım, 
bu giıbi tash'iihatm yapılması yetkisinin koimis-
yona verilmesi iktiza eder. Bo'ylıe bir yetki ve
relim , koni isyon 'bu işi İh alleltsin... 

•BAŞKAN — Efendim, .-tabiî toptan 'tetkik 
edemediğimiz için bu imeiyanda îbaşka düzeltme 
(var madır diye düşünüyoruz. Zatıâlinizin bu
yurduğu Ihaddizatında doğru. Esasa taallûk 
eden 'bir değişiklik yok mu? Komisyon lûJtlfen 
beyan etsin. [Bu tarifede yapılan bâzı matbu 
'hatalar mevcuttur, yalnız bunlar mıdır, esasa 
taallûk eden başka bir değişiklik yok unudur? 

(MALÎYE BAKANİ FERİD MELEN — 
Yoktur 'efendim. 

BAŞKAN — Efendim ımaisaade Ibuyurursa-
nız bu tabı 'hatalarını komisyonun düzeltmiş 
olduğu şekliyle oyunuza sunayım. 

Şimdiyi kadar Yüce Meclisçe kabul 'edilen 
düzeltmeler "haricinde komisyon tarafından 
'münhasıran tabı batalannın düzeltilmeisln^ 
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matuf çalışmaların Yüce Meclisin kalbulü şek
linde oya koyacağım. Birinci maddeyi deimin 
de Ibeyan etmiş olduğum 'üzere maddeye ilişkin 
cetvelde Geçici Komisyonca yapılan değişiklik 
birlikte ve ayrıca düzeltilmesi iealbeden tabı fha-
talariyle 'birlikte oyumuza sunuyorum.! Kabul 
edenler... Kabul etmiyemler... Birinci madde de
ğişiklikleri ile birlikte kabul ledilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, kanunun yürürlük 
maddesine (geçmeden evvfel İçtüzüğün 109 ncu 
maddesine istinadeclerek komisyon üçüncü 
maddede bir değişiklik istemıektedir. Onu oku
tuyorum. 

Yüksek ''Başkanlığa 
3 ncü maddenin (a) bendinıe Sayın Bursa 

Milletvekili Ahiınelt Türkel'in takriri üzerrae ek
lenen fıkra, mahiyeti itibariyle Ibüıfcün maddeye 
şâmil olduğundan (a) bendinden çıkarılmasını 
ve aynı maddeye (c) 'bendi alarak aşağıdaki 
metnin eklenmesini, İçtüzüğün 109 ncu madde
si uyarınca arz ve teklif ederim: 

«c) Bu maddede bahis konusu yetkiler ka
mu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kul
lanılır.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakkale 
Şefik tnan 

(BAŞKAN — Değişiklik önergesini (bu şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etımiyenleır... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Ibu şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul letımAiyenler... "Üçüncü 
madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Bu (kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe igirer 've îbu konuda '53$3 sayılı Güm
rük Kanununun 5 mci «maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 7 nci mıadlde üzerimde söz isti-
yenler? Yolk. 7 inci maddeyi okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
7 nci madde aynıen (kaibul edilmiştir. Bu sekiliyle 
Gümrük Kanununa bağlı Gümrük giriş oedvel-
nin ıson maddesinle ıgel'dik. '8 indi ımaiddeyii okutuyo
rum. 

MADDE 8. — Bu Kanunu 'Balkanlar kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci ımıaidde hakkında ısöz iste
yenler? Yok. 8 nci maddeyi oyumuza sunuyorum. 
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Kaibul edemleır... Etmeyenler... 8 nci madde ay
nen (kaibul edilmiştaır. 

Kanunun tümü üzerimde lehte ve aleyhte 
oyumu izhar sadedinde söz Asteyenller?... Yok. 
Olmadığıma göre kanunun tümü açık oylamaya 
tabidir. Müsaide Ibuyurulursa oy kupasını gezdir
mek ısuretiye açık oylama ımuaımelesûni icra ede
lim. 

K u palan giezdirilmız. 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebügin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Kanunu
nun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 nci mad
desinin 1 nci bendinin, 25 nci maddesmin 1 nci 
bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fık
ralarının, 31 nci maddesinin 10 ncu bendinin ve 
2 nci geçici maddesinin düzeltilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/629) (S. Sayısı : 586) (1) 

BAŞKAN —Sayın Çalışma ©'akanı tarafın
dan verilmiş 'bulunan bir ömıerge var. Okutuyo
rum : 

Yü'ks'ek Başkanlığa 
Bilhassa bundan sonraki uygulaima bakiimvu-

dan önemli nâzı maddi ihataların düzeltilmesıini 
öngören günde'min V/B kısmının 84 ncü mad
desinde yer alan Sendikalar Kanununun 20 nci 
maddesinin 4/a ibenıdinin, 22 nci maddesinin 
1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci 'bendi
nin 27 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının, 
31 nci maddesinin 10 ncu bendinin ve 2 nci geçici 
maddesinin düzeltil nitesi (hakkındaki kamun tek
lifi ile igündemin aynı kısmının 816 nci madde
sinde yer alan Toplu iş sözleşmesi, Grteiv ve Lo
kavt Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendi
nin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin çıkarılma
sı, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 1*9 ncu 
'maddesinin :2 nci bendinin 5 nci fıkrasının. 
20 nci maddesinin 12 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci biendinin, 25 nci 
maddesinin (c) fbendinin'l nc& fıkrasının, 612 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının 'v'e 2 nci geçici mnad-
desiriin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli

f i) 586 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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finin diğer bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Çalışma Bakanı Çalışma Komisyonu Sözcüsü 
Bülent Ecevit izmir 

Şeref Bakışık 

BAŞKAN — 'Gündemde mevcut diğer mad
delere takdimin bahis konusu kanun tasarısı
nın görüşülmesi 'hususunu oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

öncelikle görüşül m esi teklifi vardır, önce
likle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyo-
ram. Kabul edenler... Et'miyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çalışma Bakanı 'burada.. Komisyon 
lütfen yerini alsın. 

Çalışma Komisyonunun hu konuda vermr 
olduğu raporu 'okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullar 
mıyan arkadaşımız var mı? (Var, var sesleri^ 
Var mı efendim?... Lütfen acele ediniz, 

28 . il . .1950 tarih <ve 7.106 sayılı Kanunum 
1 nci maddesinin 1 nei fıkrasının değiştirilm'e:s! 

hakkında kanım teklifinin yapılan açık oyla 
masına 22'6 arkadaşumız katılmış: 1 çekins'er 
66 ret oyuna mukabil 159 kabul oyuyla tasar1 

ka'bul edilmiştir. 
Bâzı verigi ve resimlere zam yapılması (hak 

kındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nei ınıaddesin-
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın yapılan aıçık oylamasında 2İ33 arkadaşımız 
katılmış, (3) çekinser, (79) ret oyuna muka
bil, ('151) oyla kabul edilmiştir. 

27 . 6 . 19131 tarihli 've '181313 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değ'işti-
rilmesiue dair olan kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına (227) arkadaş katılmış, (5) 
çekinser, (73) red oyuna mukabil (ıl4'9) oyla 
kabul edilmiştir. 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanunda 
Ibâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasa
rısının yapıllan açık oylamasına 2212 arkadaşı
mız katılmış: '6 çekinser, 70 ret oyuna ınıukabil 
146 kalbul (oyuyla tasarı kabul edilmiştir. 

Acık oylamada 'Oyunu kullanmayan arkada
şımız var mı? Yok. Oy toplama ımu amel esi 'bit
miştir. Kupaları kaldırınız. 

Raporu okutmuş bulunmaktayım. Rapor 
'üzerinde söz istiyenler?... Tok. olmadığına- igöre 
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.maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka'bul edilmiştir. 
Teklifte ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır, 
İvedilikle görüşülmesi teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler'/,,. Kaimi 
'edilmiştir. 
O ? - v. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Teımmıız 1963 t a r M i ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«4. a) ll ir iş yerinde uygulanan toplu işi 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensu
bu olan <veya o toplu iş sözleşmle'sinde taraf bu
lunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla 
ııfeyc sa.hibolan sendika, o iş yerindeki iş/elle
rin salit çoğunluğunu temsil etmese dalh'i, söz iko-
nıısu iş yerinde, toplu iş sözleişmesiiHİ'e başkaca 
İni küm yoksa : 

I - îş yerindeki işçi sayısı ;elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

II - îş yerindeki işçi sayısı elli'bir ilâ ikiyüz 
ise, en çok dört ; 

DF - İş yerindeki işçi sayısı ikiyüz bir ilâ 
•bin ise, en çok altı; 

IV - îş yerindeki işçi sayısı ibinden fazla 
ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

İBıı sayı hır, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. 's 

Hu temsilcilerden 'biri başteımsilei olarak 
atanır.» 

'BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyenler ?.. Yok. Olmadığına göre 1 nci maddeyi 
oyunınızıa sunuyorum. Kalbul edcnll-er. Etımiyen
ler. Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — 15 Tamunuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar (Kanununun 22 nci madde
si ağağıd'aki şekilde değiştirilmiştir : 

Mamelek ve gelirler 
«Madde 22. — 1. Bu kıanıunıa: göne kurulan 

meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) üyelerinden alacakları aidat : 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler 

ile eğlence, müsanıere ve konser gibi faaliyet
lerden sağlanacak gelirler; 
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e) Bağışlar ; 
d) Mameleklerin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve bunlara bağıla sablilt ve' döner 
sermayeli müesseseler, ıseımıayesmlin tam attın-
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekkül ve müesseselerle ısefrımayeleriinde 
D-evletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil 
olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve •teşekküller ibu 'bend de zikredilen idare, te
şekkül ve bankalar taıraf nidam ödenımıiş serma
yesinin en az yarısına katılmak suretiyle kuru
lan teşekküllerle bunların aynı mabette katıl
ması ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre 
kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şe
kilde malî yardım ve ıbağışta bukunaımaizlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 
geçici 1 nei maddesi hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
ler, üyesi bulundukları milletlerarası teşekkül 1 er
den ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulundu
ğu, milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynak
lardan Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkça 
yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplantıla
rı için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları, 
bu mallarla ilgili alacaklar hariç, haczedilemez; bu 
mallar vergiye tabi tutulamaz.» 

BAŞKAN — 2 nei madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. Olmadığına göre 2 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
2 nei madde aynen kabul edilmiştir.^ 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 25 nei maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Kurul ve şube kongreleri 
«Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

2. (İenel kurullarda ve şube kongrelerinde, 
Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli yapılması; 

3. iki Genel Kurul toplantısı ve şube kong
resi arasındaki devreye ait hesap raporu ile denet
çi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe tekli
finin Genel Kurul ve şube kongresi üyelerine top
lantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir.» 

30 . 4 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-

yenL Yok. 3 'ncü maddeyi oyunuza tsıunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nei madde
sinin 1 nei fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
ler ile bunların şube ve temsilciliklerinin başkan 
ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten 
sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve vela
yetleri altrnıdalki .çocuklarının imal ilk bulundukları 
imaılları ve gelirlerini gösteren bir 'hildiirkm no
terliğe tevdi <eitmek zorundadırla/r. Bildirinin-
verildiğine dair noterlikten alınacak belgeler de
netçilere verilir. Bu belgenin hangi noterlikçe 
verildiği, tarihi ve aumaraısı yönetilin 
kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydo
lunur.» 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
y e n l . Yok. 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.. 4 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 27 nei maddesinin 
3 neü fııkrasa aşağıdaki şiekilde değiştirilmiştir : 

«Bu mecburiyete uymıyanlarm başkanlık veya 
yönetim kurulu üyeliği sıfatları üç aylık müdde
tin biliminde kendiliğinden düşer.» 

BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok ? 5 ci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... 5 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 .tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanunu/muin 31 nei madde
cimin 10 ncu bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
ım iştir. 

«10. 30 ncu maddenin 2 nei ibendi .gereğince 
bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilme-
;M1 halimde, 16 nei madde ile 1 nei maddenin 3 ncü 
kendi hükümlerini ihlâli 'etmiş olanlar hakkımda, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezalına ımüıknıo-
lun ur. 

30 ncu maddenin 2 nei ibendi gereğince bir 
teşekkülün faaliyottcın m'cn'ine karar verilmiş 
•oılması halimde, eğer 16 ncı ımadde -hükmüne ay
kırı olarak teşekkül tarafından bir siya-i parti
ye veya ıbir siyasi parti tarafından ödenımiş olan 
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bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur ve î ş 
Kanununun 30 sncu /maddesi uyarınca Çalışma 
Bakanlığı tasarrufuna verilir.»' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?... 
Yok Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etımiyeınlieır.. Madde aynen ıkaıbul edil
miştir. 

MADDE 7. — 15 Temmuz 1963 tarihli . ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«GEÇÎCl MADDE 2. — ,Bu kanunun .yürür
lüğe girmesinden önce iş Kanunu gereğince se-
ejilım'iş olan iş yeri işçji temısıülcllenilnlin görevleri, 
20 inci maddenin 4 neü ıbendi uyarınca Jtem&ilciı-
ler iSeçiMnceye kadar devam 'öder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?... 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza ısunuyoruım. Kalbud 

edenler.. Etımıiyienler.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaihull 
•edenle/r.. Etaıiyenller.. Madde aynen Ikaıbul edil-
ım iştir. 

MADDE 9. — ıBu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yenler?. Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etımiiyenter.. Kabul edilmiştik. 

Tümü üzerinde oyunu izhar sadedinde leh
te ve aleyhte söz islt'iyem var mı? 

ASIM EREN (Niğde) — Lehte söz ıMiyoruım 
efendim, 

BAŞKAN — Buyurun ısayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, lehte maruzatım sırf Sendikalar 
Kanununun alelacele Yüksek Heyetinizden ge
çirilirken unutulmuş, olan noktaların hatırla
narak kanunun tekemmül ettirilmiş olmasından
dır. Haddizatında bir kanunun 15 Temmuz ile 
30 Nisan arasında 9 aylık bir müddet içinde 
yeni yeni eklere, tadillere muhtaç kalması ka
nun tedvini bakımından şüphesiz ki, evvelâ il
gili bakanlık kanun koyucularında, sonra da 
Yüce Heyette bir sorumluluk yaratır. Ama bu
nun geç de olsa tekemmül etmiş olması şüphe
siz ki, biran evvel hatadan dönülmesi bakımın
dan, bir kazançtır. O itibarla lehinde konuşu
yorum. 

30 . 4 . 1964 0 : 1 
Bundan evvel konuşulmuş olan bir vergi ka^ 

nununun birinci maddesinin taşıdığı imlâ hata
ları sebebiyle komisyona iade edilmesi diğer bir 
başka maddede de böyle birçok imlâ hatasının 
görülmesi ve bunların tashihine komisyonca 
zaruret görülmesi ve hattâ bir kanun tedvini 
ile önümüze gelmesiyle bu hâdiseyi birleştirir
sek bizim kanun kuyuculuğumuzun pek iyi işle
mediği neticesi meydana çıkmaktadır. Ben bü
tün icra organlarından, kanun koyucu memur
larından, hukuk müşavirlerinden, kanun daire
lerine kadar daha dikkatli olmasını sayın ba
kanların da bu hususta müsteşarlarını da lâzım-
gelen murakabeleri altında tutmalarını bilhassa 
istirham edeceğim. 15 Temmuzda alelacele geç
miş olan Sendikalar Kanununun 9 ay sonra bu
rada yeni yeni tadillerle tashihe mecbur kalır
ken şüphesiz ki, bir milletvekili olarak eza duy
dum. Bununla beraber, tekemmül ettiği için de 
memnunum, inşallah yeni bir tekemmül ihtiya
cını bu kanun üzerinde sayın ilgililer görmezler 
ve pek yakm bir zamanda bunun için tekrar 
gelmezler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşan?.. Yok. Ka
nunun tümü açık oylamaya tabidir. Sırf bir 
usule riayet etmek için yoklamayı yapacağım. 
Lütfen kupaları gezdiriniz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Ekseriyet olma
dığını takdir buyurduğunuza göre ve ekseriyet 
de bulunmadığına göre artık oya koyamazsınız. 
Mademki ekseriyet yok koyamazsınız. 

BAŞKAN — Mâni bir hüküm yok Sayın Ak-
soy. Yoklamayı yapalım, ondan sonra... Kupa
ları dolaştırınız lütfen. 

Açık oylamada oy kullanmıyan arkadaşımız 
var mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Kaldırınız kupayı. 

Sayın arkadaşlar, 5383 sayılı Gümrük Kanu
nuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Tarım, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Vergi Reform Geçici Komisyonu raporu 
ve Anayasa Komisyonunun mütalâasının yapı
lan açık oylamasına 65 arkadaşımız katılmıştır. 
8 çekinser, 11 ret ve 46 kabul oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk teşekkül etmediğinden gelecek 
birleşimde tekrar edilecektir. 
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15 Temmuz 1963 tarih ve 274 sayılı kanun 

tasarısının yapılan açık oylamasına (46) arka-
- daş katılmış, (2) çekinser, (44) kabul oyu çık

mıştır. Oy muamelesi çoğunluk sağlanamadığın
dan gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

10 . 2.1964 

1. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'in, 
Beyşehir ilçe merkezinde, kültür derneği adı al
tında, bir dernek kurıdup kurulmadığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın 
yazılı cevabı (7/433) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Kemal Ataman 
Konya Milletvekili 

1. — Beyşehir kaza merkezinde kültür derne
ği adı altında bir dernek kurulmuş mudur? Ku
rulmuş ise ne zaman kurulmuştur ve halen de 
hali faaliyette midir? 

2. — 27 Mayıs 1960 dan evvel bu dernek hak
kında mahallen Bakanlığınıza bâzı suiistimaller 
hususunda şikâyetler olmuş mudur? Olmuş ise 
Bakanlıkça tahkik ve teftiş ettirilmiş midir? 
Ettirilmiş ise netice, şikâyetçileri teyidetmekte 
midir? Etmekte ise mesuller hakkında bir mu
amele yapılmış mıdır? Yapılmamış ise hâlâ da 
mı yapılmıyacaktır? 

30 . 4 . İ964 O : İ 
Sayın arkadaşlarım, vakit çok geçmiş bulun

duğundan birleşimi bugün Yüce Meclisin almış 
olduğu karar geerğince 5 Mayıs 1964 Salı günü 
saat 14 te toplanmak üzere kapatıyorum, iyi 
tatiller. 

Kapanma saati : 19,00 

• • • 

T. C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20 . 4 . 1964 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D. 1. Dosya: 38 - 154/35174 

Konu : Konya Milletvekili 
Kemal Ataman'a ait yazılı 
soru önergesine verilen ce
vap H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12 . 2 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/433 - 8131 - 45421 sayılı 
yazılarına. 

Konya Milletvekili Kemal Ataman tarafın
dan verilmiş olan 10 . 2 . 1964 tarihli yazılı soru 
önergesi aşağıda soru sırasına göre iki madde 
halinde cevaplandırılmıştır. 

1. — Konya iline bağlı Beyşehir ilçe merke
zinde (Beyşehir Kültür Derneği) adı altında 
1948 yılında bir dernek kurulmuş olup halen fa
aliyet halindedir. 

2. — Sözü edilen dernek ve bununla il
gili olduğu belirtilen suiistimaller hakkında 
27 Mayıs 1960 tarihinden evvel veya sonra Vali
liğe ve Kaymakamlığa yapılmış bir şikâyetin 
mevcudolmadığı yapılan inceleme neticesi anla
şılmıştır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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Yazılı soru dolayı.siyle muttali olunan durum 

nazarı itibara alınarak mezkûr derneğin 19(10 yı
lından evvelki ve sonraki kuyudat ve hcsabatı-
nm tetkiki uygun görülmüş ve Cemiyetler Ka
nununun 28 nci maddesine istinaden teftiş ve 
tetkik ettirilmesi hususunda 9 . 4 . 1964 gün ve 
31075 sayılı yazımızla Konya Valiliğine gereken 
talimat verilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Turistik Önemi olan, Tefenni - Korkuteli yolu
nun ne zaman bitirileceğine dair soru önergesi 
ve Başbakan ve kendi adına Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat'm yazılı cevabı. (7/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Bayındırlık Bakanlarından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Dünyanın on zengin turist hazineleri Ege ile 
Antalya'yı birbirine bağlıyan Devlet yolu üzerin
de olduğu muhakkaktır. Nitekim bir Dünya ali
mi «dünyayı tanımak istiyor musunuz o halde 
Türkiye'yi görünüz ve îzmir, Antalya Devlet yo
lundan geçiniz» sözü ve hakikati karşısında bu 
yola bir göz atalım : 

30 . 4 . 1964 O : 1 
de yaptığım bir gezide bu yolda en küçük bir 
çalışma dahi göremediğimi hayret ve üzüntü ile 
müşahade ettim. Bayındırlık Bakanlığının ve 
Plânlamanın resmî yazılarına ve 1964 te bitiri
leceğine dair cevaplarına rağmen dahi memle
ketin bu en hayatî yolunda en cüzi bir masrafla 
yapılabilecek bu yolu Meclis zabıtlarınca da 
tevsik edilmesine rağmen fevkalâde üzüntü için
deyim. Türkiye'miz için ve turistik hayatımız 
için pek önemli olan bu hayırlı yolun ne zaman 
bitirileceğini katî ve ciddî çalışmanın ne zaman 
başlıyaeağmı Sayın Başbakan ve Bayındırlık 
Bakanlarından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

T.C. 
BAYINDIRLIK BAKANLLİI 20 . 4 . 19G4 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/509 

Konu : Burdur Milletveki
li Mehmet özbey'in yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 2 . 1964 gün ve 7/437 - 8148/45470 

sayılı yazı. 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Sayın 

Başbakan ile Bayındırlık Bakanı tarafından ya
zılı. olarak cevaplandırılması isteği ile verdiği 
önergenin tarafımdan cevaplandırılmasını Sayın 
Başbakan tensip etmiştir. 

Bahis konusu önergeye olan cevabın aşağıya 
dercedildiğini arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakanı 

1959 yılı sonuna kadar il yolları arasında bu
lunan Korkuteli - Tefenni yolunun inşası için 
Antalya ve Burdur vilâyetlerine Bakanlığımız 
tarafından toplam olarak 2 737 800 lira yardım 
ödeneği ayrılmış olup bu paranın sarfı ile bir 
miktar faydalı iş vücuda getirilmiştir. 

Bahis konusu yolun kendisine göre bir değer 
ve önemi olduğu göz önünde bulundurularak 
Korkuteli - Tefenni yolu 1959 yılı sonunda Dev
let yolları ağma alınmıştır. 

Bu yolun Devlet yolu standardında- inşası 
için takriben 24 milyon liralık ödeneğe ihtiyaç 
olduğu yapılan etütler neticesinde tesbit edil
miştir. 

Türkiye'nin en mükemmel yollarından birisi 
olan Devlet yolu üzerinde (yani izmir, Aydın ve 
Denizli, Tefenni, Korkuteli, Antalya) yolu üze
rindeki halka Tefenni ile Korkuteli arasında kop
muştur. 30 kilometreye yakın pek cüzi olan bu 
yolun lıemen yapılması için milyonu aşan masraf
lar yapılmış ve yanda bırakılmıştır. Son iki se
ne içerisinde iki vekil bu yolun hemen bitirile
ceğini katî söz verdikleri ve bilhassa Tefenni'
de binlerce halka hitaben bu yol 1964 yılında 
mutlaka bitirilecektir, diye katî söz Veren o za
manın Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin katî ve 
kesin vaitte bulunmasına rağmen henüz bugüne 
kadar ne Korkuteli'de ve ne de Tefenni'de Ka-
rayollarmca en küçük bir hareket dahi görülme
diği esefle müşahade edilmiştir. 

(Geçenlerde Tefenni - Korkuteli yolu üzerin-
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Bugünkü şartlar altında standart bir Devlet 

yolu vücuda getirmek maksadiyle ele alınmasına 
imkân görülmiyen Korkuteli - Tefenni yolunun 
geçit yolu olarak inşası konusu 1965 yılı icra 
programının tanzimi sırasında göz önünde bu
lundurulacaktır. 

3. — Afyon Kardhisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'm, memleketimizin yıllık et tüketiminin mik
tarına ve yılda tüketilen etin hangi tesislerde ke
sildiğine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Fennî Islimyeli'nin yazılı cevabı. (7/452) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile il

gili olan aşağıdaki soruların Sayın, Ticaret Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Asım Yılmaz 
Afyon Milletvekili 

Sorular : 
1. — Memleketimizin yıllık et tüketimi ne ka

dardır? 

2. — Memleketimizde yılda tüketilen etin ne 
kadarı Belediye mezbahalarında ve ne kadarı Et 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. IV - 6/4243 

30.4.1964 0 : 1 
ve Balık Kurumu tesislerinde kesilmektedir? 
(1958, 1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarına 
ait olmak üzere) 

3. — Et ve Balık Kurumunun kaç tane et ke
sim ve muhafaza tesisi vardır? Bunların : 

a) Kesim kapasiteleri? 
b) Kısa süreli et dinlendirme kapasiteleri? 
c) Uzun süreli muhafaza kapasiteleri? 
d) Tesislerin 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 

ve 1963 yıllarındaki fiilî çalışma kapasitelerinin 
tam kapasitelerine oranı? 

e) Fiilî kapasitelerde düşüklük varsa bunun 
sebebi nedir? 

4. — Kurumun 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 
ve 1963 yıllarındaki canlı hayvan satın alış fiyat-
lariyle aynı tarihlerdeki İstanbul Borsasına ait 
fiyat hareketleri nasıldır? (Kurumun fiyatlariyle 
Borsanın fiyatları mukayeseli olarak) 

5. — Kurumun bu tesisler için 4 Ağustos 1958 
den evvelki ve sonrakiler ayrı ayrı olmak üzere 
yaptığı yatırımları baliği nedir? 

6. — Döner sermayesi ne kadardır? 
7. — Şimdiye kadarki zararı ne kadardır? Bu 

zararı doğuran sebepler nelerdir? 

Konu : Afyon Milletvekili Asım Yılmaz'm yazılı 
soru önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2 . 3 . 1964 ,günlü ve 7/452-8314/46100 S. yazınız. 
Memleketimizin yıllık et tüketiminin miktarına ve yılda tüketilen etin hangi tesislerde kesildiği

ne mütedair Afyon Milletvekili Asım Yılmaz tarafından verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
I - II) - Memleketimizin yıllık et tüketimi ile, Et ve Balık Kurumu tesislerinde ve belediye mez

bahalarında istihsal olunan et miktarları şöyledir. 
İstihsal Belediye 

Yıllık et tüketimi Et ve Balık mezbalhaları 
Yıllar (Ton) Kurumu (Ton) (Ton) . 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

134 983 
143 639 
161 512 
177 714 
181 072 

— 

41 709 
35 499 
13 274 
17 075 
12 694 
16 566 

93 274 
108 140 
148 238 
160 639 
168 378 

Yukardaki rakamlarda et istihsali toplamı, tüketimi olarak kabul edilmiştir. Belediye mezbaha
larına ait rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsünden alınmıştır. 
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III - Et ve Balık Kurumunun dört Et Kombinası vardır. Bu dört kombinanın makina gücü iti

bariyle nazari kesim, mulıafaza, dondurma, buz imal kapasitesi ilişik cetvelde .gösterilmiştir. (Ek: 1) 
Kuruluştan bugüne kadar edinilen tecrübeler, bölge özellikleri, mevsim -şartları ve hayvan teda

rik imkânlarına göre et kombinalarının fiilî yıllık kesim kapasiteleri şöylece tesbit olunmuştur. 

Küçükbaş Büyükbaş 

Ankara 
Erzurum 
Konya 
Zeytinburnu 

Toplam 

500 000 
375 000 
200 000 
360 000 

1 435 000 

54 000 
30 000 
27 000 
60 000 

171 000 

Buna göre, 1958 - 1963 yıllarındaki kesim miktarları ile, fiilî kapasitenin oranı aşağıda gösteril-
mistir. 

1. Kombinaların kesim miktarları (baş olarak) şöyledir : 
a) Küçükbaş : 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zey tinburnu 

Toplam 
b) Büyükbaş : 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zeytinburnu 

277 442 
161 403 
360 994 
256 450 

1 056 289 

1958 

22 376 
24 438 
65 539 
42 424 

240 039 
129*853 
474 886 
225 719 

1 070 497 

1959 

26 761 
21 363 
67 086 
41 749 

204 336 
22 528 
570 579 
26 815 

824 258 

1960 

17 906 
8 910 
76 340 
25 800 

119 032 
37 478 
671 890 
41 927 

870 327 

1961 

29 607 
7 301 
96 132 
30 475 

66 032 
24 030 
538 527 
40 962 

669 551 

1962 

29 587 
10 437 
91 342 
25 754 

84 973 
42 802 
544 427 
62 775 

734 977 

1963 

33 002 
15 096 
80 984 
33 382 

Toplam 154 777 156 959 128 956 163 515 157 120 162 464 

2. Yukardaki kesim miktarları ile fiilî kapasisitesinin mukayesesi halinde oran yüzde itibariyle 
şöyle olmaktadır : 

a) Küçükbaş : 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zeytinburnu 

74 
81 
72 
71 

64 
65 
95 
63 

54 
11 
114 
7 

32 
19 
134 
12 

18 
12 
108 
11 

23 
21 
109 
17 

Vasati 74 75 57 61 47 51 
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b) Büyükbaş : 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zeytinburnu 

V 

1958 

75 
91 
121 
71 

1959 

89 
79 
124 
70 

1960 

60 
33 
141 
43 

1961 

99 
27 
178 
51 

1962 

99 
39 
169 
43 

1963 

100 
56 
150 
56 

Vasati 91 92 75 96 92 95 

Ankara Et Kombinası kesim miktarlarında mezbaha hizmeti dolayısiyle şahısların yaptıkları 
kesim ile Kurumun kesimleri topluca mütalaa edilmiştir. 

Yukardaki cetvellerin tetkikinden anlaşılacağı gibi fiilî kesim kapasitesi ile yıllık kesim mik
tarları arasındaki toplam orantısı, sığırda % 75 ilâ 96, koyunda % 47 - 75 arasında değişmekte
dir. Kurumun et satış hacmi arttıkça bu orantı müspet olarak gelişecektir. 

IV - Kurumun 1958 - 1963 yıllarındaki aylık canlı hayvan satınalma fiyatları ile, aynı aylar
daki İstanbul Borsasına ait fiyatlar ilişik cetvelde mukayeseli olarak gösterilmiştir. (Ek 2) 

V - Kurumun 1958 yılı sonuna kadar yaptığı yatırımların tutarı 117 929 667,— liradır. 1959 
yılı dâhil 1963 yılı Kasım ayı sonuna kadar ise : 31 628 267 liradır. Yatırımlar toplamı bu suretle 
149 557 934 liraya ulaşmaktadır. 

VI - Kurumun sermayesi 40 000 000 liradır. 
VII - Kurum, kuruluşundan 1961 yılı sonuna kadar 358 932 267 lira zarar etmiştir. Bu zarar

ların 182 000 000 lirası tanzim satışından, 91 milyon lirası ödemek mecburiyetinde kalman borç 
faizlerinden ve geriye kalanı da, Kurumun diğer faaliyetlerinden ileri gelmiştir. 

Yukarda mevzuubahis 358 932 267 lira zarardan 17 . 7 . 1962 günlü ve 6/732 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesine istinaden 130 595 575 lirası mahsubedilmiştir. 

Kurumun K/871 sayılı Kararname ile kendisine mevdu hizmetlerle beraber A. B. D. den ithal 
ettiği yağlara ait muameleler dolayısiyle 1962 yılından itibaren zararlı durumdan kurtularak kârlı 
bir çalışma devresine girdiği görülmektedir. 

Bu suretle 1962 yılı faaliyeti sonucu kârı 1 836 174 lira, 1963 yılı kârı ise 46 409 635 lira olup 
bu mebaliğ de geçmiş yıllar zararlarına mahsubedilmiştir. 

Kurumun daha rantabl çalışmasını sağlıyacak tedbirlerin İktisadi Devlet Teşekkülleri reorga-
nizasyon kanunu esasları dairesinde alınabileceği şüphesizdir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Fennî îslimyeli 
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KOMBİNALAR KAPASİTE CETVELİ 

TESİSLER 

Ankara 
Erzurum 
Konya 
Zeytinburnu 

Günük kesim kapasitesi 
Koyun 

« 

2 400 
2 100 
3 680 
2 000 

Toplam 10 180 

I 
55 
48 
85 
46 

234 

Sığır Yekûn Dondurma 

OM 

180 
400 
180 
320 

1 080 

I 
Ö o 
EH 

22 
48 
22 
38 
130 

S 

77 366 
96 336 
107 362 
84 293 
364 1 356 

o 
EH 

S5 « 

40 1 910 
30 1 596 
40 2 800 
30 2 810 
140 9 116 

09 

Not : (1) Çift rejimli odalar, hem soğuk muhafaza hem de donmuş muhafaza olarak çalışabilir. 
Oda satıhlarından; kolonlar, soğutucu üniteler ve ünitelere geçiş koridorları düşülmüş olup, em 
zara aZmmamtşttr. 

Soğuk muhafaza 

G.A./M.G. 

Taze balık 
Taze et 
Teneke ile umumi gıda 
Sebze ve meyve 
Donmuş et 
Donmuş balık 

M2 ye stok edilebilecek mal ağırlıkları 
Kg./M2 

250 
100 
400 
750 
750 
000 
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îstanbnl canlı hayvan borsası ve Et ve Balık Kura 

(Birim : 

1 
9 
5 
8 

1 
9 
5 
9 

1 
9 
6 
0 

1 
9 
6 
1 

1 
9 
6 
2 

1 
9 
6 
3 

istanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

İstanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

İstanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

İstanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

İstanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

İstanbul Borsası 
Zeytinburnu 
Erzurum 
Konya 
Ankara 

•a 
o 

308 
312 
278 
278 
269 

413 
414 
347. 
340 
329 

345 
318 
303 
274 
287 

353 
335 
282 
292 
— 

313 
307 
275 
303 
285 

412 
399 
320 
346 
350 

î 
2 

299 
316 
267 
252 
296 

438 
432 
351 
360 
376 

380 
332 
314 
303 
292 

391: 
361 
323 
331 
334 

385 
355 
330 
317 
317 

400 
416 
379 
374 
— 

1 
s 
310 
335 
285 
268 
310 

451 
449 
391 
375 
391 

393 
351 
336 
324 
296 

401 
378 
346 
349 
354 

416 
370 
341 
332 
343 

432 
404 
376 
377 
— 

s 
£ 

328 
277 
305 
318 
324 

442 
415 
385 
384 
284 

385 
364 
362 
335 
320 

381 
355 
337 
353 
344 

429 
366 
322 
336 
335 

458 
415 
573 
382 
— 

K O Y U N 

1 
3 

310 
333 
293 
313 
324 

376 
403 
371 
379 
373 

367 
316 
—. 

302 

381 
353 
295 
350 
307 

397 
339 
297 
324 
309 

359 
378 
359 
355 
333 

"S 
w 
298 
343 
284 
302 
333 

351 
375 
349 
375 
375 

297 
294 
— 

255 

335 
314 
260 
345 

313 
297 
253 
277 
244 

352 
364 
316 
— 

| 

£ 
333 
382 
319 
297 
315 

344 
357 
303 
319 
288 

275 
275 
222 
238 

318 
312 
241 
302 
241 

302 
304 
241 
257 
240 

378 
350 
280 
277 
— 

I 
5<3 

334 
358 
284 
305 
330 

340 
312 
291 
300 
325 

265 
272 
220 
238 
214 

299 
— 

222 
246 

295 
317 
253 
256 

371 
359 
280 
282 
343 

1 
W 

338 
351 
298 
307 
334 

310 
317 
287 
297 
268 

257 
262 
210 
242 
215 

274 
262 
221 
240 
— 

300 
303 
252 
251 
— 

374 
360 
312 
324 
— 

Not : 1. İstanbul Borsasının K. Karaman ve sığır fiyatları ortalama olarak alınmıştvr. 
2. Zeytinburnu, Erzurum, Konya ve Ankara et kombinalarımıza ait fiyatlar % 50 ra 
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mu kombinalarının ortalama koyun-sı^tr fiyatları 

Kg./Kş.) 

S I Ğ I R 
(Ek : 2) 

S § S 
£ • S 3 M tâ -e S £ -O • I 1 - 3 d i ^ 

339 
337 
300 
311 
336 

301 
306 
280 
298 
299 

259 
262 
221 
256 
224 

267 
292 
249 
259 
248 

322 
319 
267 
263 
— 

340 
356 
292 
314 
421 

311 
294 
275 
292 
293 

271 
262 
221 
253 
224 

278 
297 
253 
264 
265 

339 
311 
261 
270 
— 

352 
328 
325 
304 
336 

332 
309 
268 
274 
287 

312 
300 
223 
254 
260 

282 
290 
263 
269 
270 

379 
359 
261 
275 
312 

182 
178 
161 
161 
167 

264 
290 
243 
250 
327 

253 
250 
226 
216 
220 

223 
252 
196 
201 
187 

218 
240 
183 
196 
192 

170 
176 
155 
160 
160 

275 
297 
239 
248 
250 

265 
257 
216 
219 
205 

226 
269 
219 
205 
207 

225 
232 
185 
197 
196 

177 
202 
170 
174 
179 

289 
303 
251 
253 
212 

275 
275 
201 
227 
216 

332 
272 
236 
227 
223 

250 
255 
217 
215 
222 

187 
203 
181 
185 
186 

302 
305 
252 
254 
275 

278 
273 
223 
231 
220 

235 
275 
241 
247 
231 

268 
262 
235 
326 
227 

193 
205 
167 
185 
197 

296 
310 
249 
255 
243 

272 
245 
—. 
213 
175 

252 
270 
—. 
239 
225 

264 
255 
229 
219 
223 

262 
220 
184 
194 
201 

298 
277 
248 
264 
281 

231 
230 
189 
196 
175 

234 
243 
149 
251 
195 

233 
241 
198 
184 
188 

226 
249 
202 
213 
219 

247 
248 
262 
234 
191 

227 
220 
153 
163 
175 

208 
238 
151 
166 
167 

225 
240 
158 
170 
168 

220 
258 
187 
217 
216 

242 
262 
214 
209 
264 

207 
215 
155 
178 
174 

192 
234 
136 
153 
145 

221 
229 
165 
174 
162 

223 
267 
197 
215 
219 

235 
264 
223 
205 
188 

219 
226 
158 
172 
171 

190 
200 
134 
147 
142 

214 
226 
167 
175 
166 

235 
271 
202 
322 
220 

239 
262 
215 
210 
193 

207 
213 
174 
187 
161 

199 
2Ö2 
150 
173 
158 

222 
227 
165 
188 
175 

239 
280 
211 
218 
226 

242 
260 
218 
313 
149 

215 
225 
179 
183 
171 

209 
207 
165 
185 
163 

228 
231 
173 
195 
184 

247 
277 
228 
220 
223 

241 
256 
222 
217 
205 

212 
225 
178 
194 
177 

209 
220 
167 
185 
175 

226 
224 
185 
180 
186 

568 377 397 229 237 243 262 280 268 264 259 257 273 289 278 
358 354 386 219 226 226 243 248 249 251 254 247 268 282 278 
315 308 306 198 210 218 238 190 197 217 209 206 205 218 230 
323 317 332 208 215 228 236 209 206 217 217 219 219 235 245 
— — — 195 203 200 208 221 224 232 225 227 227 229 240 

ndınıan karşılığıdır. 
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4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon Karahisar ilinde, 1962 ve 1963 
malî yularında, hangi köy, bucak ve ilçelerde 
ilkokul yapıldığına ve 1964 malî yılında nerele
re ilkokul yapılacağına dair soru önergesi ve Mil
lî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in yazılı cevabı 
(7/471) 

2 . 4 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Millî Eeğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Afyon vilâyeti içinde 1962 ve 1963 malî 
yıllarında : 

a) Hangi köylerde ilkokul yapılmıştır? 
I)) Hangi köylerin ilkokulları tamir edilmiş

tir? 
e) İlçe ve bucak merkezlerinde ilkokul yapıl

mış mıdır, yapılmış ise nerelere yapılmıştır? 
2. Afyon vilâyeti içinde 1964 malî yılı zar

fında nerelere ilkokul yapılacaktır ve nerelerin 
ilkokulu tamir edilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 21 . 4 . 1964 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1031 

Konu : Şevki Güler'in yazılı soru 
önergesi. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü-

30.4.1964 0 : 1 
ğü 4 Nisan 1964 tarihli ve 7/471-8648/478449 sa
yılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyon Milletvekili Şevki Güler'in 1962 ve 

1963 malî yıllarında Afyon ilinde yaptırılan ve 
onarılan köy ilkokulları ile 1964 malî yılında 
yaptırılacak ilkokullar hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 

Dr. İbrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

1. 1962 ve 1963 malî yıllarında Afyon ili 
köylerinde yeniden yapılan ilkokullar ile onarılan 
köy ilkokulları bir ve iki numralı cetvelde göste
rilmiştir. 

1963 malî yılında Afyon, Sincanlı ve Şuhut 
merkezlerinde yeniden birer ilkokul yapılmış
tır. 

1962 malî yılında ilce ve bucak merkezlerinde 
yeniden ilkokul yapılmamıştır. 

2. 1964 malî yılı içinde Afyon ilinde yapı
lacak ilkokullar üç numaralı cetvelde gösterilmiş-
tir. v 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
65 nci maddesi gereğince köylerde yapılan okul
ların bakım ve onarımı köylere ait bulunmakta
dır. 1964 yılma ait onarım plânı henüz Bakan
lığımıza intikal etmemiştir. 
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1963 yılında Afyon ilinde 

a) Yeniden yapılan köy okulları b) Onarılan köy okulları 
İlçesi Mahalle veya köyü İlçesi Mahalle veya köyü 

Dazkırı 
» 
» 
» 

Çay 
Dinar 

» 
» 
» 
» 

lümirdağı 
» 
» 

Ihsaniye 
» 

Sandıklı 
» 

Sincanlı 
Sııltnıjdağı 
Şuhııf 

Burhaniye 
Başmakçı 
Bostancı 
Çiftlik 
Gedil 

Dikici 
Avşar 
Çayırüstü 
Akgün 
Pörnek 
Yüregil 
Kuruca 
Osman 
Karacaahmet 
Kılandıras 
Devlethan 
Bulca 
Derecine 
Efe 

» 
» 

Bolvadin 
» 

Emirdağı 
» 
» 
» 
» 

Sincanlı 
Dazkırı 

» 
İnsaniye 
Çay 
Sandıklı 

» 
» 
» 
» 

Dinar 
» 
» 

Şuhut 
» 
» 

Tokaz 
ismail 
Dişli 
Derekarabağ 
Horan 
Çukurkuyu 
Gedikevi 
Avdan 
Firikli 
Serban 
Evciler 
Akpınar 
Eğret 
Göçe 
Davulga 
Uluköy 
Susuz 
Alacami 
Oda 
Tekin 
Ocaklı 
Okçular 
Anayurt 
Bedeş 
Oynagan 
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1964 yılında Afyon ilinde 

Yeniden yapılacak okullar 
İlçesi Mahalle veya köyü 

İlâve inşaatı yapılacak okullar 
İlçesi Mahalle veya köyü 

Sandıklı 
» 
» 
» 
» 
» 

Emirdağı 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 

Şuhut 
» 
» 
» 

Dazkırı 

$" Sincanlı 
»* 
» 
» 

İnsaniye 
» 

Sandıklı 
» 
» 
» 

Çay 
» 
» 

Merkez 

Celiloğlu 
Cüre 
Başkuyucak 
örtülü 
Türbelkavak 
Karkm 
Kılıçlı-Kavaklı Bey 
Karakuyu 
Y. Macaklı 
Cevizli 
Balcam 
ören 
Sankavak 
Aydın 
llyaslı 
İsalı 
Çoru 
Y. Beltarla 
İcadiye 
Saraycık 
Tazlar 
Boyalı 
Çayhisar 
Eski-Eymir 
Kiyık 
Reşadiye 
Emirhisar 
Virancık 
Ahurhisar 
Bulanık 
Uyanık 
Mandıra 
Halımoru 

Merkez Namıkkemal (şehir) 
» Çobanlar 
» Büyükkalecik 
» Sülümenli 
» Erkmen 

Dazkırı Merkez (şehir) 
Ihsaniye Döğer 

» Olucak 
» Merkez (şehir) 

Çay K. Karacaören 
Emirdağı Manakoz 

İnşaatı tamamlanacak okullar 
İlçesi Mahalle veya köj 

Merkez Işıklar 
Dinar Hürriyet (şehir) 
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1962 malî yılında Afyon ilinde 

a) Yeniden yapılan köy okulları 
İlçesi Mahalle veya köyü 

b) Onarılan köy okulları 
ilçesi Mahalle veya köyü 

Merkez 
» 
» 
» 
» 

Bolvadin 
Dinar 
Emirdağı 

> 
Sandıklı 

» 
» 
» 
» 

Şuhut 
» 
» 
» 

Iıiaz 
Çalışırlar 
Bayramağzı 
Işıklar 
Karakaya 

-
Taşlıdere 
Çürüklü 
Toklucak 
Y. Piribeyli 
Otluk 
Akın 
Kozluca 
Mengile 
Kınık 
Bazlar 
Ortapmar 
Bademli 
Kulak 

Merkez 
» 

Bolvadin 
Çay 

» 
Dazkırı 

» 
» 
» 

Dinar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Emirdağı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İnsaniye 
Sandıklı 

» 
Sincanlı 

» 
Sultandağı 

» 
» 

Şuhut 
» 
» 

Çobanlar 
Şeydiler 
Yürükkaracaviran 
Akhanım 
Geyzan 
Gökçek 
Yorgalar 
Başmakçı 
Çığrı 
Dikici 
Uluköy 
Çamlı 
Kozanpınar 
Knıık 
Yeşilhüyük 
Sürunkaya 
Kızılh 
Kuruca 
Ağılcık 
Tabaklar 
Güneysaray 
Bayat 
Davulga 
Hisar 
Alibeyce 
Eğret 
Kılandıras 
Daylık 
Ayvalı 
Karacaören 
îshaklı 
Derecine 
Dert 
Karadilli 
Arap 
Karacaören. 
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5. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, I 

Pülümür ilçesinin, heyelan sebebiyle, kısmen ve
ya tamamen, başka yere nakli hakkında bir ka
rar olup olmadığına dair soru Önergesi ve İmar 
ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in yazılı ceva
bı (7/476) 

7.4.1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın imar ve îskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına yüksek delâletlerinizi saygılarımla dile
rim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

Tunceli iline bağlı Pülümür ilçesi merkezi ile 
Cumhuriyet mahallesinde geçen yıllar müşahede 
edilen bâzı tabiî olayların heyelan ihtimaline 
bağlanması üzerine yapılan ilk inceleme sonunda 
bu ilçe merkezinin bütünü ile başka bir semte 
kaldırılacağı resmî ve özel kaynaklardan deği
şik tarzda ifade edilmektedir. 

Bu hal, henüz elektriğe kavuşmuş, plânlama 
gereğince bâzı imkânlara erişmek üzere bulunan 
bu ilçe halkının huzurunu kaçırmakta ve yatırım 
yapacak olan resmî ve özel sektörü tereddütlere | 
düşürmektedir. 

Trabzon - iskenderun Devlet yolu kenarın
da, yüzlerce dükkân, ev, tarihî eser ve bahçeler 
halinde geleceğe inkişaf ümidiyle bakmakta olan 
bu ilçede yaşıyanlarm gönül rahatlığı içinde bu
lunmaları ve plânlamanın bu ilçeye lâyık olduğu 
önemi verebilmesi için yukarda açıklanan duru
mun kesin bir sonuca bağlanmasına lüzum, var
dır. Pülümürlüler, üç asırdan beri var olan bu 
ilçede heyelan hâdisesine şahidolunmadığmı be
yan ile kendi yerlerinde kalmayı, hem kendi hu
zurları, hem de millî servetin korunması bakı
mından lüzumlu görmektedirler. | 

Olayın aydınlığa kavuşması, tereddütlerin 
giderilmesi için aşağıdaki hususların açıklanması
nı faydalı bulmaktayım : 

A) Pülümür'de heyelan olayı ne zamandan 
beri tesbit edilmiştir? Teknik inceleme kimler ta
rafından, ne suretle yapılmıştır? 

B) inceleme sonunda verilen rapora göre, 
heyelana mâruz saha ne kadardır? Bütün Pülü
mür ilçesini mi, yoksa ilçenin bir semtini mi 
içine almaktadır? 
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C) Pülümür'ün akıbetini tâyin edecek 

önemli bir kararın alınabilmesi için Bakanlık ye
ni bir inceleme heyetinin mahalline gönderilme
sini zaruri görmekte midir? 

D) Pülümür'ün tamamen veya kısmen nak
li bahis konusu edilmiş olduğuna göre nakledi
lecek yerin tesbiti için bir araştırma yapılmış 
mıdır? Bu işin malî yükü hcsabedilmiş midir? 

E) Heyelan ihtimali düşünülen yerlerde 
bâzı koruyucu tedbirler almak suretiyle ilçenin 
yerinde kalma;sma imkân sağlanması düşünüle
bilir mi? 

T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 29.4.1964 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 315 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.4.1964 tarih re 7/476,8683/48029 sa

yılı yazı. 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün «Pülü

mür ilçesinin, heyelan sebebiyle, kısmen veya ta
mamen başka yere nakli hakkında bir karar olup 
olmadığı» hakkındaki yazılı soru önergesi cevap
landırılarak, ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Celâlettin Tlzer 
İmar ve iskân Bakam 

NOT : 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü tarafından 

Pülümür kasabasının heyelan durumu hakkın
da verilen yazılı soru öuergesinin cevabı aşağı
da açıklanmıştır. 

Tunceli iline bağlı Pülümür kasabasındaki 
heyelan olayı ilk önce Jeolog İlhami TCaçar tara
fından 26.8.1958 tarihinde incelenmiş ve düzen
lenen 1.3.1959 tarihli raporda, o tarihte Cumhu
riyet mahallesinde mevcut 60 binadan 6 sının, 
çatlamış veya yıkılmaya mahkûm, bir durumda 
olduğu bildiril mistir. 

Aynı yerde Jeolog Süleyman Gez tarafından 
19.7.1960 tarihinde yapılan ikinci inceleme so
nucu düzenlenen 9.9.1960 tarihli raporda ise, 
Cumhuriyet mahallesinde inceleme tarihinde 
mevcut 65 evden 17 sinin meydana gelen heye
lan sebebiyle hasar gördüğü, 21 nin de âfete mâ
ruz olduğu belirtilmiştir. 

Durum 7269 sayılı Âfetler Kanunu yönün
den ele alınmış ve yukarda arz edilen tarihlerde 
yapılan incelemelere göre, adı geçen yerin yer kay-
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masına mâruz bir sahaya isabet ettiği açıklan
mış bulunmakla beraber durumun bir kere daha 
incelenmesi uygun görülmüş ve Cumhuriyet ma
hallesindeki heyelan olayının adı geçen mahal
lenin genel hayatına etkili olup olmıyacağı hu- j 
susu Jeolog Mehmet Taşdemiroğlu ve Halil 
Ünlüsoy tarafından 15.8.1962 tarihinde incelen- j 
mistir. , I 

Sonuçta düzenlenen 27.9.1962 tarihli rapor- i 
da, kasabanın heyelânlı bir bölgeye rastladığı ; 
tekrar teyidolunmuş, Pülümür kasabasının Cum- -'j 
huriyet ve Komlar mahallesinin büyük bir kıs- j 
mmm aktif heyelânlı sahada bulunduğu ve bu j 
mahallerdeki 80 evin naklinin gerektiği bildiril- ı 
mistir. 

Bu rapor gereğince söz konusu yer 7269 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince alman 
9.2.1963 tarih ve 6/1427 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle âfet bölgesi olarak tesbit ve ilân edil
miştir. 

Ayrıca, söz konusu raporda, kasabanın mer
kez kısmı ile imar plânında inkişaf için ayrılan 
yerlerin de, heyelanlara elverişli bulunduğu, be
lediye hudutları içinde ve yakınında heyelana 
yatkm olmıyan iskâna elverişli yerlerin bulun
madığı, heyelana yatkm yerlerde gerekli tedbir
ler tam olarak alınmadığı takdirde, buralarda da 
aktif sahadaki gibi heyelanların başlıyabileceği 
bildirilmiştir. 

Heyelana yatkm saha içinde sözü geçen ra
porda tavsiye edilen ağaçlandırma gibi tedbir
lerin koruyucu sonucunun alınması uygun bir 
zamana ihtiyaç gösterebileceği gibi âfetin önle
nebilmesi için rapora göre gerekli görülen ted
birlerin alınması halinde gayriiktisadi sonuçla
rın doğacağı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında ilçenin ^tamamının 7269 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre âfet bölge
si olarak tesbit edilmesinin gerektiği anlaşılmış 
ve söz konusu maddede belirtilen bakanlıkların 
mütalâasının alınması yoluna gidilmiştir. J 

İlgili bakanlıklardan müspet mütalâa alm- j 
dığı takdirde, bu hususta kararname alınması j 
için durum Başbakanlığa arz olunacaktır. 

Adı geçen yerde jeolojik bakımdan yapıla- ; 
eak dördüncü bir inceleme sonucunda varılacak 
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netice eski raporlara nazaran farklı olmıyacak, 
ancak nakle lüzumlu görülen hane sayısı belld 
bir miktar artmış bulunacaktır. Bu bakımdan, 
yeniden bir inceleme yapılması gerekli görülme
mektedir. 

Tunceli Valiliğinden ve Cumhuriyet mahal
lesi ile Komlar mahallesinde binaları heyelana 
mâruz kişilerden alınan yazı ve dilekçelerde, teh
likenin gittikçe artmakta olduğu, can ve mal kay
bının önlenmesi için gerekli tedbirlerin biran ön
ce alınmasının gerekli olduğu belirtilmiş ve 
Tunceli Valiliğinden alman 4.1.1964 tarih ve 7 
sayılı telde ise, Cumhuriyet mahallesindeki bâzı 
evlerin maili inhidam olacak derecede yeni yer 
kayması âfetine uğradığı belirtilmiştir. 

Bunun üzerine Erzurum Bölge Mühendisi ile 
Tunceli Bayındırlık Müdürlüğü fen elemanla
rından kurulu bir heyet tarafından yerinde ya
pılan inceleme sonucu 6 evin derhal boşaltılma
sının gerekli olduğu tesbit edildiğinden, söz ko
nusu evlerdeki ailelerin, aynı kanunun 13 ncü 
maddesine göre tehlikeli evlerden çıkarılması için 
Tunceli Valiliğine talimat verilmiştir 

Aktif heyelan sahasında bulunan 80 ailenin 
Pülümür belediye hudutları içindeki sahalara 
nakillerinin, bölgenin muhtemel heyelan sahası 
ve birinci derecede deprem bölgesinde bulunuşu 
sebebiyle alınacak tedbirlerin, neticelerinin şüp
heli ve ekonomik olamıyacağı, aynı zamanda sos
yal durumda geliştirici bir rol oynıyamıyacağı so
nucuna varıldığından 7269 sayılı Kanunun 
16 nci maddesinde belirtilen 8 bakanlık temsil
cisi tarafından, Tunceli'nin imar plânı ve inki
şaf sahası içinde bulunan Sihenk düzlüğüne yer
leştirilmeleri uygun görülmüş ve bu hususta ay
nı maddeye göre kararname alınmak üzere iken 
seçilen yerin uzak olduğuna dair yapılan itiraz
lar karşısında daha yakın bir yerin araştırılması 
amaciyle bu işlem durdurulmuştur. 

Bu arada, adı geçen ilçe merkezinde yeniden 
yapılacak binalar için 7269 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin göz önünde bulundurularak 
gerekli tedbirlerin alınması veya yaplması iste
nilen binalara idari yönden engel olunması hu
susunda valiliğe talimat verilmiş bulunmakta
dır. 
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28,1.1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının deği^tirilmeai hak

kında kanun teklifine verilen oylann sonucu 
(Kanun (kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 66 

ÇeMnserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 215 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem ı 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
•L1 T2 ̂ /UJ. J. V / ı V t C I l 

DENIZLI 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursûnoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbol&t 
Ali ihsan Göğüs 

Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Kügüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
İhsan önal 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

ÎZMIR 
Osman Sabri Adal 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
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Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha' 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekşi Dorman 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 

Sabri Keskin 

KAYSERİ 

Hüsamettin Gümüspala 

KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

MUŞ 

Sait Mutlu 
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NlĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Refet Aksoy 
Ata Bodur 

SAKARYA 

Muslihittin Gürer 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

[Çekinser] 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktiraur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
îsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDDS 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
b^et'hi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Palksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE! 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan .Tombug 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hiidai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirin ç-cioğlu (I.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal İSatır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 

Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Ylolaç- -(B.) 
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İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan G ursan 
Ziya Harılan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
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Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
îsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

[Açık ü' 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 

:30;4.1964 0 : 1 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu (î.) 
Ata Topaloglu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

____. 
Yekûn 9 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (î.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıea Ulus'oy (t.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal BadılLı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gören'taş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

TT^\tT#^ A m 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

i 
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Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde deği-

şiküJk yapılmasına dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edil'mişıtir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğh 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 77 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 214 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğln 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi ö'kten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslam 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Flürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 

Ratip Tahir Burak 
Faıhrettin Kerim Gök ay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zekî Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık • 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlara 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadire an Kaflı i 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vofa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
AH Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet #DeIikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 

182 — 



MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savının 
İbrahim Tekim 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
İhsan AtaÖv 
Nazmi Rerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 
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Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın . 
Süreyya öner 

30.4.1964 0 : 1 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
BOLU 

Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Nizamettin Erfcmcn 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Talhsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Ahdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
İrfan Baran 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Ahmet Gür kan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 

Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

[Çekinser] 
HATAY 

Sekip inal 
SİNOP 

Cemil Karahan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko 
van 
İsmail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVtN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 

Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demi] (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faru'k Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik PİTiiınçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

[Oya katılmty anlar] 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğjul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
delâlettin Üzer (B.j 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman tTıılıi 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
\ 'llreddiîı 0/ı|»>mir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin FVr<>kHto<> 
Abdullah Çilli -
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya. AI ti n oğlu 
Suphi Baykam 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
AbdurrahmaH Ya/ea-r 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay ta? 
\rif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Sin asi Os/rna 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fotini Do^annav 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Kik ret Piliy 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil Üzmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
Ömer Kart 
Panik Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
tsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakııp Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağ'ciog'lu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

M. Meclisi B : 96 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Rafet Aksoy 
Arif Hikmet OnaJt (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalo£rlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Puad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

[Açık ü't 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

30 . 4 . 1964 0 : 1 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin, Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Ali Rıza Ulusoy 
TRABZON 

Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (î. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
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27 . 6 .1931 tarihli ve 1833 »ayılı Ar&ai Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kalbul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 450 
227 

: 149 
: 73 

5 
214 

9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkknn 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim S-tkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzâlıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
AbdürnaK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
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BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Erfcan 
Atıf Şoho&lu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrepı Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Nccrneddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Batip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Göka> 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

ihsan Şeref Dura 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrah uan Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Alhmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya, 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 



MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
ihsan Ataövv 

ARTVİN 
Nihat Ata , 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha 

M. Meclisi B : 96 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Tl yas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

30.4.1964 O 
SİNOP 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Adil Aitay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cen.al Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztûrk 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Maahar Arıkan 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan, Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozheyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormaıı 
fsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 

ÜftfA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Mustafa. Kepir 
Celâl Sungur -
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin * 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Cahit Yılmaz 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Muslini ttin Gürer 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

srvAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ramiz K.nrakaşoğlu 
Sadık Tekin MüftüoğJn 
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ANTALYA 
Nazmi Keriımoğlu 

BALIKESIE 
Cihat Turgut 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

İlahini İnceler 
HATAY 

Sekip İnal 

(Oya katılmıy anlar] 

İSTANBUL 

Nurettin Bulak 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem ö-zean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztcpe 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî lisliımıyelr (13.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddı'k Aydar 
Hali t Rızn fînal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Refet Sezıs'irı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çofbauoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hûda i Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 

Rceai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (1.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Anı er Faruk Sarnıç 
Kemal Satır ((B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Mihat Diler 
Şeraf ettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlet'tiıı Üzer (IB.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali, Muhsin Bereketoği 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
fbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Saadet Evren ' 
Orhan Eyüboğîu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami iSancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan -
Salını Kaygan 
Şinasi Osıma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Ynlom 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğln 

KAYSERİ 
Vedat Âli özkf»n 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHÎR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
gadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 

1. Meclisi B : 9 6 
Hurrem. Kubat 
Ti İmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Sami öztûrk 

NEVŞEHİR 
"îamazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğln 
Arif Hikmeti On ait (B.) 
Sadi Pe'hlivanoğlu ••(!.) 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkam) 

30 . 4 .1964 0 : 1 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz -

Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (I.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli ı 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
(t t).) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

Aydın 
Erzurum 
na tay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 

)>&* 
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21.6.1961 tarihli ve 309 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehımet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzahoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 222 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 7 0 
ÇeMnserler : 6 

Oya katılmayanlar : 21 9 
Açık üyelikler : Q 

[Kabul 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
fîdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnen Şenyurt 
Tahsja Telli 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Fehrett-in Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

Ahmet Oğuz 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 

Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Me'kki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup_ Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
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MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet .Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
tb rahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda , 
İsmet Sezgin 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal ' 
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ORDU 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Alftay 

30.4.1964 O 
Hanini Çelteki: 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 

H. Ali Diz/man 
Zeyyat Kooamemi 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Ballım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

, İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Ahdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer * 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[ÇekinserlerJ 
ÇANKIRI 

liahmi İnceler 
Nurettin Ok 

[Oya katılmıyanlar] 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

SİNOP 
Cemıil Karahan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarribrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehme+ üzbay • 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki GüLer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Osmıan Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erkovan 
îsmail Gönce 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
ZGhtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminagaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet Ilhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Suddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir ı(B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral <(B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 

Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (1) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
(t) 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (î) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüce oğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
NPizamettin EHkmen 
Ali Köymen 
Vaim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Oilli 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
(î) 
SaM Zorlu 

İÇEL 

Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sâdık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı iSancar (fB.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gursan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurt oğlu (B.) 
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KARS 1 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU ! 
Fethi Doğan<çay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

I Meclisi B:96 
MALATYA 1 

İsmet înönü (Başbakan) 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 

(D 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nabit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
/ İnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
thsan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Deminsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat (B.) 

[Açık ü 
. Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

30 . 4 .1964 0 : 1 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hıkım et ftüner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alkan (B.) 
Nuri Bay ar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

yetikler] 
I Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

1 —.—. 
1 Yeldin 9 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (î.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Kâmuran Ural 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kpm'fll Bfl'fl'illı 
**.^7U-ia*X JLrdrl4.ll.il 

Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü KÖsereisoğlu 

, YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 

» A « 
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M. Meclisi S :96 30.4.1964 0 : 1 
5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güıdoğan 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ADANA 

Yusuf Aktimur 

AYDDS 

Melâhat Gedik 

AYDIN 
ismet Sezgin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
65 
46 
11 

8 
376 

9 

[Kabul edenler] 
ELAZIĞ 

Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasetttin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İSTANBUL 
Ali Oo§kun Kırca 

ÎZMÎR 
Şeref Bakşık 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Pakih özlen 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

[Reddedenler] 
BOLU 

Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çohanoğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İÇEL 
thsan önal 

[Çekinserler] 
tbrahiım Kocatürk 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asam Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Gül ey 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİVAS 
Adil Alıtay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

İZMİR 
Şinasd Os'ma 

MANİSA 
Neriman Ağaoğiu 

Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 
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M. Meclisi B : 96 30 . 4.1964 O : 1 

Imıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. K. Küçüktepepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AH Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran I 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
î. Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Osman Bölükbagı 
Fuat Börekçi 1 
Mustafa Kemal Erkemin 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (î) (t.Ü.) 
tbrahim tnıirzalıoğlu 
ihsan Köknel 

[Oya kah 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal YörüU 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
NTihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN. 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kava Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (IB.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haliıt Rıza Ünal 

BlTLtS 
Mafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balftacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

Kemal Deımir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadfo Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sdnan Bosna 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral ı(B0 
Remzi Şenel 
Aıtrf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
RPPRÎ îdkenderngln 
Vefik Pirinçcioğlu (I) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
öımer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
do 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nıizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu. 
Abdullah CüUi 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bügen 
Nazmi özoğul 
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Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazihar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Derımancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Kıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Batıp Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
oğuz Oran 
Sabahattin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
fJJhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
SaJbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri A dal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 

M. Meclisi B : 96 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan 0ursan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
VTu.st.afa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Kestkin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özd'ikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
•oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet GÖker 
Hüsa m ettin O üm üşp al a 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özımen 

KOCAELt 
Sahabettin Bilgisu 
Haklan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçulk Aytan 
irfan Baran 

30 . 4 .1964 O : 1 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Süikan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz i 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet înönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemâli Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 

Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NIGDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu (I) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gün er 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Oeritoğlıı 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran E\liyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
il ya/S Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şah in oğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yasa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
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Cemil Karahan 
Haşim T a n 

SİVAS 

Rahmi Çeltikli 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyaknıaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öz t r ak (B.) 

M. Meclisi B : 96 30 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova (I) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (î) 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener ' 
Kamuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 

Vakap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

4 . 1964 O : 1 
ÜRFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Erogan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Alkıbi'yıikoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Taihtaki'lıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(t TL) 
Şükrü Kösereisoğlu 

Aydın 

Erzurum. 

Hatay 

İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 
ı 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunguı 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat ı 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziıva Yüceibilgin 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 96 30 . 4 . 1964 0 : 1 
15 Temmuz 1963 tarih ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanuna 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Melâhat - Gedik 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

verilen oyların sonucu 

Oye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıİmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
. 4 6 

43 
1 
2 

395 
9 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnen Şenyurt 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Ali Coşjkun Kırca 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

[Reddeden] 
ERZURUM 

Nihat Diler 

[Çekinserler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
TOKAT 

Zeyyat Kocamemi 

[Oya katıhnıyanlar] 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
HaMk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Meh m ot Turgut 

(Nisap yoktur.) 

NİĞDF, 
Asım Eren 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SİİRT 
Cevdet. Aydm 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günav 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğhı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şpn*1»" 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (1. Ü.) 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdtilhak Kemal Yörül< 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tsliımyeli > (B.) 
Cevat Kan pul at 
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Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hâlit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir *(B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet öz bey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Ref et • Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettn Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 
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DENİZLİ 

Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
Hüıdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güidoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçciğlu 
(1.) 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal ıSatır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şeraf ettin Konu ray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğb 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Oelâlet'tin Üzer (!B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 

Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 

Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etenn Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tiraii 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hodaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
• rnan KviiboĞlu 

kahrettin Ketim Gökav 
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Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Samcar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurraihma.n Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lelbit Yurtoğlu ı(R) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 
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KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
lîalil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbök 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
(Başbakan) 
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Halit Ziya özikan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Vakup Yakut 
Nahk Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adıian Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şaibin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 

Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

a.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan^ 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (il. ü . ) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sabati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraınlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 
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TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
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Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akarı 
Kemal Badıllı 
Kadri Broğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
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Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t.Ü) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğaı. 
ismet Kapısız 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlû 
Mehmet Ali Pesti1 i 
Yusuf Ziya Yücebilgii; 

[Açık üyelikler] üyelikler] 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn :.) 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKSANALTINCI BÎRLEŞtM 

30, . 4 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizam
namesine bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifinin geriverilmesi hakkında önergesi 
(2/519, 4/321) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X 1. — 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı 

Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/679) 
(S. Sayısı: 699) 

X2. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı (1/621) (S. Sayısı: 632) 

X 3. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/634) 
(S. Sayısı: 635) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ

de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünül düğüne 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

3. —- İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ

lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sonum 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

8. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel Hân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı İçin, 1963 yüa 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 



12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak îli Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanhklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

15. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

16. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
isinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bîr ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

20. — İzmir Milletvekili Nihat Ktirşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplanna göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

21. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatmın ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan m, 
bilim, ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

24. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
sar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'ın Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

26. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın fföz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

27. —- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

28. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nm, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

31. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tanm ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 



82. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, KarayoHarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

37. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

38. — Rize Milletvekili Cevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katı ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

41. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savaoı'mn, Kalkınma Plânında derpiş edilen 

zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

42. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

44. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili înönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

45. -*- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

47. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm, 
AT AŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nm, Beden Terbiyesi Merkez Oeza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 



50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayn ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve istanbul - Ağn 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

52. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

53. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 

54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

60. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, istanbul Mithatpaşa Stadyumu
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

61. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
içişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

62. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

63. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

65. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, istanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/803) 

66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalişmalann ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

67. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya, içel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

68. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

56. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

57. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

58. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorulu (6/796) 

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
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69. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

70. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

71. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

72. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

73. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

74. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair imar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

76. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) . 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 

tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmayacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, is
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair içişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

82. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Recai îsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

81 — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

85. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

86. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagorasın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sonura 
(6/824) 



67. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

88. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

89. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

90. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

91. — Kırklareli Milletvekili Hasanv Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

92. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pıiamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

93. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasımn imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının mikta
rı ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

94. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm, Adalet Partisi Genel Başkanının, Bur
sa il kongresinde, Kıbns meselesi hakkında 
verdiği demece dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/832) 

95. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Beden Terbiyesi Merkez İstişare Kuru
luna atanan Vildan Aşir Savaşır hakkındaki 
iddiaların doğru olup olmadığına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/838) 

96. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An 
kan'm, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/834) 

97. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ne zaman ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/835) 

98. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli, üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

99. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

100. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'-
ın, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan 
taksi ve dolmuş şoförlerinden, 1962 malî yılı 
başından bugüne kadar, ne miktar para cezası 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/888) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekili Kasım Gtilek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 3. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve Öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru-



- 7 — 
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

4. — Disiplin mahkemeleri "kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

5. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı: 368) [Dağıtma tarihi: 
17.8.1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

11. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğiu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

12. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı: 580) 
[Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

13. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı: 581) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1964] 

14. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 .2 .1964] 

15. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 



Oruç'un Ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1964] 

10. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 17. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı: 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

18. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu- | 
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; 0. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

19. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Saym : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

20. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; O. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

21. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp 
tınlmalan hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 

S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31 . 3 .1964] 

22. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10.4 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. —- Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 

I bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve ,7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

5. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve MaJliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'mn, 5434 sayılı Türkiye 
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Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 393) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gijrkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri YıJdırım'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madçle eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onur. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâẑ  mad

deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19.9.1963] 

12. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

14. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâiv ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

16. -— Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
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verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporlarr (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3.10 . 1963] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporlan (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

21. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meselleri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonlan raporlan (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 

Naci An'nın, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyuculan hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporlan (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak 
şifin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

27. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binalan inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binalan yapılması maksadiyle alınacak hare-
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lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonlan raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür 
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

32. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştınlmasma dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
2 1 . 1 0 . 1 9 6 3 ] 

34. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

35. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı-
nmlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonlan raporlan (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

36. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 noü fıkra

sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 .1963] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci An'nın, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 .10 .1963] 

41. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi üe 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Ko&ıisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

44. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7,1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 



20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 . 1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
0. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

40. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genci Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık-Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararma kar 
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'uı, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi: 28.1.1964] 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
lann Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

51. — İzmir Milletvekili, Şinasi Gsma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

52. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] . 

X 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Kamisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1900 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıfüar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 56. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1901 Bütçe yılı Kesin-
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hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/748, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıklan disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 3 .1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporlan (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20 .11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Karann Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlan (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 

Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonlan raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

65. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yılı Aralık ve 1964 yılı Ocak, 
Şubat aylan hesabı hakkıda Hesaplan İncele
me Komisyonu raporu (5/84) (S. Sayısı : 
654) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 .1964] 

66. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S. Sayısı : 
691) [Dağıtma tarihi : 14 . 4 .1964] 

67. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Acîaîet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/739) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

68. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/741) (S. Sayısı : 657) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

69. — Malatya Milletvekili Halit Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 658) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

70. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/638) (S. Sayısı : 659) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

71. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 660) [Da 
ğıtma tarihi : 16 , 4 . 1964] 
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72. — Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'ıın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/573) (S. Sayısı : 661) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] , 

73. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/570) (S. Sayısı : 662) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

74. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/559) (S. Sayısı : 
663) [Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

75. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/527) (S. Sayısı : 
664) [Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

76. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/839) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

77. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/837) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

78. — îsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/826) (S. Sayısı: 667) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

79. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/822) (S. Sayısı : 668) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

80. — Kocaeli Milletvekilli Nihat Erim'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/785) (S. Sayısı: 669) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

81. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/784) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

82. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/591) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

83. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/783) (S. Sayısı : 672) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

84. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/771) (S. Sayısı : 673) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 .1964] 

85. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim 
Araş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/596) (S. Sayısı : 674) [Da
ğıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

86. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/705) (S. Sayısı : 
675) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

87. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/609) (S. Sayısı : 676) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4.1964] 



88. — îstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/610) (S. Sayısı : 
677) [Dağıtma tarihi : 18 .4 .1964] 

89. — Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/637) (S. Sayısı : 678) [Da
ğıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

90. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/755) (S. Sayısı : 
679) [Dağıtma tarihi : 18 .4 .1964] 

91. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/756) (S. Sayısı : 680) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4.1964] 

92. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gbkay'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 681) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 4 .1964] 

93. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/680) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma ta
rihi : 20.4 . 1964] 

94. — Ankara Milletvekili Zühtü Pehlivanlı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 683) [Dağıtma 
tarihi : 20.4 .1964] 

95. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu 
ile Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/668) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 20 .4 .1964] 

96. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/667) (S. Sayısı : 685) [Da
ğıtma tarihi : 20 .4 .1964] 

97. — îzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/645) (S. Sayısı : 686) [Dağıtma 
tarihi : 20 .4 .1964] 

98. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/644) (S. Sayısı : 687) [Dağıtma 
tarihi : 20 .4.1964] 

99. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/639) (S. Sayısı : 688) [Dağıtma 
tarihi : 20 .4 .1964] 

100. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/735) (S. Sayısı : 
689) [Dağıtma tarihi : 20 . 4 .1964] 

101. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/719) (S. Sayısı : 690) [Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1964] 

102. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan ve 9 arkadaşının, Kaçakçılığın men ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve 
içişleri komisyonları raporları (2/55) (S. Sa
yısı : 49 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 4 . 1964] 



V 
ıKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK ÎŞLER 
B - BÎRÎNCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

ÎŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: ~353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1963] 

X 4 . - Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi-
18 10.1963] 

7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er 
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461. 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24 .10 .1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarîbi : 
30 . 5 .1963] 

16 — 
j 10. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
| 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
| 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
I nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 

mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 

i ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

İ kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 

I (1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 7 .1963] 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4 . 7 .1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 

| maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanım teklifleri ve 
AdaJlet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325} 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.111963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

I tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 1963] 

17. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
! 56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
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kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözıeşme» 
üe bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Mil
li Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlan raporlan (1/374) 
(S. Sayısı: 240) [Dağıtma tarihi: 8 .6 .1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyanettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlan 
raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve MilH Savunma "ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — MilH Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasansı 

ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklin ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 .7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti-
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/96) (S. Sayısı: 332)' [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
lan raporlan (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi: 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9.7.1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
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dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 .1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — îmar ve îskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar 
ve îskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 .1963] 

38. — Türk Parmakopesi hakkında kanun 
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 . 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Milîî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 

(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

! X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye-
\ si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah-
! met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 

Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

i ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
; (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
1 3.9.1963] 
I 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
l Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa-
| yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
! ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 

I [Dağıtma tarihi: 4 . 9 .1963] 
I 42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa

yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-
Î nun tasansı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
I (S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.19631 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma ta r ih i ; 
5.9.1963] 

44. — îstanbul Milletvekili Vahyi özarar v« 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve îmar ve îskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385> 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde-. 
sine bir fıkra eklenmesine ait kanwı teklifi ile 
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Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14.9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi: 
19.9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı'Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 

237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporlan (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlan raporlan (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re
habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

56. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt-
ma tarihi: 15.10.1963] 

X 57. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklannın si
linmesi hakkındaki kanun tasansı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

58. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

59. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldınlması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 
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60. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 

ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12 . 7.1963] 

61. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 62. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlasmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And
lasmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

64. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6.1963] 

65. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 

hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

67. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu rapora 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

68. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 69. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak. 
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 70. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X71. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı: 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

72. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporlan (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 73. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyüe 19 Ocak 1963 tarihinde 
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imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 74, — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 75. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

76. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı: 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 77. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi: 
26.12.1963] 

78. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

79. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/871) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

80. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
H'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

81. — O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demirin. 
5065 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

82. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 

tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

83. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

84. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı: 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

85. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

86. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
tzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının. 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

87. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo-
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nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

88. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 28 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

89. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

90. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

91. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospekttis 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

92. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybekln 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 .1964] 

93. —- Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12.3.1964J 

94. — 0. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1964] 

X 95. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27.3 .1964] 

X 96. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporlan 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31.3.1964] 

97. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporlan (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

98. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (S. Sa
yısı : 652) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1964] 

99. — İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) llyos Noel Fran-
suva Soris (Şovris) in ölüm cezasına çarptml-
ması baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) (S. Sayısı : 653) 
[Dağıtma tarihi : 11.4.1964] 

100. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üvesi 
Mehmet Ünaldı ve 2 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi Ve Anayasa Komisyonu mütalâasdyle Plân 
Komisyonu raporu (2/13, 2/85) (S. Sayısı : 
655) [Dağıtma tarihi : 15.4.1964] 
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101. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 

ek kanun tasansı ve içişleri, Millî Savunma; Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1964] 

102. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18.4 .1964] 

X 103. — İller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncii maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı 694) [Dağıtma tari
hi : 18 .4 . 1964] 

X 104. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 18 .4 .1964] 

X 105. — Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporları (1/594) (S. Sayısı: 696) [Dağıtma 
tarihi: 18 . 4 .1964] 

106. — Manisa ilinin Selendi ilçesi. Hacılar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında nü
fusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den doğma 5.3.1943 

doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/866) (S. Sayı
sı: 697) [Dağıtma tarihi: 18 . 4 . 1964] 

X 107. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, 
Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân Ko
misyonlarından seçilen dörder üyeden kurulan 
Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve Ana
yasa Komisyonunun mütalâası. (1/664) (S. Sa
yısı: 698) [Dağıtma tarihi: 28 . 4 . 1964] 

108. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi halanda kanun tasarısı ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/636) (S. Sa
yısı : 700) [Dağıtma tarihi : 21.4 .1964] 

109. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 58 nci maddesi
ne bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/671) (S. Sayısı: 701) [Dağıtma ta
rihi: 28 . 4 . 1964] 

110. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 
702) [Dağıtma *tarihi: 28 . 4 . 1964] 

(Doksanaltıncı Birleşim) 



Donem : 1 C A O 
Toıtotı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Q u O 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Ticaret, Sa
nayi, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen dörder üye
den kurulan Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve Anayasa 

Komisyonunun mütalâası (1 664) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 2 . 1904 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Uayı : 71 - 2240/724 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 2 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiğiyle birlikte ekli olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim,. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. Türkiye'nin modern anlamdaki ilk Gümrük Tarifesi Cumhuriyetin kuruluğunu mütaakip 
1929 yılında yürürlüğe konmuştur. Âzami, tek, muhtar ve spesifik esasa dayanan bu tarife 1919 
yılında (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akidleri) ile yapılan taviz müzakereleri
nin zeminini teşkil etmiş, bilâhara 1954 yılında (1950 Brüksel nomanlatürüne) göre yeniden 
tertiplenmiş ve bu arada ölçü esasından değer esasına geçilmiştir. 

2. Bu tarife ve bu tarife üzerinden tesbit olunan tavizler 1961 «onuna kadar hemen hiç de
ğişikliğe uğramadan olduğu gibi devam etmiştir. Bu zaman içinde Türkiye'nin İktisadi piyasasında 
gelişmeler meydana gelmiş, diğer taraftan aynı devre içinde mevcut tarifenin ve taviz listemizin 
memleketin o tarihteki ve ilerideki ihtiyaçları bakımından yetersizliği tesbit edilmiştir. Buna 
göre Gümrük Vergisi tarifemizin yatırımlar, üretim, çalıştırma, dış ödemeler, tüketim ilân gibi 
açılardan gerekli fonksiyonu ve etkiyi sağlayacak bir yapıya ve seviyeye icra zarureti meydana 
çıkmıştır. Bunlara ek olaraik (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile yapılmasına teşebbüs olunan or
taklık Anlaşması, tarifemiz üzerinde bir diğer açıdan dikkatle ve önemle eğilmeyi gerekli kılmış
tır. Gerçekten bu anlamda (bir anlaşmanın icabı olarak ileride linear indirimlere gidileceği malûm
dur. Bu takdirde çocuk - sanayiimizin yaşatılması veya yeniden kurulması düşünülecek sanayi 
kollarının ve diğer üretim alanlarımızın bu indirimlere kabil olduğu kadar az sarsıntılarla inti
bak edebilmesi için başlangıç nispetlerinin Ibunu sağlıyaeak seviyelerde tutulması lâzıımgelmekte 
idi. 



3. işte, esas itibariyle bu sebeplerle bunlara ilâveten bâzı tâli mahiyetteki mülâhazalarla 1960 
yılında gümrük tarifelerimizin bu ihtiyacı ıkurşılıyacak şekilde yeniden tertip ve tanzimi hazır
lıklarına girişilmiş ve ilk önce tarife (1955 Brüksel nomanklatürüna) uygun şekle irca edilmiştir. 
Bundan sonra tarifemizin tavizlerle 'bağlı hadleri üzerinde (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Akidleri) ile 1961 yılında yeniden müzakereler yapılmış ve 'tavizlerimizin geniş mik
yasta geri çekilmesi veya hafifletilmesi «ağlan mıştır. 

[Böylece ıbu ameliyelerle artık tarife üzerinde yapılması gerekli olan şümullü operasyon için 
ieabeden şartların hazırlanması mümkün olmuştur. 

4. Bu çalışmaların yapıldığı devre içinde Türk ekonomisinde ve yurt içi sınai faaliyetlerde 
da'lıa da ileri bir gelişmenin meydana gelmekte olduğu müşahede edilmiştir : 

ıa) 1960 tan sonraki devrede sınai üretim alanında yeni ve çeşitli büyük yatırımların ya
pıldığı, üretimin genişlediği ve !bu genişleme cyiliminin arttığı, yabancı sermayenin eskisine nis
petle daha ciddî ve önemli teşebbüsleri gerçekleştirdiği .görülmüştür. 

b) Bu (gelişme beraberinde yeni ve özelliği haiz Ikonular •getirmiştir. Bâzı sanayi kollarında 
âtıl üretim kapasiteleri ve dar -boğazlar, sınai ürünlerde ihracat, yapına zaruretleri, hammad
de tedariki ve (benzeri problemler karşısında kalınmıştır. 

e) Türkiye'nin Birinci ve Beş Yıllık Kalkınma Plânı da ibıı devrenin sonuna doğru uygula
ma alanına intikal etmiştir. Bu plân ekonominin dış rekabetten korunması için Gümrük vergile
rinden istifade edilmesi prensibini kabul etmektedir. 1963 yılı programında ise mamul yatırım 
malları; bakımından millî sanayiin rekabet şartlarına daha çok uydurabilmek üzere ithalâtta 
m akim a ve teçhizattan alınan vergi ve resimlerin selektif bir sistem içinde ele alınması öngörül
mekte, Gümrük vergilerinin hammaddelerde daha az, yarı mamullerde daha çok ve mamuller
de ise en çok olacak şeklinde kademelendirilmesinin ele alınması 'esası konulmaktadır. 1964 
programında ibunlara ilâveten imalât sanayiinde ithalât ikamesi imkânlarının halen yapılmakta 
olanlardan daha çoik fazla bulunduğuna, memleket içinde âtıl imalât kapasitelerinin mevcudi
yetine, uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranlarında tutarsızlıklar, düşüklükler bulundu
ğuna ve bumun ithal talebimi artırdığına ve yerli sanayiin ıgelişmesini 'önlediğine işaret edil
mekte ve 'heyeti umumiyesiyle bu durumun ıslahı lüzumu »belirtilmektedir. 

d) 1960 - 1963 devresi boyunca (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile bir süreden beri yapıl
makta olan müzakereler olumlu bir şekilde neticelenmiş ve (Müşterek Pa,zar) ile bir Ortaklık 
Anla.şması imza edilmiştir.- Bilindiği 'gibi bu anlaşma 5 yıllık bir 'geçici devreden sonra (12 yıl
lık bir tarife ve ithal rejimi intibak) devresini derpiş etmektedir. Bu hal, adı geçen 12 yıllık dev
renin başlama tarihinden evvel Türkiye'nin, tarifesini en rasyonel ve ihtiyaçlara en uygun şekil
de tesbitiııi şiddetle zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin tarife intibakı devresine gir
meden önce, gümrük tarifesini kendi Sosyo - ekonomik bünyesinin ihtiyaçlarına ve bundan 
sonra da intibak devresi içindeki muntazam ve devamlı değişmeye en uygun şekilde tesisini ge
rektirmektedir. 

5. Bu ıgelişmenin yanaşıra Gümrük Vergisi ensidansmım arz ettiği eğilim de şöyle olmuştur. 
1960 yılındaki vergi ensidansı, 1903 yılına kadar 3 puvan civa,rıncla bir düşme kaydetmiştir. 

Bu oranda bir düşüş, takriben 120 milyon liralık bir vergi azalmasına ve bu ölçüdeki bir koru
ma imkânının kaybedilmesine muadildir. • D »**«•-« •• 

Halihazırda Gümrük vergilerinıizim % 13 civarında olan ensidansımın diğer bâzı memleket
lerle mukayesesi faydalı olabilir. Bu bakımdan tama'miylc sanayileşmiş, yabancı mallara ,kar§ı 
rekabet imkânları ve vasıtaları çeşitlenmiş ve artmış bulunan meselâ Fransa'da bu nislbet % 24, 
ingiltere'de % J9 ,9 dur. ispanya, israil gibi memleketlerdeki ensidansı ise bu haddin olduk
ça üstündedir. 

Şüphesiz bu mukayeseleri yaparken memleketler ve ithalât bünyeleri arasındaki değişiklikle
rin1 ıgöz önünde tutulması ve bunların «îş'arı» mahiyetinde telâkki edilmesi lâzımdır, Ancak 
her halde Türkiye'deki umumi koruma payının ihtiyaca yeterli olduğu söylenemez. 

M, MfeclisS (S. Sayısı ; 698 )] 
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Hazırlanmış olan tasarıdaki nöbetlerin mevcut ensidan üzerindeki etkisi hakkında şöyle dti-

[ şünültnektedir. 
Yeni nisbetler ithalâtın bünyesini ve ayrı kalemler halinde ithalât miktar ve değerlerini ve 

1 (bu bakımdan vergi kıymetlerini etkiliyecektir. Buna göre itibalâtınozm arz edeceği yeni şekil, 
: ithalât rejimimizin tesbit ettiği itihal miktarları ıtazara alınarak, ensidansım 3 - 4 puvan artacağı 

ve % 16 - 17 ye varacağı hesaplanmaktadır. Diğer memleketlerdeki ensidanslarla karşiılaşti'rıl-
• dığı zaman bu nisbetin bu Ihaliyle de yüksek bir seviye ifade etmediğini söylemek yanlış olmıya-
^ çaktır. 

6. Yeni tarifenin hazırlanmasında bu defa değişik bir metot takibedilmiştir. Aşağıda açıkla
nacağı gibi bu metot ile, ihtal konusu olan maddelerin her birisi, sağlanabilen bilcümle bilgilere 
müsteniden vt daha evvelden tesbit edilmiş kuralların ışığı altında değerlendirilmekte ve vergileri 

• buna göre1 tayin olunmaktadır. ' 
Gümrük tarife cetvelimizin hali hazırdaki nisbetleri konusundaki eksikliklerimizin birisi, evvel-

' cc bulların tâyinine âmil ve müessir olan sebeplerin ve düşüncelerin zaptedilmenıiş olmasıdır. 
Bü^efak i çalışmalarda hareket noktasını, ithal mallarımız bakımından gereken bilgileri ihtiva 

^âfecek bir sicilin kurulması teşkil etmiştir. Buna göre bir ithal maddesinin vergisini tâyin ederken 
şu noktalar üzerinde durulması icabeftiği kararlaştırılmıştır : 

a) Maddenin ismi, tarife ve eşyanın numarası ve maddenin teşhisine ilişkin bilgiler ve kanuni, 
ahdî, indirilmiş vergi hadleri, 

b) Diğer memleketlerde aynı maddeye tatbik olunan vergi nisbetleri (diğer memleketler ola
rak Ortak Pazar - Müşterek dış tarife -, İngiltere, İspanya, İsrail, Yunanistan, Pakistan seçil
miştir. Böylece çok sınaileşmiş, smaileşmekte olan Türkiye'ye benzeyen memleketlerdeki duru
mun mukayesesi sağlanmıştır.) 

c) Ihtalât miktarları (miktar ve değer olarak), 
d) İthal rejimleri (libere, tahsisli, anlaşmalı ve diğer rejimler), 
e) Dahilî imalât ve üretim durumu, kapasite, üretim hakkında bilgiler (miktar ve değer 

olarak), 
f) İhracat durumu (Miktar ve değer olarak), | 
g) Kalkınma plânında öngörülen üretim ve bunlarla ilgili bilgiler, 
h) Yabancı sermaye yatırımları (teklif olunan, kabul edilen ve fiilen yatırılan miktarlar), 
i) Kullanış yerleri ve hammadde, yatırım malı, inşaat malzemesi ve tüketim maddesi olarak 

nisbetleri, 
j) Türkiye'de istihsal ve imâl imkânları ve bu konudaki teşebbüsler ve bu konularla ilgili 

sair bilcümle bilgiler, 
Her madde hakkında yukarıdaki (bilgilerin ta^amiyle sağlanmasına âzami gayret gösterilmiş 

ise de bir kısmında buna şimdilik imkân elverm emiştir. Esasen bir kısmında da bu lüzum bu saf
hada kendisini hissettirmemiştir. Bununla beraber ilk defa kurulmuş olan bu çok geniş Spectrum'lu 
sicilin eksikliklerinin zamanla izalesine çalışılacağı tabiîdir. Bu hususta çalışmaların metodu 
ve kurallara şimdiden tesbit edilmiştir. İleride ihtiyaç meydana çıktıkça ve gümrük tarifesi üze
rinde yapılacak çalışmalar lüzum gösterdikçe, bu sicile müracaat olunduğu zaman, daha mütekâr 
mil ve daha noksansız bilgilere sahibolacağımızı şimdiden söyliyebiliriz. 

7. Vergi hadlerinin tesbiti bakımından bütün dünyada göz önünde tutulmasına çalışılan 
hususlar ile Türkiye'nin kendine has ihtiyaçlarına riayet olunmuştur. Bu plânda öngörülen baş
lıca kuralları şöylece sıralıyalbiliriz: 

a) Ham madde, yarı mamul ve mamul maddelerin vergileri arasında (bulunması gereken nis-
bet farklılıkları... 

Bilindiği gibi dâhilde el emeğinin kabil olduğu kadar fazla kıymetlendirilebilmesi için ham-
tmaddelerin vergilerinin daha az, yarı mamullerin biraz daha fazla ve mamullerin en yüksek sevi
yelerde tesbiti gerekmektedir. Hazırlanan tasarıda bu konu üzerinde (hassasiyetle durulmuştur. 

M, MfecM (S. Sayısı; 698 ^ 
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b) Türkiye'de halen mevcut âtıl kapasiteler -meselesinin gümrük vergileri yönünden çözümü* 

ne engel olan, sebep ve âmillerini izale etmek... 
Türkiye'de bâzı sanayi kollarında, ihtiyaçtan fazla yatırım veya hammadde aramdaki eksiklik 

gibi sebeplerden doğan ve bir cephesi ile ekonomik plânda önemli harcamalara sebebiyet veren 
bir durum mevcuttur. Tasarının hazırlanması sırasında göz önünde tutulan bu durumun ıslâh 
edilebilmesi için alınacak tedbirler arasında Gümrük Vergisinin ayarlayıcı fonksiyonundan fay
dalanma yoluna gidilmiştir. 

c) Kurulmuş, kurulmakta olan ve kurulması mümkün (bulunan sanayiin teşviki.... 
Türk sanayii heyeti umumiyesiyle bir çocuk - sanayii vasfını haizdir. Bu sanayiin asırlık ma

zileri olan gelişmiş memleket «sanayileri ile rekabet edebilmesi, hesaplı bir korama payına ihtiyaç 
göstermektedir. Bunun yanında yerli yatırımları henüz mevcudolmıyan fakat kurulabilme imkânı 
arz eden bir kısım imalât kollarına yöneltmek için vergi hadlerinde ieabeden koruma paylarının 
ihdasına çalışılmıştır. 

d) ödeme imkânlarımızın en iyi şekil ve az israf ile kullanılmasını sağlamak... 
Bilindiği gibi Türkiye yılda 5,5 milyar lira üstünde yabancı malı ithal etmekte ve aynı za

manda bununla ilgili ticaret ve tediye muvazenesi açıkları teşekkül etmektedir... 
Yatırım ham ve istihlâk maddesi olarak bütünü ile bilcümle itıhal mallarının hiçbir şekilde 

israf edilmemesi, lüzumundan fazıla ucuz mal tedarikinin bu konu açısından yapacağı olumsuz 
tesirlerin önlenmesi lâzımdır. Tasarının hazırlanışında bu nokta daima ve ehemmiyetle göz önün
de tutulmuştur. 

e) îthal malı fiyatları konusu... 
Yukarıda (c) fıkrasında belirtilen konunun açıısı içinde kendisini gösteren aksi istikametteki 

bir hususiyet de ithal maddelerinin fiyatları konusudur. Bâzı ithal maddelerimizin dâhilde 
yerli rakip sanayi olmayışı kadar vergi mabetlerinin düşük müsait hadleri dolayısiyl-e ve niha
yet ekonomi dışı diğer sebeplerle de dışardan gerçek değerleri üstünde ithal edildiğini söylemekte 
gerçek vardır. îthal mallarımızın bir kısmında görülen bu yüksek fiyatların içindeki gerçek de
ğer üstü marjların ihracatçılarına inikas ettirilmesi bakımından gümrük tarifelerindeki hadler-
den gerektiği şekilde istifade edilmesi, yeni tarifenin hazırlanmasında göz önünde tutulan 
esaslardan birisi olmuştur. 

f) Yatırımların güçleştirilmemesi : 
Memleketimizin kalkınması içinde yatırımların arz ettiği ehemmiyet, tarife çalışmaları sıra

sında bilhassa göz önünde tutulmuş ve yeni tarifenin yatırımlar üzerinde olumsuz etkilerde 
bulunmasına meydan vermiyecek tedbirler öngörülmüştür. Böylece yapılan çalışmalarda ta
rife değişikliklerinin istihsal maliyetleri üzerinde değil yatırını finansmanları üzerinde taz
yik edici tesirleri olduğu;tesbit edilmiş ve bunun için de memleket dâhilinde imal edilsin veya ha
riçten ithal edilsin yatırım mallarının vergilerinde muayyen esaslar dâhilinde geniş erteleme
ler yapılması esası kabul edilmiştir. Yine bu esaslar arasında hariçten ithal olunacak ciddî ve 
büyük çapta yabancı sermayelerin hususiyetlerine göre toptan muafiyetler tatbikine gidilmesi 
esasına da yer verilmitşir. 

g) Müşterek Pazar tarifeleri ile Türk tarifeleri arasında ileride kurulacak olan irtibatın 
hazırlanması. 

Türkiye'nin ileride Müşterek Pazarın dahilî ve müşterek dış tarifeleri karşısında kendi tari
felerini şimdiden hesaplı bir şekilde hazırlaması lâzımdır. Gerçekten tarifelerimize lineer indi
rimlerin tatbik edileceği başlangıç hadlerinin yeniden gözden geçirilmesi, buna mukabil Müşte
rek Pazarın Müşterek Tarifesine intibak bakımından düşük hadlerimizin ekonomimizi en az sarsa
cak şekilde d-eğiştirilmesi lâzımdır. Tasarının hazırlanışı sırasında bu nokta üzeriride ehemmiyetle 
durulmuştur. 

M. Meclisli. (S . Sayısı : 698 •) 
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8. Tasarının maddelerine gelince 
Birinci madde : 
Bu madde 5383 sayılı Gümrük Kanıhnuna b-ağlı Giriş Tarife Cetvelinin değiştirildiğini be

lirtmektedir. 
ikinci madde : 
İkinci madde gümrük mevzuatımıza tanı bir (kilit kanunu) esasını getirmektedir. Gerçekten 

bir kilit kanununun yalnız kanuni hadler içinde işliyen bir şekli 197 sayılı Kanun ile uygula
ma alanına girmiş bulunuyordu. Bu taşandaki büküm ile Hükümete, lüzum ve zaruret görülen 
ahvalde mevcut hadleri kanuni haddin altında veya üstünde olmak ve fakat 3 ay içinde Y&sama 
Organının tasvibine arz etmek üzere değiştirebilme yetkisi tanınmaktadır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında bu vetkinin kullanılması bakımından teklif hazırlıyacak ba
kanlıklar ve teşekküller ve yetkinin kullanılmasında göz önünde tutulan maksat ve gayeler 
belirtilmekte ve ikinci fıkrada, memleketin yatının çalışmaları bakımından hususiyet arz »eden 
ihtiyaçlara cevap verecek bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm ile, yetkinin genel mahiyette 
ve maddeler itibariyle kullanılması yanında (yabancı sermaye yatırımları) bakımından başvurul
masında zaman zaman zaruret olabilecek özel nitelikte bir imkân sağlanmaktadır. Böylece yabancı 
sermaye kanaliyle gelebilecek ve memleketin yüksek menfaatleri bakımından özel nitelikler arz 
eden büyük yatırımlara ilişkin projelerin tahakkukuna engel olmamak için bu projelerin tamamı 
üzerinden muafiyetler tanımak yoluna | gidilmektedir. 

üçüncü fıkra, bu madde ile Hükümete tevdi olunan salâhiyetin kullanılması neticesinde ya
pılan değişikliklerin üç. aylık bir devre | içinde onanmak üzere Yasama Organına sunulacağını hük
me bağlamaktadır. 

c) Üçüncü madde : 
Bu madde ile gümrük ve istihsal [vergisi konularında yeni bir müessese getirilmekte ve bu 

vergilerin «ithalde veya dâhilde muajfyen şartlar altında taksitlendirilmesi» şeklinde bir tat
bikata gidilmektedir. 

Maddenin (a) fıkrasında yatırım maddesi sayılan ve ithali uzun vadeli plân hedeflerine uy
gun görülecek eşyanın gümrük ve ithalde alınan istihsal vergisinin '5 yıllık eşit taksitlerle tahsil 
edileceğini belirtmektedir. 

Maddenin (b) fıkrası ise taksiıtlendirme hükmünün, yerli sanayiin imal etmekte olduğu mamul
ler bakımından farklı ve aleyhte bir muameleye mâruz bırakılmaması için bunlara da teşmilini 
sağlamaktadır. 

d) Dördüncü madde : 
Dördüncü madde bu kanunun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 1 nci mad

dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından birlikte ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceğini âmirdir. 

e) Beşinci madde : 
Bu madde ile bu kanunda öngörülen işlerin sevk ve idaresini sağlıyaca'k bir komisyon kurul

maktadır. Komisyon Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ve Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinden teşekkül edecektir. Bu temsilciler, en az daire 
başkan yardımcısı, umum müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı seviyelerinde olacak 
ve başkanları bu komisyonun kurulmasına mütedair olan Bakanlar Kurulu kararında belirtile
cektir. 

Maddenin ikinci fıkrası, komisyonun görevleri ile çalışma usul ve şekilleri hakkındaki esasları 
kapsamaktadır. 

üçüncü fıkra, komisyonun çalışmalarına iştirak edecek üyelere verilecek huzur hakkını be
lirtmektedir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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f) Madde 6. : 
Bu madde ile 2 . 1 •. k$k\ tarih ve 197 sayılı kanun ile bu kanuna dayanarak yürürlüğe konu

lan Bakanlar Kurul'u kararlarının ve bunların onanmasına ilişkin kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dairdir. 

:g) 'Madde 7. : 
Bu madde ile kanunun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe gireceği ve böylece 5383 sayılı Güm

rük Vergisi Kanununun (5) nci maddesinde yer alan bekleme müddetine ait esasın uygulanama
yacağı hükmü konulmaktadır. 

h) Madde 8. : 
Bu madde ile kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi .-/>#> 
Geçici Komisyon ^.v •.....'•- 13 4 . 1964 
Esas No. : 1/664 ',..,/"'••'"',,. U" 
Karar No. : 2 *• 

Yüksek Başkanlığa *"" " ^ 

1. 5483 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin ^\.' . ., 
daki kanun tasarısı Komisyonumuzun 24 Mart 1964 ile 9 Nisan 1964 tar^ ' değiştirilmesi hakkın-
lantılarında ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Odalar Birliği temsilcili - iUe r i a r a s m d a y a P l l a n toP" 
kere edilmiştir. Bu arada kanun tasarısının ikinci madde»'- - m i n d e i § t i r a k i i l e t e t k i k v e m Ü z a" 
Komisyonunun mütalâası alınmış, tasarının ekini *• J l û d e y e r a l a n M k ü m hakkında Anayasa 
komisyonumuz üyeleri arasından seçilen 5 kişi'-' t e § k i l e d e n t a r i f e cetvelindeki vergi hadleri ise 
tekrar görüşülerek karara bağlanmıştır. - -lK b i r küçük grupla incelendikten sonra komisyonda 

2. Tasannın iktisadi ve malî o1" 
sadi bakımdan sanayimize, <** - m a k üzere iki cephesi olduğu müşahede edilmiştir. Tasarı ikti-
iç ve gerek dış sermaye • -̂ S rekabet karşısında mâkul bir himaye sağlanmasını ve böylece gerek 
bir ortaklık anlasa - yatırımlarının teşvikini, dış tediye imkânlarımızda tasarruflar teminini, 
tam tarife b ? " „-uası ile bağlı bulunduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu (Müşterek Pazar) ile 
tirici bim ^riiği kurulana kadar mevcut, gelişecek ve teessüs edecek sanayimizi buna intibak et-
v .xr fonksiyon icra etmesini mümkün kılacak bir yapıda hazırlanmıştır. Bu arada aynı za

manda yükseltilen hadlerle ilgili olarak 240 milyon liralık ek gümrük vergisi hasılatı sağlanacağı da 
hesaplanmıştır. 

Tarife hadleri üzerinde değişiklikler yapılırken ham, yarı mamul ve mamul maddeler arasında 
bulunması gereken nispî farklılıkların tesis edilmi olduğu ve bilhassa Türkiye'de mamul maddeler 
imalâtının teşviki gayesiyle hareket edildiği görülmüştür. Ancak bu arada değiştirilen hadlerin ya
tırımlar ve istihsal faaliyetleri üzerinde olumsuz tesirlere sebebiyet vermemesi için Hükümete lüzu
munda vergi hadlerinde değiştirmeler yapabilmesi ve vergiyi taksitlerle alabilmesi gibi yetkiler tanın^ 
mıştır. 

Tarife değişiklikleri bilcümle maddelere mütaallik hadler üzerinden yapılmakla beraber, üyesi 
bulunduğumuz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Akitlerine karşı bağlamış 
bulunduğumuz hadlerle (tavizli hadler) bu değiştirmeler şimdilik tesirini göstermiyecek, bilâhara 
GATT Akitleri ile yapılacak müzakerelere göre taviz listemizde değişiklik yapıldığı nisbette tadi
lât bu alana intikal ettirilecektir. 

Tarifelerde yapılan değişikliklerin sanayiin, teşviki ve himayesi ve ek gelir sağlamak bakımla* 
rmdan gereken etkileri yapacağı, fakat buna mukabil para hareketleri dengesinde değişiklikler 

-olmadığı takdirde umumi fiyat seviyesinde yükselmeleri tahrik etmiyeceği neticesine varılmıştır, 
M. Meclisi ( S. Sayısı : 698 )] 



Öerçekten ham maddelerden Türk ekonomisinin ve sanayiinin kalkınması bakımlarından bilhassa 
ehemmiyet arz edenlerinin vergilerinin umumiyetle yükseltilmemesine çalışıldığı, artırmaların daha 
ziyade istihlâke dönük ham maddeler üzerinde kaldığı, yatırım maddeleri üzerindeki değişikliklerin 
ise amortisman yoliyle uzun devrelere dağılacağı ve maliyetlere tesirinin düşük kalacağı ve esasen 
kanun metninde yer alan vergi değiştirme ve taksitlendirme müesseselerinin bu alanda finansman 
açısından çıkacak dar boğazları izale edici bir fonksiyon icra edeceği komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

3. — Komisyonumuz kanun tasarısının, sanayiimizin gelişmeyi, her yıl artan emek hacmine yeni 
sahalar açılması ve malî ve fizikî mânada geniş mikyasta gelişen yatırım ihtiyaçlarının karşılana
bilmesi gibi konulardan arz ettiği imkânlar üzerinde dikkatle durmuş, bu konularda Hükümet ve 
özel sektörü temsilen Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinden teferruatlı bilgiler almıştır. 

Hükümet ve özel sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda belirtilen ve komisyonu
muzca iltihak edilen görüşler sanayiimizin kalkınması için, alınması gereken diğer tedbirlerden 
başka, gümrük tarifelerinden bu suretle istifade edilmesinde kati zaruretler bulunduğu merkezin
dedir. Ancak bu vasıtadan istifade edilmek suretiyledir ki, gerçek sanayici muhtacolduğu ve bek
lediği himaye garantisini elde edebilecek, esasen Türkiye piyasasında memleketin tabiî şartları ica
bı olarak mal azlığından doğan fiyat yükselmelerinin sebebiyet verdiği fahiş ve haksız kârlar mah
dut şahıslara intikal etmek yerine Devlete ve bu istikametten tekrar ekonominin lüzum gösterdiği 
harcamalara intikal edebilecektir. 

Komisyonumuz Türkiye'nin gerçek mânada smaileşmesini gelecek yıllardaki yatırımların ge
rektirdiği ihtiyaçları karşılamak bakımından da kati bir zaruret olarak telâkki etmektedir. Filha
kika Türkiye'nin meselâ elektrik istihsali ve istihlâki konusunda en mütevazi bir gelişmeyi sağlıya-
bilmesi için ihtiyacı olan tesisat ve teçhizatı hariçten döviz karşılığı getirmesi o derece büyük mik
tarlarda dövize ihtiyaç göstermektedir ki bunları mevcut ihracat bünyemiz ve borçlanmalar yoliy
le temine imkân yoktur. Buna karşılık bu tesisat ve teçhizatın Türkiye'de imal edilebilmesi için baş
vurulması lâzımgelen şartların en başta gelenini gümrük himayesi teşkil etmektedir. 

Bu arada üzerinde durulması gereken mühim konulardan birisi de yabancı sermayenin bu hi
maye ile olan ilgisidir. Filhakika Türkiye'de gerek yerli ve gerekse yabancı sermaye, yatırım konu
sunda bir karara varmadan evvel Gümrük vergilerinin durumu üzerine dikkatle eğilmektedirler. 
Malûm olduğu gibi, bir kısım ana sanayiin, kimya ana maddeleri, makina ve teçhizat imalâtı şeklin
deki sanayiin gerektirdiği şartlar içinde bilgi (Know How) bilhassa ehemmiyet arz etmektedir. 
Yabancı sermayenin Türkiye'de yapacağı yatırımlar, fizikî kıymet hareketlerinden başka aynı za
manda bu mânadaki bilgiyi de beraberinde getireceğinden gümrük himayesinin bu sermayeye ge
rekli garantiyi sağlıyacak seviyelerde kurulmuş olmasında çok büyük bir zaruret vardır. 

Bilindiği gibi Türkiye ile Müşterek Pazar arasındaki anlaşma, ihtiyacı karşılayacak derecede 
hesaplı bir zaman devresi içinde Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak, tedrici bir şekilde kalkma
sını buna mukabil Türkiye'nin Müşterek Pazar memleketleri dışındaki memleketlere karşı uygula
yacağı tarifenin de Müşterek Pazarın Müşterek Dış Tarifesine intibak etmesini gerektirmektedir. 
Türkiye'nin bu bakımdan tarifelerini yapılacak bu indirim ve intibak ameliyesini göze alarak şim
diden muayyen hadlere yükseltmesi icabetmektedir. 

Türkiye'de Gümrük vergilerinin düşüklüğü kendiliğinden dahilî vergilerden daha çok hasılat 
sağlanması ihtiyacını doğurmakta ve böylece bir taraftan ithalâta nevama prim verilirken diğer 
taraftan dâhildeki sermayelerin ve teşebbüslerin ya cidden himaye gören imalât sahalarına (ki bun
lar daha ziyade istihlâk emtiası istihsal eden yatırımlar sahalarıdır) yahutta ithalât ticaretine yö
nelmelerine sebebiyet vermektedir. Bu durum esasen tasarruf temayülü yüksek olmıyan Türkiye 
gibi bir memlekette sermayelerin kısmen israf edilmesi veya prodüktif olmıyan sahalarda kullanıl
ması mahiyetinde olumsuz bir gelişme olarak ifade edilebilir. Yeni tarife ile Türkiye dâhilinde ser
maye emtiası imal edecek malların, yani makina, teçhizat ve benzeri nitelikteki eşyanın imali ve is
tihsalinin cazip bir hale getirilmesi bu konudaki bu boşluğu da doldurmuş olacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 698 ); 
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4. — Tarifemizin değiştirilmesindeki zaruretler ve böyle bir ameliyeden beklenen neticeler hak

kında Hükümet ve özel sektörü temsil en Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinin komisyonumuza 
verdiği izahat arasında dikkati çeken noktalara aşağıda yer verilmiştir. 

a) Bugünkü gümrük tarifemizin ensidansı Fransa, Yunanistan, ispanya, İsrail gibi bu sahada 
başarı kazanmış memleketlere nazaran çok düşüktür. Bu hal, uniumi ensidanslarda böyle olduğu 
gibi maddeler üzerinde yapılan tetkiklerde de aynı durum müşahede edilmektedir. 

Ezcümle tarifenin 84 neti faslında yer alan nıakina ve teçhizat kısmında Türkiye'nin tarife 
(hadleri umumiyeltie %5 ve nihayet 10 seviyesinde kaldı'ğı halde İngiltere, Müşterek Pazar, Yu
nanistan, İsrail, tspanya, Pakistan gibi çok sınaileşmiş, sı nail eşmekte ve sınai'leşmemiş olmak gibi 
değişik yapılar arzeden muhtelif memleketlerdeki nisbetler bunların çok üstünde bulunmakta, Tür
kiye'nin tarifesi değiştirilirken bilhassa sanayi inkılâbını başarmış olan ispanya ve israil'in misbet-
lerinden istifade edilmesi zaruretine kanaat getirilmektedir. ('Hükümet temsilcisinin açıklamaları, 
84 ncü fasıl hakkındaki ekli mukayeseli cetveller,) 

b): Oümrük tarifelerimizde kakaodan % 10 vergi alınırken en mühim iptidai maddelerden çok 
daha ağır meselâ % 25-40 nisbetinde vergiler alınmakta, bâzı mamfil maddelere tatbik olunan nis
betler bu mamul maddelerin imalinde kullanılan ham maddelerin nisbetlerindc.n dalha düşük olarak 
tesbit edilmiş .bulunmaktadır. Velhasıl bugünkü tarifemizde Beş Yıllık Plân ve yıllık programlar
da ıgelirtildiği gibi aksaklıklar, tutarsızlıklar, düşüklükler vardır'. (Hükümet ve Türkiye Odalar 
Birliği temsilcilerinin izahatı) 

c) ıfıümrük Tarifeleri sınai himaye vasıtaları arasında, en önemli yeri işgal edenidir. Mevcut 
(«ümri'ık O iriş Tarifemiz sınai himayeyi sağlayamamaktadır. Bundan başka değişik nitelikteki mad
deler arasında bulunması »gereken ahenk, ihtiyacı karşıhyaeak durumda değildir. Bu durum yerli 
sanayiin gelişmesini engellediği gibi yabancı sermayenin cesaretini de kırmaktadır. 

Yeni tasarı ile, uzun vadeli Kalkınma Plânının hedeflerine göre gerekli hadler üzerinde süratle 
tedbir alınabilmesi bakımından Hükümete yetki tanınmıştır. Buna ilâveten yatırım maddeleri ba
kımından hasıl olabilecek finansman zorluklarını izale -edebilmek için verginin 5 yılda ve 5 eşit 
taksitte alınabilmesini temin edecek şekilde tedbirler de düşünülmüştür. Bunlar topyekûn sanayimiz 
ve ekonomimiz için yeni ve müspet müesseselerdir. Yeni 'Kanunla tarifenin hami ve malî fonksiyon
larını gereği veçhile yapabilmesini izlemek üzere vazifeli bir teşkilât kurulmuş olması da yenilikler 
arasında yor almaktadır. (ıSanayi Bakanlığı Temsilcisinin izahatı), 

d) Türkiye'nin istihsal vasıtası ihtiyacı fevkalâde büyük rakamlarla ifade edilebilecek bir ha
cimdedir. Meselâ yurt elektrifikasyonunun mütevazı bir ölçüde dahi gerçekleştirilebilmesi için, yal
nız enerji üretim, nakil ve tevzi tesislerine önümüzdeki 17 yıl zarfında yatırılması gereken meblâğ
ların tutarı 40 milyar TL. mertebesinde olup bunun yarısı dışardan satın alınacak ekipman ve 
ımakinalarm döviz karşılığı olacaktır. 

Bu yatırımlardan sonra elektrifikasyon alanında varılacak merhale, muhtemelen yılda adam ba
sma bürüt '5Û0 kw'lık bir tüketim seviyesine yükselecektir ki bu da ispanya'nın bugünkü tüketim 
seviyesinin bir hayli altındadır. 

Mamafih, memleketimizin döviz kaynaklarının bilinen sınırlı gelir kapasitesi muvacehesinde, sa
dece elektrifikasyon için lüzumlu olan bu miktarda dövizin temini herhalde maddeten kabil olamı-
yacakiır. 

Kaldı ki Türkiye'nin ekipman ihtiyacı bundan ibaret de değildir. Türkiye Ekonomisinin çağdaş 
olgunluğa ulaşabilmesi, kısa zamanda bir sanayi devrimini idrak etmesiyle mümkündür. Böyle bir 
devrim ise istihsal vasıtası sanayii alanında kat'edilecek merhalelerle tahakkuk edebilecektir. 

Fakat istihsal vasıtası sanayi, tüketim maddesi sanayimden çok farklı bir niteliği haizdir. Bu 
sanayiin kurulması ve gelişmesi, büyük gayret veıızun zaman istiyen bir iştir. Bundan dolayı, is
tihsal vasıtası sanayiinin, bilhassa başlangıçta, maliyetlerin yüksekliği ve istihsal hacminin yetersiz
liği gibi, güçlüklerle karşılaşılması kaçınılmaz birolaydır. Bir sanayiin Icuruluş safhasında, prodük
tivitesini azaltan ve dolayısiylc onu yıkıcı dış rekabetler karşısında 'zayıf bir duruma sokan bu 
şartlar şüphesiz ancak müessir bir himaye ile önlenebilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 698 ) 



— 9 — 
Nitekim Türkiye ile her bakımdan mukayese edilebilecek bir durumda olan tspanya, halen 

Türkiye'ye nazaran büyük bir hızla sanayileşmektedir. Bu hızın büyüklüğü İspanya'nın elektrifikas
yon alanında gerçekleştirdiği projelerin genişliğinden anlaşılmaktadır, ispanya'nın bu projeleri 
kuvveden fiile çıkarabilmesi, 1930 senesinde kurduğu ve bugüne kadar aralıksız olarak geliştirme
ğe devam ettiği Elektro - Teknik Ekipman Sanayiinin sayesinde mümkün olabilmektedir ve bu 
memleketin bu sanayiini geliştirmek için tatbik ettiği himayenin kuvveti ise, yatırım mallarının 
bu memlekete ithali sırasında alınmakta olan gümrük vergilerinin yüksekliğinden açıkça belli olmak
tadır. Bu tasarı Türkiye'de de bu nitelikte bir sanayiin kurulmasında âmil olacaktır kanaatin
deyiz. (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisinin izahatı) 

e) özel sektör olarak tasarının hazırlanmasına iştirak etmiş bulunuyoruz. Tasarının heyeti umu-
miyesi ile tamamına ve teferruatına ve tarifede yer alan hadlerde tamamiyle mutabıkız. 

Tasarının pahalılık yaratması, yatırım faaliyetini engellemesi bahis mevzuu değildir. Türki
ye'de yatırım malları sanayiinin kurulması için bu nitelikte bir gümrük himayesi zaruridir. Buna 
mukabil halen müteşebbislerimizi yatırım yapma hususunda düşünceye sevk eden âmil yatırımın 
maliyeti değil yapılacak istihsalin a) hammaddesinin bulunması, b) yabancı mallara karşı fiyat 
rekabeti imkânı olup olamıyacağı keyfiyetidir. 

Hususi sektör olarak yeni tasarının bilhassa tavizli hadlerin vergileri gerekli çalışmalarla ıslâh 
edildikten sonra smaileşmemiz ve kalkınmamız bakımından çok yararlı olacağını, bu nitelikte bir 
gümrük himayesi olmadıkça gerçek sanayiin kurulmasına imkân bulunamıyacağmı düşünmekteyiz. 
(Odalar Birliği temsilcilerinin açıklaması) 

Komisyonumuz heyeti umumiyesi ile bu görüşleri haklı ve gerçeğe uygun olarak kabul etmiş, 
tarifenin gerçek himaye imkânını sağlıyacak hadlere çıkarılmasında zaruretler bulunduğu fikri 
üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur. Bu münasebetle vergi yükünün ağırlaşmasında tüketim mad
delerinin fiyatları üzerinde yapacağı tesirin iktisadi mânada etkisinin olumlu olacağı, bu yol ile 
dış tediye imkânlarımızda ferahlamalar sağlanacağı, buna mukabil yatırım finansmanları bakımın
dan tasarı metninde yer alan değiştirme ve taksittendir m e hükümlerinin de hâsıl olabilecek sıkışık
lıkları izale edebilecek nitelikte olduğu kabul edilmiştir. 

5. Kanun tasarısının maddelerine gelince : 
Kanun tasarısının birinci maddesinde değişiklik yapılmamıştır. Tasarının ikinci maddesinin (a) 

fıkrası aşağıda açıklanacağı şekilde değiştirilmiş, (b) ve (c) fıkraları kaldırılmıştır. 
Bu madde hakkında Anayasa Komisyonundan alman mütalâa mazbataya eklenmiştir. 
Hükümetin hazırladığı tasarının ikinci maddesinin (a) fıkrasında, Hükümete vergi hadlerini de

ğiştirme hususunda yetki tanınmaktadır. Komisyonumuz artırmalarda bu yetkiyi % 50 lik bir 
seviye ile hudutlandırmayı kabul etmiştir. 

Bu meyanda Hükümete tarife nisbet ve hadlerinde tanınan bu yetki tarifedeki notlara da teşmil 
edilmiş, madde metnine bu değişikliklerin kararnameler ile yapılacağına dair sarahati ifade eden 
(Kararnamelerle) kelimesi eklenmiş ve Türkiye Odalar Birliği ibaresi yerine mezkûr teşekkülün 
resmî unvanını koymuş ve nihayet değişikliğin muayyen Bakanlıklar ve teşekküller temsilcilerinin 
teklifi üzerine yapılacağı hakkındaki ifade de «Bu Bakanlıklar ve teşekküllerin mütalâaları alındık
tan sonra» şekline icra edilmiştir. 

Yukarda da temas edildiği gibi Hükümete artırıcı maıhiyetteki değişiklikler bakıımmdain 
tanınan yetki % 50 nisbetinde bir seviye ile hudıutlandınldığı ve bu hudut içinde yasama orga
nının Hükümete vergi nisbetlerinde değiştirmeler yapmaîk yetkisi kabul edildiği cihetle, Hükü
met tasarısındaki 2/c fıkrasına lüzum kalmamış ve ton fıkra çıkarılmıştır. 

Heyeti umumiyesiyle maddenin yukardaki hükümlere mütaallik kısmı Anayasa Komisyonu
nun müdellel ve mufassal mütalâasından da anlaşılacağı veçhile Anayasamızın 5 ve 61 nci mad
delerine uygun bulunmuştur. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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Bu suretle Hükümete tanınan yetki, kanunla yasama organınca verilmiş düzenleyici bir yet

ki olup 'bu yetkinin verilmesi ile yasama organı yetkisini yürütme oıigamma devretmemektedir. 
Diğer taraftan ,bu düzenleyici fonksiyonu icra ederken Hükümet kamunda öngörülmüş bir ver

giyi uygulamak durumunda 'bulunmaktadır. 
'Gümrük Vergisi ıbu hali ile % 50 lik hir artırma marjı ile sıfır vergi haddi arasında mev-

cınttur. Hükümet ıbunu Gümrük Ver'gisi gibi ekonomik fonksiyonu höyle 'bir tedbiri zorunlu kı
lan foir vergi bakımından konjonktürün; sınai Ve iktisadi faaliyetlerin ihtiyaçlarına igöre düzen-
liyeeektir. 

(Buna mukabil, komisyonumuz Anayasa Komisyonunun mütaJâasınıa da iştirak etmek suretiyle 
Hükümet tasarısındaki 2/b fikrasını Anayasaya aykırı bularak bu fıkrayı çıkarmıştır. 

Tasarının üçüncü maddesinin (a) fıkrasında değişiklik yapılmamış, buna mukalbil aynı mad
denin (b) fıkrası değiştirilerek fıkra metninde yer alan kanun ve kararnamelere mütaallik hü
küm çıkarılmış, fıkra 'hükmüne açıklık ve berraklık verilmiştir. Bu madde ile ilgili olarak yapı-
latn müzakerelerde taksitlemdirmelere faiz tatfoikı hakkındaki teklif komisyonumuzca kaibuıl edil
miştir. 

Tasarınım dördüncü maddesindeki (birlikte) kelimesi çıkarılmış ve 'buna mukabil bu madde
de yer alan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 

Komisyonumuz tasarının 5 nci maddesinde yer •alan ve Gümrük vergilerini daimî ıbir takiple 
vazifeli kılman bakanbklararası bir komfisyon esasını kabul etmekle beraiber, her hangi bir 
yanlış tatbikata meydan vermemek için metindeki (yukardaki maddelerde igölsterilen işler) iba
resini (yukardaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları) şekline irca ederek gerçek 
yetki ve sorumluluğun Bakanlar Kuruluna taallûk ettiği keyfiyetine sarahat vermiştir. 

Komisyonun toplanma sürelerine mütedair hükmü, (15 günden az ve iki aydan çok olamaz) 
şeklinde değiştirilmiş, yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde yapılacak yönetmelik ile iLgili 
çalışmalar için Ibu tahdidi hükmün meri olamıyacağma mütedair fıkra ise ayrı bir geçici mad
de haline getMlmiştir. 

Komisyonun başkan ve üyelerine toplantı ba§nıa verilmesi düşünülen huzur hakkı miktarının 
100 lira yerine Bakanlar Kurulunca teslbiti uygun görülmüş ve madde metni buna ıgöre tashih 
edilmiştir. 

Buna mütenazır alarak, talimatnamenin hazırlanmasına mütaallilk çalışmalarla ilgili huzur 
hakkının Bakamlar (Kurulunca .ayrıca tâyin edileceği hükme bağlanmıştır. 

7 nci maddede yer alan (1 Mart 1964) kaydı (neşri tarihinde) kaydiyle tadil edilmiştir. 
6. Kanun tasarısına bağlı Tarife Cetveli üzerinde yapılan incelemeler sonunda aşağıdaki deği

şikliklerin yapılmasına lüzum görülmüştür. 
a) 28.39/b pozisyonunda (amonyum) kelimesinden sonra (amonyum nitrat hariç) ibaresi ko

nulmuştur. 
b) 29.02 pozisyonundaki ihtar hükmüne «D. D. T.» den sonra «ve B. H. C.» ibaresi eklen

miştir. 
c) 51.03/a pozisyonunun nisbeti c/c 5 den % 15 e çıkarılmıştır. 
d) 98.08 pozisyonunun nisbeti % 60 dan % 75 e çıkarılmıştır. 
7. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlarında yer alan suni 

gümreler için % 10 - 20 arasında nisbetler tesbit edildiği müşahade edilmiştir. Hükümet temsilci
leri dahilî sanayii teşvik ve himaye ihtiyacı, taviz müzakerelerinde pazarlık payı ve Müşterek Pa
zar tarifelerine intibak keyfiyetleri dolayısîyle bu kanuni nisbetlerin tesisine gidildiğini, kanun 
yürürlüğe girdiği anda bu nisbetlerin ikinci maddedeki yetki dâhilinde muafiyete irca edileceğini 
açıklamışlardır. Bu münasebetle komisyonumuz aynı istikametteki temenniye raporda yer ver
mekte fayda mülâhaza etmigtir. 

M. UmM (S. Sayısı : 698) 
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8. Tasarınm gümrük tarifelerine taallûk etmesi ve iktisadi, ticari ve sınai sahalara olan etkisi

nin önemi dolayısiyle öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz 
iedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakkale 
$. İnan 

Kâtip 
Ağrı 

Muhalifim 
N. Güngör 

Burdur 
N. Yavuzkan 

« • * . . % 

«* â '•>-' f: ->• < --" i. '" 
r 

istanbul 
î. Abak 

imzada bulunamadı 
•> t ; • 

*\ Giresun 
A. Cüceoğlu 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
t. H. Yılanlıoğlu 

Konya 
R. özal 

Rize 
Söz hakkım mahfuz kalmak üzere 

A. H. Güner 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Başkanvekili 
Sakarya 

N. Bayar 

Amasya 
R. Arpactoğlu 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Türkel 

Çankırı 
Muhalifim 
K. Arar 

istanbul 
V. özarar 

Konya 
K. Ataman 

Maraş 
Muhalifim 

A. Hüdayioğlu 

Sivas 
R. Günay 

Sivas 
R. Çeltekli 

Van 
I. Bedirhanoğlu 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Adana 
Söz hakkım mahfuzduı 

Y. Aktimur 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z. Uğur 

Erzurum 
G. Karaca 

izmir 
3öz hakkım mahfuz 

/. Gürsan 

Konya 
A. Kuzucu 

Ordu 
/. Ağaoğlu 

Tokat 
R. önder 

Manisa 
S. Çağlar 

imzada bulunamadı 

M. Meclisli (S. Sayısı : 698 ) 
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Anayasa Komisyonu mütalâa raporu 

Millet Meclisi ' 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/664 3 . 4 . 1964 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin Anayasaya uygun olup olmadığına dair 
îki Numaralı Vergi Reformu Geçici Komisyonu Başkanlığının 26 Mart 1964 tarihli, esas No. : 1/664 
ve Karar No. : 1 sayılı yazısını, Hükümet adma Adalet, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
temsilcilerinin ve söz konusu Geçici Komisyon Sözcüsü Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in hu
zurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır :. 

1. Komisyonumuz, Geçici Komisyon Başkanlığının mezkûr yazısının 2 nci paragrafında yer 
alan ve Hükümetin de iştirak ettiği belirtilen önerge muvacehesinde, hakkında mütalâa istenen 
metni aşağıdalki şekilde tesbit eylemiştir : 

«Madde 2. — a) Bakanlar Kurulu, uzun vadeli kalkınma plânının hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu ötkisini memleket ekonomisine en 
uygun nitelikte tutmak üzere, Maliye, Ticaret, Tarım, Sa,nayi, ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Odalar Birliği tarafından birlikte yapılacak teklif üze
rine, gerekli görülecek eşyanın tarife cetvelinde gösterilen vergi nisbeti veya hadlerinde gerekli 
değişiklikleri yapnnaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve şartları tesbite yetkili
dir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden mevcut 'had ve nisbetleri arttırıcı ma/hiyetteki ilâ
veler, kıymet esasına göre vergilendirilenlerde ilgili malın Gümrük Vergisine esas olan değe
rinin; ölçü esasına göre vergilendirilenlerde mevcut spesifik haddinim % 50 simden dalha fazla 
olamaz. 

b) (a) fıkrasındaki hüküm, mal cins ve nevileri itibariyle genel olarak uygulanabileceği 
gibi, vukulbulacak toplu ve bir projeye bağlı yatırım teşebbüsleri için özel olarak da uygula
nabilir. 

c> Bakamlar Kurulunun fau madde gereğince alacağı kararlar, Resmî Gazete ile yayımlanmak 
suretiyle hemenı yürürlüğe konur ve bu tarihten itibaren üç ay içinde onanmak üzere yasama 
o Ağanlarına ısunulur.» 

2. Komisyonumuz, Hükümet ve Geçici Komisyon adına yapılan açıklamalar sonucunda, yu
karda tesbit olunan Ihükmün, Anayasanın 5 ve 61 ııci maddelerine aykırı /olup olmadığınım tered
düt konusu olduğunu da tesbit eylemişitir. 

3. Anayalsanın 5 nci maddesi, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (yani ya
sama onganıtna) aidolduğunu ve bu yetkinin devredilemiyeceğini belertmektedir. 

Yasama yetkisinden maksadın, genel ve ilkel bir yetki olarak, genel, objektif ve gayrişahsj 
hukuk kuralları koymak olduğu ve 'bu nitelikteki kurallara ve bunları değiştiren veya kaldı
ran kurallara «kanun» dendiği malûmdur. Anayaisa, bundan başka, genel, objektif ve gayri-
şaJhsi olmamakla (beraber, flbâz* hukuk kurallarının da kanun yoluyla konulmasKnı 'emretmekte ve
ya 'buna cevaz vermektedir; ancak, bu yola başvurmak, ancak, Anayasada bu yolda (bir emrim 
veya cezanın yer almasma bağlıdır. «Kanun» Anayasaya göre, fcaadetem $2 nci maddede göste
rilen »prosedüre göre çıkarılır; bütçe kanunları 94 ncü ve Anayasayı değiştiren kanunlar da 
155 nci maddede gösterilen özel prosedürlere tabiidirler. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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Bir kanun genel dbjektitf ve gayriışahsi kurallar ihtiva ettiği vakit, gerek maddi, gerek şeklî 

anlamında «kanun» vasfını ta^ır. Bunıaı karşılık, bir kanunun ihtiva ettiği hukuk kuralları bu 
nitelikte değilse, o kanun ısadece şeklî anlamında bir kanundur. Ancak, gerek hem maddi, hem 
şeklî anlamında kanun vasfını taşıyan kanunlar; gerek sadece şeklî anlamında kamın vasfını 
tanıyan kanunlar, Anayasa Mahkemesinin murakabesinle tafbidirler. 

Anayasa, 107 inci maddesinde, kanunun uygu lanmıasını .göstermek veya kanunun emrettiği 
işleri belirtmek üzere tüzük; ve 113 ncü maddesinde de, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını 
sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisini yürütme organına tanımıştır. Bu suretle, yü
rütme ongana da ıbâzı hallerde, maddi anlamında «kanun» sayılabilecek yani genel, objektif 
ve- ıgayrişalhsi nitelilkte hukuk kuralları koyabilmektedir; ancak, bu hukuk kuralları şeklî anla
mında kanun sayılamaz; Anyasaı Mahkemesinin murakabesine değil; fakat, istisnaen adlî yargı
nını (görevli olduğu cılklar hariç, idari yargının murakabesine tabidir. 

Anayasanın 6 neı maddesi gereğince, yürütme görevi, yasama ve yargı yetkilerinin "aksine, 
genel ve ilkel bir yetki olmayıp, ancak bir kanuna istinadadiyorsa mevcudiyet kesbedebilir. 
Yürütme organı, bir kanun hükmü veya - Anayasa da bir kanun olduğu cihetle - hukuk düzenin
de doğrudan doğruya tesir icra eden bir Anayasa hükmü mevcudolmadıkça, her hangi bir hu
susu idari tasarruflarla, ezcümle, tüzük ve yönetmelikle düzenlemek yetkisine sahip değildir. 

Buna mukabil, yürütme organı, bir hususu düzenlemek için kanuni yetkiye sahibolduğu va
kit, bu yetkisini, tüzük veya yönetmelik j'oliyle kullanabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi
nin 11 Mayıs 1963 tarihli ve 11400 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1G Ocak 1963 tarihli, Esas 

No. : 1962/232 ve Karar No. : 1963/9 sayılı Kararında belirtildiği üzere, diğer «umuma şâmil 
nitelikte hukukî tasarruflar» yoliyle de kullanması mümkündür. 

îşte, işbu raporun 2 nci paragrafında yer alan maddenin (a) bendinde Bakanlar Kuruluna 
verilen' yetki böyle bir yetkidir. Bakanlar Kurulunun, bu yetkisini, Anayasa ve İdare Huku
kumuz tatbikatının değişmez bir kuralı icabı, bir kararname yani Cumhurbaşkanının iradesini 
ihtiva eden bir idari tasaruf şeklinde kullanacağı şüphesizdir. 

Anayasa Mahkemesinin yukarda zikri geçen kararı ile yine Anayasa Mahkemesinin 24 Ocak 
1963 tarihli ve 11316 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 10 Aralık 1962 tarihli, Esas No. : 1962/198 
ve Karar No. : 1962/111 sayılı Kararında da belirtildiği gibi, «Yasama Organı, kanun yaparken, 
bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tesbit etmek yetkisini 
haiz is»3 de; zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler alınmasına veya alman tedbir
lerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde, Yasama Organının 
yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izliyerdk zamanında tedbirler almasının 
güçlüğü karşısında, kanun koyucunun, esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra, ihtisas ve idare 
tekniğine taallûk eden hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi, yasama, yet
kisini kullanmaktan başka oir şey değildir» ve «Şu hale göre, bu durumu, yasama yetkisinin 
yürütme organına bıraJkıldığı anlamına almak doğru olmaz.|» 

Anayasa Mahkemesinin bu içtihadından da anlaşılacağı veçhile, Yasama Organının, bâzı za
ruri hallerde, çıkarılacak idari tasarrufu alanı veya unsurları bakımından sınırlıyarak yürütme 
oüganma bâzı düzenleyici yetkiler vermesi de, aslında, Yasama Organının yasama yetkisini kul
lanmasından başka bir şey değildir. 

İnceleme konusu olan hükümde, Bakanlar Kuruluna, gümrük resimlerinin asgari haddi (ki 
muafiyet haddi de olabilir) ile âzami haddi arasında bir haddi tesbit edebilme yetkisi veril
mesi bahis konusu olup; Hükümete gümrük konusunda bu gibi yetkilerin verilmesi Anayasa 
kuralları bakımından bu alanda farklı hükümler getirmemiş olan 1924 Anayasası ve diğer Ana
yasa sistemlerinde tamamiyle normal telâkki edilmiştir. Bu, yukarda zikredilen Anayasa Mahke
mesi içtihadında tarif edilen şekilde, Hükümete kanunla Yasama Organınca verilmiş bir dü
zenleyici yetkiden ibaret olup; bu yetkinin ^ rilmesiyle Yasama Organının yasama yetkisini 
yürütme organına devrettiği mânası çıkarılamaz, 
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Bu durumda, SÖK konusu hükmün, Anayasanın 5 nci maddesine aykırı olmadığı sonucuna va

rılmıştır. 
4. Söz konusu hükmün Anayasanın 61 nci maddesinde yer alan «Vergi, resim ve harçlar ve ben

zeri malî yükümler ancak kanunla •konulur;» hükmüne uygun olup olmadığı konusuna gelince •> 
Bakanlar Kuruluna söz konusu hükümle vevilmesi bahis konusu olan yetki kullanıldığı va
kit, Bakanlar Kurulu, kanunda öngörülmiyen b b vergiyi uygulıyaeak değildir. Anayasanın 
bu hükmünden maksat, vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî hükümlerin, bir kanuna istina
den vaz'edilmesddir. Nitekim, mahallî idareler de bir kanuna istinaden bu gibi malî hükümleri 
vaz'etınek yetkisine, her yerde, normal olarak sahiptirler, 

Bu itibarla, tasarının söz konusu hükmünün Anayasanın 61 nci maddesine de aykırı olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

5. Komisyonumuz, işbu raporunun 1 nci paragrafında zikredilen hükmün (a) bendinde, Ti
caret Odaalrı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin, bâzı bakanlıklarla bir arada Ba-
kanlar Kuruluna teklifte bulunabilmesine dair bir hükmün yer aldığını da müşahede eylemiştir. 

Parlömanter rejimlerde yerleşmiş geleneksel şekliyle, Bakanlar Kuruluna, bu kurula başkanlık 
etme yetkisine sahibolan Cumhurbaşkanı ile Kurulun üyesi olanlar dışında hiçbir teşekkül ve kişi
nin veya merciin teklifte bulunamıyacağı aşikârdır. 

Anayasa sistemimize tamamiyle aykırı olan bu hükmün tasarıdan çıkarılması ve söz konusu 
Birliğin istişari mütalâasının ilgili Bakanlıkça alınacağına dair bir hükmün konulması yerinde ola
caktır. 

6. İşbu raporun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (a) bendinde, hukuk düzeninde tesir 
icra eden Bakanlar Kurulu kararlarının Cumhurbaşkanınca imzalanmıyabileceği yolunda doktrin
de son zamanlarda ileri sürülmüş bâzı yanlış görüşler muvacehesinde, Bakanlar Kurulunun, bu 
yetkisini bir kararnameyle yani Cumhurbaşkanının iradesini muhtevi bir idari tasarrufla) kullana 
cağını belirtmekte de fayda vardır. 

7. İşbu raporun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (b) bendinde, (a) bendi hükmünün 
«toplu ve bir projeye bağlı yatırım teşebbüsleri için özel olarak da» uygulanabileceği belirtilmekte
dir. 

Komisyonumuz, bu hükmü, Anayasanın 12 nci maddesine aykırı bulmuştur. Gerçekten, bir özel 
statü sevk edilirken, Anayasanın mezkûr maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ihlâl edilmiş olma
ması için, bu özel statünün gayri muayyen kişilere tatbiki imkânının açık bulunması iktiza eder. 
Bu hükümde ise, böyle bir vasıf mevcut değildir. 

8. Komisyonumuz, işini raporunun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (c) bendini de lüzum
suz bulmuştur. 

Gerçekten, eğer mezkûr maddenin (a) bendi gereğince çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu 
kararnameleriyle bir kanun hükmünün değiştirilmesi veya kaldırılması bahis konusu olsaydı, bu 
kararnamenin alanı veya unsurları kanunla sınırlanmışsa, o zaman, bu kararnamenin belli bir süre 
sonucunda bir kanun tasarısının ekli olarak yasama, organının onayına sunulması gerekirdi. Hal
buki, şıkkımızda böyle bir durum bahis konusu değildir. Bu bakımdan, alelade bir idari ta
sarrufun bir kanunla yasama, organı tarafından onanması Anayasa bakımından mümkün olamaz. 

9. İki Numaralı Vergi Reformu Geçici Komisyonu Başkanlığına sevk edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Ankara Maraş İstanbul Afyon K. 

fi. Apaydın K. Bağcmğlıı C. Kırca H. N, Bakî 
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Adana Afyon K. Ağrı Ankara 

A. Bozdoğanoğlu A. Yılmaz R. Polat F. Börekçi 

Ankara Balıkesir Çorum Çorum 
E. Paksüt K. Bulul A.Gülcr /. Tombuş 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Elâzığ Kars Ordu Urfa 
ö. F. Sanaç K. Güven R. Aksoy A, Akan 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKDİFİ 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na, 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla 
eklenen ve 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Ka
nunla doğrudan doğruya veya bu kanuna da
yanılarak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Cet
veli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değişti
rilmiştir. 

MADDE 2: — a) Bakanlar Kurulu, uzun 
vadeli Kalkınma Plânının hedeflerini göz önün
de bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin malî ve koruyucu etkisini memleket ekono
misine en uygun nitelikte tutmak üzere Mali
ye, Ticaret, Tanm, Sanayi ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Türkiye Odalar Birliği tarafından birlikte ya
pılacak teklif üzerine gerekli görülecek eşya
nın tarife cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve
ya hadlerinde gerekli değiştirmeleri yapmaya 
ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul 
ve şartları tesbite yetkilidir. 

b) (a) fıkrasındaki hüküm, mal cins ve 
nev'ileri itibariyle genel olarak uygulanabilece
ği gibi vuku bulacak toplu ve bir projeye bağlı 
yatırım teşebbüsleri için özel olarak da uygu
lanabilir. 

c) Bakanlar Kurulunun bu madde gereğin
ce alacağı kararlar Resmî Gazete ile yayınlan
mak suretiyle hemen yürürlüğe konur ve bu 
tarihten itibaren üç ay içinde onanmak üzere 
yasama organlarına sunulur. 

MADDE 3. — a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve Teşekküllerce birlikte yapılacak in
celeme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve 
ithali uzun vadeli plân hedeflerine uygun gö
rülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde 
alınan istihsal vergisini ve Belediyelere ait ver
gilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunla
rın gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren 
en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit 
taksitlerle tahsiline müsaade etmeye yetkilidir. 

b) Yukarıki fıkra hükmü, aynı nitelikteki 
yerli maddelerin tedarikinde de uygulanır. Bu 
takdirde yatırım maddelerinin, yatırımcılara, 
261 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe ko-

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun vadeli 
Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî 
ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en 
uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Maliye Ti
caret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliğinin müşterek mütalâasını 
aldıktan sonra, kararnamelerle Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve 
hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiş
tirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygu
lanmasına ilişkin usulleri ve şartları tesbite yet
kilidir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden 
mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki ilâ
veler kıymet esasına göre vergilendirilenlerde, il
gili malm gümrük vergisine esas olan değerinin, 
ölçü esasına göre vergilendirilenlerden mevcut 
spesifik haddin % 50 sinden daha fazla olamaz. 

MADDE 3.— a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak ince
leme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve itha
li uzun vadeli plân hedeflerine uygun görülecek 
eşyanın Gümrük vergileri ile ithalde alınan is
tihsal Vergisini ve belediyelere ait vergilerle 
Rıhtım Resmini Bakanlar Kurulu, bunların güm
rük haddini aştıkları tarihten itibaren en çok 
beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksit
lerle tahsiline müsaade etmeye yetkilidir. 

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de 
imâl ve istihsal olunan yatırım maddelerinin 
maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da 
aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu 
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nulan 5 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2453 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararına ekli 1 nci tabloda ya
zılı vergiler dışında bir fiyat ile verilmesi ve 
vergiler yekûnunun, sözü edilen eşyanın teda
riki tarihinden itibaren beş yıl içinde eşit tak
sitlerle tahsil edilmek üzere yatırımcı adına 
bir âmme alacağı haline getirilmesi sağlanır. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uy
gulanması ile ilgili usul ve esaslar 2 nci mad
dede yazılı Bakanlık ve teşekküller tarafından, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde, birlikte hazırlanacak bir yö
netmelikte gösterilir. 

MADDE 5. — Yukarıki maddelerde gösteri
len işler, ikinci maddede yazılı Bakanlık ve 
teşekküllerin, daire başkan yardımcısı, genel 
müdür yardımcısı ve genel kâtip yardımcısı ka
demesinden aşağı bir kademede bulunmayan 
yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile meydana getirilecek ve başkanı bu ka
rarda belli edilecek vazifeli bir komisyon tara
fından karara bağlanır. 

Bu komisyon 4 ncü maddede yazılı işin ta
mamlanması için toplantılarını dilediği gibi dü
zenler. Bu işin tamamlanmasından sonra ko
misyon bir aydan az ve üç aydan çok olmıyan 
fasılalarla bu kanunun ve Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin uygulanmasından alınan sonuç
ları plân hedefleri ve yatırımlar yönünden in
celer ve gerekirse bâzı olumsuz belirtilerin dü
zeltilmesi için lüzumlu kanun veya karar tasa
rılarını hazırlar ve bunların yürürlüğe konul
masını sağlar. 

Bu Komisyonun Başkan ve üyelerine her 
toplantı günü için Maliye Bakanlığı bütçesin
den yüzer lira huzur hakkı ödenir. 

MADDE 6. — 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sa
yılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe ko
nulan Bakanlar Kurulu Kararları ve bunların 
onanmasına ilişkin Kanunlar yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Geçici Ko. 

türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teş
his ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda 
ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri almaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uygu
lanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gös
terilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az 
daire başkanı yardımcısı, genel müdür yar
dımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademe
sindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Ku
rulu kararı ile kurulacak ve başkanı bu karar
da belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafın
dan yapılır. 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok 
olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki 
konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükü
mete arz eder. 

Komisyonun başkan ve üyelerine her toplan
tı için, Maliye Bakanlığı bütçesinden, miktarı 
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit olunacak bir 
huzur hakkı ödenir. 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede 
yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müd-
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MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 5 nci maddesi uy
gulanmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

28 . 2 . 1964 
Devielt 'Balkanı vo 
Başjb. Yardımcım 

K. Satır 
Devlet (Bafcanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

8. Çumrah 
İçişleri Bakanı 

O. öztrdk 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

H. Oral 

Barbakan 
İsmet înönü 

Devle/t Balkanı 
/. 8. Omay 

Devlet Bakam V. 
/. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışi§leri Bakanı 
*T. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm, ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Turizm ve Tanıtma Bakanı tmar ve İskân Bakanı 
A. î. Göğüs C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Gtoici Ko 

detle yapacağı toplantılar için 5 nci maddede 
yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz. 

Bu maksatla yapılacak toplantılar için öde
necek huzur hakkı Bakanlar Kurulunca ayrıca 
tesbit olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Güm
rük Kanununun 5 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Faal 
No. 

GÜMRÜK GÎRÎŞ TARİFE OETVELÎ 

FÎHBİST 

BÖLÜM I 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

Canlı hayvanlar. 
Etler ve yenilen sakatat. 
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve nameler. 
Süt ve süt müstahsalları; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabiî 
bal. 
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hayvani men
şeli sair müstahsallar. 

BÖLÜM II 

Nebati müstahsallar 

Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları 
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar. 
Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin kabukları. 
Kahve, çayj Paraguay çayı (Mate) ve baharat. 
Hububat. 
Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta; glüten; inülin. 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide ve 
tababette kullanılan nebatlar; saman ve hayvan yemleri. 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli nebati iptidai maddeler; 
zamklar, reçineler ve sair nebati usare ve hulâsalar; 
örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; tarifenin başka yerle
rinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan nebati menşeli sair müstahsallar. 

BÖLÜM III 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahallülünden 
meydana gelen müstahsallar; hazırlanmış yemeklik katı yağlar; hayvani 

veya nebati menşeli mumlar 

15 — Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahallülünden mey
dana gelen müstahsallar; hazırlanmış yemeklik katı yağlar; hayvani veya 
nebati menşeli mumlar. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

Tarife 
No. 

01.01 - 01.06 
02.01 - 02.06 
03.01-03.03 

04.01 - 04.06 

05.01-05.15 

06.01 - 06.04 
07.01 - 07.06 
08.01-08.13 
09.01 - 09.10 
10.01 -10.07 
11.01 -11.09 

12.01 -12.10 

13.01 -13.03 

14.01 -14.05 

15.01 -15.17 

' BÖLÜM IV 

Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat; alkollü içkiler ve sirkeler; tütün 

16 — Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden hazırlanmış yenilecek mad
deler. 

17 — Şeker ve şeker mamulleri. 
18 — Kakao ve müstahzarları. * 
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Tarife 
No. 

Esasını hububat, un veya nişasta teşkil eden müstahzarlar; pastacılık .ma
mulleri. 1»-01 -19.08 
Sebze, yenilen nebat, ıneyva ve sair nebat ve nebat parçaları müstahzar
ları. * 20.01-20.07 
Çeşitli gıda müstahzarları. 21.01 - 21.07 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler. 22.01 - 22.10 
Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış gıdalar. 23.01-23.07 
Tütün. 2İ.0.1 -24.02 

BÖLÜM V 

Madenî müstahsallar 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçı, kireç ve çimentolar 25.01-25.32 
Maden cevherleri, cüruf ve küller. 26.01 - 26.04 
Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların takdirinden eide edilen nıüs
tahsallar, bitümenli maddeler; madenî mumlar. 27.01-27.17 

BÖLÜM VI 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsallan 

Organik olmıyan kimyevi müstahsallar; kıymetli madenlerin, radyoaktif 
elemanların, nadir toprak madenlerinin ve izotopların organik veya orga
nik olmıyan bileşikleri. 28.0.1 - 28.58 
Organik kimyevi müstahsallar. 29.01-29.45 
İspençiyari müstahsallar. 30.01 - 30.05 
Gübreler. 3.1.01 - 31.05 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanenler ve müştakları; bo
yayıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı mad
deler; macunlar; mürekkepler. 32.01-32.13 
Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve kozme
tikler. 33.01 - 33.06 
Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıkama, yağlama müstahzar
ları, suni mumlar, müstahzar mumlar, bakım müstahsallan, fitilli mumlar 
ve benzeri, model yapmaya mahsus patlar ve dişçilikte kullanılan mumlar. 34.01 - 34.07 
Albümünoid maddeler ve yapıştırıcılar. 35.01 - 35.06 
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik ha
litalar; ateş alıcı maddeler. 36.01-36.08 
Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme. 37.01-37.08 
Kimya sanayiinin muhtelif müstahsallan. 38.01-38.19 

BÖLÜM vır 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve 
bu maddelerden, mamul eşya; tabiî sentetik veya taklit kauçuk; 

kauçuk e§ya 
Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve bu mad
delerden mamul eşya. 39.01 - 39.07 
Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk, kauçuk eşya. 40.01-41.19 
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BÖLÜM VIII 

Deriler, köseleler, postlar, kürkle)' ve bu maddelerden mamul eşya; 
samciye eşyası; eyer ve koşum tak imlan, seyahat eşyası ve kap, kılıf, 

mahfaza teşkil eden benzeri eşya bağırsaktan mamul eşya 

Deriler ve köseleler. 
Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat eşyası ve kap, 
kılıf, muti af aza teşkil eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya. 
Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunların mamulleri. 

BÖLÜM IX • 

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

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü. 
Mantar ve mantardan mamul eşya 
Hasırcı ve sepetçi eşyası. 

BÖLÜM X 

Kâğıt imaline yariyan maddeler, kâğıt ve mamulleri 

Kâğıt imaline- yariyan maddeler. 
Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan ve mukavvadan mamuller. 
Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve ma-
kina yazısı metinler, plânlar. 

BÖLÜM XI 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 

tpek, şap ve buret. 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lifler. 
Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat. 
Yün, kıl ve at kılı. 
Keten ve rami. 
Pamuk. 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler. 
Dokumaya elverişli sair nebati lifler; kâğıt iplikleri ve kâğıt ipliğinden 
mensucat. 
Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler, kadifeler, pelüş
ler, bukleli ve halkalı mensucat; korddMar; şeritei ve kaytancı eşyası; 
tüller ve fileler; dantelâlar ve gipürler; işlemeler. 
Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; hususi mensu
cat, emdirilmiş veya sıvanmış mensucat ;dokumaya elverişli maddelerden 
teknik eşya. 
örme eşya. 

41.01-41.19 

42.01 - 42.06 
43.01 - 43.04 

44.01 - 44.28 
45.01 - 45.04 
46.01 - 46.03 

47.01 - 47.02 
48.01 - 48.21 

49.01-40.11 

50.01 - 50.10 
51.01 - 51.04 
52.01-52.02 
53.01 - 53.13 

.54.01 -54.05 
55.01 - 55.09 
56.01 - 56.07 

57.01 - 57.12 

58.01 - 58.10 

59.01-59.17 
60.01 - 60.06 
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Mensucattan giyim eşyâsi ve teferruatı. 
Mensucattan mamul diğer hazır eşya. 
Eskimiş giyim eşyası ve mensüeattah mamul diğer eski eşya; paçavralar 
Ve kırpıntılar; 

BÖLÜM XII 

Ayakkabılar; başlıklar; şemsiyeler; kamçılar; kırbaçlar ve bunların 
aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan matnul eşya, yapma çiçekler 

ve insan saçından mamuller; yelpazeler 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bu eşyanın aksamı. 
Başlıklar ve aksamı. 
Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı. 
Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri, yapma çiçekler, insan saçından ma
muller, yelpazeler. 

BÖLÜM XIII 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya, 
seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya. 
Seramik mamulleri. 
Cam ve camdan mamul eşya, 

"* :" * BÖLÜM XIV 
İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli 
madenlerle kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya, taklit 

mücevherci eşyası, madenî paralar 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli maden
lerle kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya, taklit mücevherci 
eşyası. 
Madenî paralar. 

BÖLÜM XV 

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 

Dökme demir, demir ve çelik. 
Bakır. 
Nikel. 
Alüminyum 
Magnezyum, berilyum (Glüsinyum). .«.•-.• 
Kurşun. 
Çinko. 
Kalay. ^ * 
Başka âdi madenler. 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları. 
Âdi madenlerden çeşitli eşya. 

tfarife 
No. . 

61.01-61.11 
62;01 - 62.05 

63.01 - 63.02 

64.01 - 64.06 
65.01 - 65.07 
66.01 - 66.03 

67.01 - 67.05 

68.01 - 68.16 
69.01 - 69.14 
70.01 - 70.21 

71.01-71.16 
72.01 -

73.01 
74.01 
75.01 
76.01 
77.01 
78.01 
79.01 
80.01 
81.01 

*82.01 
83.01 

73.40 
74.19 
75.06 
76.16 
77.04 
78.06 
79.06 
80.06 
81.04 
82.15 
83.15 
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BÖLÜM * y î 

Makinalür ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların aksamı 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar vo aletler; bunların aksamı. 84.01-84.65 
Elektrik makina ve cihazları ve elekroteknik işlere yarıyan eşya, bunların 
aksamı. 85.01-85.28 

BÖLÜM XVII 

Nakil vasıtaları 

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikte çalışmıyan 
işaret cihazları. 86.01-86.10 
Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, motorsikletler ve di
ğer kara nakil vasıtaları. 87.01 - 87.14 
Hava nakil vasıtaları. 88.01-88.05 
Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları. 89.01 -89.05 

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 seri ha

linde çoğaltan cihazlar; bunların aksam ve teferruatı 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve cihaz
ları ; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar. 90.01 - 90.29 
Saatçi eşyası. 91.01-91.11 
Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve 
seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların aksam ve teferruatı. 92.01-92.13 

BÖLÜM XIX * 

Silâhlar ve mühimmat 

Silâhlar ve mühimmat. 93.01 - 93.07 

BÖLÜM XX 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan çeşitli 
ve müstahsallar 

Mobilyalar; tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar; yatak takımları ve 
benzeri eşya. 94.01-94.04 
Yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş haldeki maddeler ve 
mamulleri. 95.01 - 95.08 
Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler. 96.01 - 96.06 
Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı. 97.01 - 97.08 
Çeşitli eşya. ' 98.01 - 98.16 
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No. 

BÖLÜM XXI 

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

99 — Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya. 99.0.1 - 99.06 

TARİFENİN TEFSİRİ HAKKINDA UMUMÎ KAİDELER 

Tarifenin tatbikatında aşağıdaki esaslara uyulacaktır : 

1. Bölüm, fasıl ve tâli fasıl başlıkları sadece işari mahiyettedir; eşyanın tarifedeki yerinin tâ
yini pozisyon metinlerine, bölüm veya fasıl notlarına göre ve bu pozisyonların veya not
ların lâfzına aykırı düşmedikçe, aşağıdaki kaidelere göre yapılır. 

2. Tarifenin muayyen bir pozisyonunda her hangi bir maddeye yapılan her türlü atıf, bu 
maddenin gerek sâf, gerek mahlut veya başka maddelerle birleşmiş hallerini de şümulü 
içine alır. Aynı şekilde, muayyen bir maddeden mamul her hangi bir eşyaya yapılan atıf 
tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyaya taallûk eder. Bu mahlut veya birleşik 
maddelerin tarifedeki yerinin tâyini 3 numarada belirtilen esaslara göre "yapılır. 

3. (2) numaralı kaidenin tatbiki dolayısiyle veya başka her hangi bir sebeple eşya iki veya 
daha fazla pozisyona dâhil edilebildiği takdirde, o eşyanın tarifedeki yerinin tâyini aşağıda 
gösterildiği üzere yapılır : 
a) Eşyayı en hususi şekilde tavsif eden pozisyon, daha umumi şekilde tavsif eden pozis

yona takaddüm eder. 
b) (a) kaidesinin tatbikiyle tarifedeki yeri tâyin edilemiyen mahlut müstahsallarm ve - çe

şitli maddelerden terekkübeden veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen - ma
mullerin tarifedeki yeri, bunlara mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya tesbit edile
bildiği takdirde, buna göre tâyin edilir. 

e) Tarifedeki yeri (a) ve (b) kaidelerine göre tâyin edilemiyen eşya, ilgili pozisyonlardan 
vergi haddi en yüksek olanına verilir. 

4. Bir bölüm veya fasıl ile ilgili bir not, diğer bölümlere veya fasıllara yahut muayyen pozis
yonlara atıfta bulunmak suretiyle bâzı eşyanın hariç tutulduğunu derpiş ettiği takdirde, 
bu istisna mezkûr eşyanın tadadı noksan bile olsa, hilâfına hüküm bulunmadıkça, atıf, ya
pılan bölüm, fasıl veya pozisyonlara gireri bütün eşyaya şâmildir. 

5. Tarifedeki pozisyonlardan hiçbirine girmiyen eşya, buna en çok benziyen eşyanın bulundu
ğu pozisyona dâhil edilir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

Kıyme-
Tarife tinden 
No : Eşyanın cinsi % 

BÖLÜM I 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

FASIL • 1 

Canlı Hayvanlar 

NOT : 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, naimeler ve mikroorganizma kültürleri dışında, bü
tün canlı hayvanlar bu fasla dâhildir. 

01.01 — Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar. 10 
01.02 — Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda cinsi dâhil). 10 
01.03 — Canlı domuz cinsi hayvanlar 30 
01.04 — Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar. 20 
01.05 — Canlı kümes hayvanları. 30 
01.06 — Canlı sair hayvanlar : 

a) Kobay, ada tavşanı, fare. 5 
b) Sairleri. 30 

FASIL 2 

Etler ve yenilen sakatat 

NOT . 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) 02.01 ilâ 02.04 ve 02.06 pozisyonlarına girenlerden insanın yemesine elve
rişli olmıyanlar; 
b) Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (05.04) ile 05.15 pozisyonuna 
dâhil hayvan kanı; 
e) 02.05 pozisyonunda yer alan müstansallardan gayrı hayvani yağlar (Fa
sıl : 15). 

02.01 — 01.01 ilâ 01.04 pozisyonlarına giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (ta
ze soğutulmuş veya dondurulmuş). 70 

02.02 — Cansız kümes hayvanları ve bunların (Karaciğer hariç) yenilen sakatatı (Ta
ze, soğutulmuş veya dondurulmuş). 100 

02.03 — Kümes hayvanlarının karaciğerleri (Taze soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlan
mış veya salamura edilmiş). 50 

02.04 — Sair etler ve yenilen sakatat (Taze soğutulmuş veya dondurulmuş). 50 
02.05 — Domuz yağı (Etli kısımları ihtiva edenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağ

ları (Eritilmemiş, sızdırılmamış, taze soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, sa
lamura edilmiş, kurutulmuş veya tüsülenmiş). 50 

02.06 — Her nevi et ve yenilen sakatat (Kümes hayvanlarının karaciğerleri hariç) 
(Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş). 70 
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FASIL 3 

Batıklar, kabuklu hayvanlar ve nameler 

NOT . 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir,. 
a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve etleri (02.04 veya 02.06); 
b) Cansız balıklarla (Balık ciğerleri, yumurta ve nefisleri dâhil), («crustaces» 
denilen kabuklu hayvanların ve naimelerin «çoqu illağes» denilen kabuklu 
hayvanlar dâhil), mahiyetleri veya bulundukları hal sebebiyle insanlar tara
fından yenilmeye elverişli olmıyanlar (Fasıl : 5 ) ; , 
c) Havyar ve balık yumurtasından yapılmış benzeri maddeler (16.04). 

03.01 — Balıklar, taze (canlı veya cansız). Soğutulmuş veya dondurulmuş. 
03.02 — Balıklar (Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş). 
03.03 — «Crustaces» denilen kabuklu hayvanlar ve naimeler (C«Coquillages» denilen 

kabuklu hayvanlar dâhil) (Kabuklarından çıkarılmış olsun olmasın), taze 
(canlı veya cansız), soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş 
veya kııratulmuş; kabukları çıkarılmaksızm sadece suda haşlanmış kabuklu 
hayvanlar. 

FASIL 4 

Süt ve süt müstahsaüart; kus ve kümes hayvanlarının yumurtaları: tabiî bal 

NOTLAR . 
1. «Süt» tâbirinden, yağlı veya yağı alınmış süt ve ayran, lâktoserum, kesti
rilmiş süt, kefir, yoğurt ve benzeri usullerle tahammür ettirilmiş sair sütler 
anlaşılır. 
2. Hava almıyan madenî kutulardaki süt ve krema 04.02 pozisyonu anla
mında «Konserve» sayılır. Buna mukabil, sadece sterilize, pastörize veya pep-
tonize edilmiş olup da, hava almıyan madenî kutulara konulmamış bulunan 
süt ve krema bu pozisyon anlamında «Konserve» sayılmaz. 

04.01 — Süt ve krema (Taze, teksif edilmemiş şekersiz). 
04.02 — Süt ve krema (Konserve edilmiş, teksif olunmuş veya şekerli). 
04.03 — Tereyağı. 
04.04 — Peynir ve çökelek. 
04.05 — Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları ve yumurta sarısı (taze, kurutul

muş veya başka şekilde konserve edilmiş) (Şekerli olsun olmasın), 
04.06 — Tabiî bal. 

Kıyme
tinden 

% 

20 
25 

30 
50 
50 
50 

30 
50 

FASIL 5 

Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hayvani menşeli 
sair müstahsallar. 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yapılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) Yenilmeye elverişli hayvani müstahsallar (Mayi veya kurutulmuş hayvan 
kanı, tam veya parça halinde hayvan bağırsağı, mesane ve midesi hariç); 
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b) 05.05 ilâ 05.07 pozisyonlarında yer alanlardan gayn, deri, post ve kürk
ler (Fasıl 41 veya 43); 
c) At kılı ve döküntülerinden gayn, hayvani menşeli dokumaya elverişli 
maddeler (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 pozisyonunun tatbikinde, boylanna göre demet haline konulmuş in
san saçlan kök uçlan bir tarafa gelecek şekilde sıraya konulmamış ise, «iş
lenmemiş» sayılır. 
3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin fil, mamut, mors, deniz aygın, narval 
ve yaban domuzunun müdafaa vasıtası olan dişleriyle, gergedan boynuzu ve 
sair hayvanlann dişleri «Fildişi» sayılır. 
4. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «At kılı» tâbiri at ve sığır cinsi hay
vanlann yelelerinin ve kuyruklannm kıllarını ifade eder. 

05.01 — İşlenmemiş insan saçı (Yıkanmış veya temizlenmiş olsun olmasın); insan saçı 
döküntüleri. 25 

05.02 — Domuz veya yaban domuzu kılı; porsuk ve diğer hayvanların fırça imaline 
elverişli kılları; bu kıllann döküntüleri. 25 

05.03 — At kılı ve döküntüleri «Başka maddelerin yardımiyle veya müstakillen taba
kalar halinde olsun olmasın». 5 

05.04 — Tam veya parça halinde hayvan bağırsaklan, mesaneleri ve mideleri (Balık-
larmkiler hariç). 15 

05.05 — Balık döküntüleri. 15 
05.06 — Veterler ve sinirler; tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve benzeri dökün

tüleri. 15 
05.07 — Kuşların tüylü derileri ve tüylü, başka kısımlan, kuş tüyü ve kısımları (ke-

narlan kırpılmış olsun olmasın), ince kuş tüyleri (Ham veya sadece temiz
lenmiş, dezenfekte edilmiş veya muhafazalan için muamele görmüş); kuş tü
yü veya kısımlarının toz ve döküntüleri. ~ 50 

05.08 — Kemikler ve boynuz içi-" kemikleri (İşlenmemiş, yağı çıkanlmış, basit bir şe
kilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş, asitle muamele gör
müş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri 10 

05.09 — Boynuz, tırnak, pençe ve gagalar (İşlenmemiş, basit bir şekilde hazırlanmış, 
fakat her hangi bir şekil verilmemiş); buniann dökünıtüleriyle toz haline 
getirilmiş olanlan balina ve benzeri hayvanların ağız kemikleri (İşlenmemiş, 
basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş); buniann 
döküntüleri ve saçak halinde olan kısımları 10 

05.10 — Fildişi (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir 
şekil verilmemiş); fildişi tozu ve döküntüleri. 20 

05.11 — < Kaplumbağa kabuğu (Tam kabuk veya sıyrılmış yapraklar halinde) (İşlenme
miş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş); 
kaplumbağa tırnaklan, kabuk kırpmtılan, döküntüleri. 10 

05.12 — Mercan ve benzerleri (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat 
başkaca üzerinde çalışılmamış); kabuklu su hayvanlannm boş kabukları (İş
lenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil veril
memiş) ; boş kabuklann toz ve döküntüleri. 10 
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Tarife 
No : 

05.13 -
05.14 -

05.15 

Uşyanııı emsi 

Tabiî süngerler. 
Ak amber, kunduz hayası (Kaştoreıun), kedimiski (Sivet), misk, kunduz böceği 
(Kantarit); safra (Kurutulmuş olsun olmasın); ispençiyari nıüstahsalların 
hazırlanmasında kullanmaya elverişli o!an hayvani maddeler' (Taze, soğutul
muş, dondurulmuş veya muvakkaten nrıhafazası için başka şelkilde konserve 
edilmiş); 
a) Kantarit. 
b) Sairleri. 
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiy-n. veya bulımmıyan hayvani menşeli 
müstahsallar; 1 nci veya 3 neü fasıllara lâhil olup insanın yemesine elverişli 
olmıyan cansız hayvanlar: 
a) îpekböceği tohumu. 
b) Sairleri. 

Kıyme
tinden 

% 

30 

10 
50 

Muaf 
30 

BÖLÜM II 

Nebatî müstahsallar 

FASIL 6 

Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları 

NOTLAR . 
1. Bu faısııl uuııımlıyeitlo ıbalhc,ıv ani ar, fidan yeltiş-jitiiırenler ve çieeıkçiler tara-
dîınıdanidan /mıunlh'aisıııan Idikme veya süs mafesadiylo yetiştirilen müstahsalları 
ihtiva eder. Bununla beraber patatesler, yenilen soğan ve sarımsaklar bu fasla 
dahil değildir. (Fasıl 7). 
2. Buketler, sepetli çiçekler, çelenkler vo benzerleri, hale gör,e, 06.03 veya 
06.0-4 pozisyonlarındaki çiçekler veya yapraklı dallar rejimine tabidir. Bun
ların ihtiva ettikleri sair maddelerden teferruat nazarı itibara alınmaz. 

06.01 — Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, yeraltı sakları (Orifler, rizom-
lar) (Sürgün vermiş veya vermemiş veya çieoklenmiş). 

06.02 — Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, fidanlar, çalılar, aşı kalemleri, aşı göz
leri v,e çelikler dâhil); 
a) Çelikler, aşı kalem ve gözleri, meyva ağaçları ve fidanları, orman ağaç
ları ve fidanları. 
b) Sairleri. 

06.03 — Süs veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcukları (Ta
ze kurutulmuş, boyanmış, beyazlatılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazır
lanmış) . 

06.04 — Süs veya buket için yapraklı dallar, yapraklar, ince dallar, otlar, yosunlar 
ve likenler (Taze, kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış emdirilmiş veya baş
ka şekilde hazırlanmış olanlar dâhil, 06.03 pozisyonundaki çiçek, gonca vo 
tomurcuklar hariç). 

25 

5 
25 

25 

25 
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Eşyanın cinsi 

Kıyme
tinden 

% 

FASİL 7 

Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar 

NOT . 
Aşağıda yazılı olanlar 07.04 pozisyonuna dâhil değildir : 
a) Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış (07.05); 
b) Tatlı biberler (Capeicum grossum), toz halinde (09.04); 
c) 07.05 pozisyonunda yer alan kuru sebzelerin unları (11.03); 
d). Patates unu, irmiği ve rendesi (11.05). Yukariki hükümler mahfuz kal
mak şartiyle, 07.01 ilâ 07.04 pozisyonlarının tatbikatında «Sebz,eler ve yenilen 
nebatlar» tâbirine, aynı zamanda yenilen mantarlar, yer mantarları, zeytin
ler, Hint hıyarı (Kapari), domates, patates, turşuluk pancar, hıyarlar, turşu
luk küçük hıyarlar, kabaklar- ve patlıcanlar, tatlı biberler (Capeicum gros
sum), rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun otu, tere, merzenguş otu 
bayır turpu ve sarımsaklar da girer. 

07.01 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze vey» soğutulmuş). 
07.02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Pişirilmiş olsun olmasın) (Dondurulmuş). 
07.03 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü su veya muvakkaten 

muhafazalarını temine yarıyan başka maddeler katılmış su içinde, fakat der
hal yenilmek maksadiyle hazırlanmamış). 

07.04 — Sebzeler ve yenilen nebatlar, kurutulmuş, suyu alınmış veya tebahur ettiril
miş (Parça halinde kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline 
getirilmiş olanlar dâhil, başka suretle hazırlanmış olanlar hariç). 

07.05 — Baklaigil kura sebzeler, kabuklan ayıklanmış (te kabukları çıkarılmış veya 
taneleri kırılmış olsun olmasın). 

07.06 — Manyoka, ararot, salep, yerelması, tatlı patates ve yüksek nispette nişasta veya 
inülin ihtiva eden benzeri sair kökler ve yumrular (Taze veya kurutulmuş, 
tam veya dilimlere ayrılmış); sagu özü. 

25 
25 

25 

25 

25 

25 

FASIL 8 

Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin kabukları 

NOTLAR . 
1. Bu fasıl, yenilmeye elverişli olmıyan meyvalan ihtiva etmez. 
2. «Taze» tâbirine, soğutulmuş olanlar da dâhildir. 

08.01 — Hurma, muz, ananas, mango, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hin
distan cevizi, Brezilya cevizi, Kaju cevizi (Taze veya kurutulmuş, kabuklu ve
ya kabuksuz). 

08.02 — Turunçgiller (Taze veya kurutulmuş). 
08.03 — încir - Taze veya kurutulmuş). 
08.04 — Üzüm (Taze veya kurutumuş). 
08.05 —• Sert kabuklu meyvalar (08.01) pozisyonundakilerden başkaları (Taze veya 

kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz). 
08.06 •— Elma, armut ve ayva (Taze), 

75 
20 
20 
20 

20 
50 
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08.07 — Sert çekirdekli meyvalar (Taze). 20 
08.08— Çilek ve benzerleri (Taze). 20 
08.09 — Sair meyvalar (Taze). 20 
08.10 — Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmamış; çiğ veya pişmiş). 20 
08.11 — Muvakkaten muhafaza edilmiş meyvalar (Meselâ: Kükürt gazı ile yahut tuzlu 

ısu, külkürftıliü su veya sair maldJdeler kaitıLmış su üçünde muvakkaten' muihaıfa-
za edilmiş talan, fakat fbu haliyle yenilmeye eliverüişld (buluramıyanlar). 20 

08.12 — Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08.05 pozisyonlarmdakilerden başkaları). 20 
08.13 —. Kavunların ve turunçgillerin kabukları (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya 

tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını temine yarıyan başka 
maddeler katılmış su içinde). 20 

, * , (S 

FASIL 9 

Kahve, çay, Paraguay çayı (Mate) ve baharat 
NOTLAR; r v ^ , - ' 
1. 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren müstahsalların birbirleriyle olan mah
lutları aşağıda gösterildiği şekilde tasnif edilir : 
a) Aynı pozisyona giren müstahsalların birbiriyle olan mahlutları da aynı 
pozisyona girer. 
b) Muhtelif pozisyonlara giren iki veya daha fazla müstahsalm birbiriyle 
olan mahlutları 09.10 pozisyonuna girer. Yukarda (a) ve (b) bentlerinde ya
zılı mahlutlar da dâhil olmak üzere 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren müs-
tahsallara başka maddelerin katılmış olması, mahlutun aslî mahiyetini değiştir
medikçe, tasniflerine tesir etmez. Aksi takdirde bu mahlutlar bu fasıl dışında 
kalırlar; bunlardan, lezzet veya çeşni verici mahlut maddeler 21.04 pozisyo
nuna girer. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) «Capsicum grossum» cinsi (tatlı) biber, döğülmemiş (fasıl 7); 
b) «Cubeba offıcinalis Miquel» veya «Piper cubeba» cinsi kebabe biberi 
(12.07). 

09.01 — Kahve (Kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuklan ve 
zarları; içinde her hangi bir nkbette kahve bulunan ve kahve yerine kullanı- ; 
lan maddeler : 
a) Çiğ. 75 
b) Kavrulmuş (öğütülmüş olsun olmasın). 100 

09.02 — Çay. 100 
09.03 — Paraguay çayı (Mate). * 100 
09.04 — Biber («Piper», «Capcicum» ve «Pimenta» cinsleri). 100 
09.05 — Vanilya. - 40 
09.06 — Tarçın ve tarçın ağacının çiçeği. 100 
09.07 — Karanfil (Meyva, tane ve sapları). 100 
09.08 — Küçük hindistan cevizi «Müskat» ve kabuğu; kakule. 100 
09.09 — Anason, Çin Anasonu, rezene, kişniş kimyon, karaman kimyonu ve ardıcın 

taneleri. 100 
09.10 — Kekik, defne ve safran; sair baharat. 100 
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FASIL 10 

" "•. Hububat 

NOT. 
Bu fasıl münhasıran, kabukları alınmamış veya üzerlerinde başka şekilde ça
lışılmamış olan hububat tanelerini ihtiva eder. Bununla beraber, kabukla
rından ayıklanmış perdahlanmış, parlatılmış veya kırılmış pirinç taneleri 
10.06 pozisyonunda yer alır. 

10.01 — Buğday; çavdarla karışık buğday. 15 
10.02 — Çavdar. 15 
10.03 — Arpa. * V ' 15 
10.04 — Yulaf. 15 
10.05 — Mısır. 15 
10.06 — Pirinç. 50 
10.07 — Kara buğday, ak darı, darı, kuşyemi (uzun dar ı ) ; sair hububat. 15 

. . . . FASIL 11 

Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta; glüten; inülin 

NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kavrulmuş malt, kahve yerine kullanılmak üzere hazırlanmış (hale göre, 
09.01 veya 21.01); 
b) Çocuk mamaları veya perhiz yemekleri için (Meselâ ısıtma ameliyesi ile) 
hazırlanmış unlar (19.02) Bununla beraber, sadece pişme hassasını ıslah mak-
sadiyle ısıtma ameliyesine tabi tutulmuş unlar bu fasla dâhildir; 
c) «Corn flakes» ve 19.05 pozisyonuna dâhil olan sair müstahsallar; 
d) ispençiyari müstahsallar (fasıl 30); 
e) 33.06 pozisyonuna dâhil ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları karakterini 
haiz nişastalar. 

11.01 — Hububat unları, 30 
11.02 — Bulgur, innik, kabukları ayıklanmış, zarları çıkarılmış, kırılmış veya ezilmiş 

hububat taneleri (Flokonlar dâhil), kabukları ayıklanmış, parlatılmış, kırıl
mış pirinç hariç; hububat filizleri (un haline getirilmiş olsun olmasın). 30 

11.03 — 07.05 pozisyonuna giren baklagil kuru sebzelerin unlan. 30 
11.04 — 8 nci fasılda yer alan meyvaların unları. 30 
11.05 — Patates unu, irmiği ve rendesi. 30 
11.06 — Sagu, manyoka, ararot ve salebin ve 07.06 pozisyonuna giren sair kök ve 

yumruların unları ve irmikleri. - 60 
11.07 — Malt (Kavrulmuş olsun olmasın). 30 
11.08 — Nişastalar; inülin. 76 
11.09 — Glüten ve Glüten unu (Kavrulmuş olsun olmasın). 25 
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FASIL 12 

Yağlı tohuyn ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide ve 
tababette kullanılan nebatlar; saman ve hayvan yemlen 

NOTLAR . 
1. Yer fıstığı, soya fasulyesi, hardal ve haşhaş tohumları ve kopra, yağlı to
hum addolunur (12.01). Hindistan cevizi 08.01 pozisyonuna dâhildir. Zeytin, 
hazırlanma şekillerine göre, 7 veya 20 nci fasla girer. 
2. Pancar tohumları, cayır otlan tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze 
tohumları, meyva ve orman ağaçlarının tohumları, fiğ ve acı bakla tohumu, 
ekilmeye mahsus tohumlar addedilir. (12.03) Buna mukabil, tohumluk bakla-
gil kuru sebzeler (07.05), baharat teşkil eden tohumlar ve 9 ncu fasılda yer 
alan sair müstahsallar, hububat tohumları (Fasıl : 10), yağlı tohum ve meyva
lar (12.01) ve 12.07 pozisyonunda yer alan tohum ve meyvalar, 12.03 pozis
yonuna dâhil değildir. 
3. Aşağıda yazılı nebatlarla nebat parçaları, diğerleri meyanmda, 12.07 po
zisyonuna dâhildir : Fesleğen, hodan, çördük otu, her cins nane, biberiye se
def otu. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanl; r 12.07 pozisyonu dışında kalır : 
a) Yağlı tohum ve meyvalar (12.01) ; 
b) 30 ncu fasıldaki ispençiyari müstahsallar; 
c) 33 ncü fasıldaki ıtriyatçılık ve tuvalet maddeleri; 
d) 38.11 pozisyonuna giren dezenfekte edici, haşarat öldürücü, parazitleri 
ve zararlı otları yok edici müstahsallar. 

12.01 — Yağlı tohum ve meyvalar (Kırılmış olsun olmasın). 30 
İHTAR •. Bu pozisyona dâhil olan ve 308 sayılı Tohumlukların kontrol ve ser-
tifikasyonuna dair Kanun gereğince Tarım Bakanlığının müsaadesi ile ithal 
edilecek tohumluklar vergiden muaftır. 

12.02 — Yağlı tohum ve meyvaların yağı alınmamış unları (Hardal unu hariç). 30 
12.03 — Ekilmeye mahsus tohumlar, sporlar ve meyvalar : 

a) Şeker pancarı tohumu. 5 
b) Sairleri. 25 

12.04 — Şeker pancarı (Bütün veya dilinmiş) (Taze, kurutulmuş veya toz haline geti
rilmiş) ; şeker kamışı. 25 

12.05 — Hindiba kökü (Doğranmış olsun olmasın) (Taze veya kurutulmuş, fakat 
kavrulmamış). 25 

12.06 — Şerbetçi otu (Kozaları ve lüpülini). 25 
12.07 — Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette, haşarat ve parazitlerin itlafında ve benzeri iş

lerde kullanılan nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar (Taze veya ku
rutulmuş, bütün, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş). 110 

12.08 — Keçiboynuzu (Taze ve kurutulmuş) (Kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun 
olmasın); tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ve 
bilhassa insan gıdası olarak kullanmaya elverişli olan meyva çekirdekleri ve 
nebati müstahsallar. . 25 
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12.09 — Hububat sapları ve kavuzları (işlenmemiş) (kıyılmış olsun olmasın). 25 
12.1.0 — Hayvan yemi pancar ve kökler, îsveç şalgamı; kuru ot, kaba yonca, evliya 

otu, yonca, hayvan yemi lahana, acı. bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair 
nebati nıüstahsallar. - 25 

FASIL 3 

Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli nebati iptidai maddeler; 
zamklar, reçineler ve sair nebati usare ve hulâsalar 

NOT. 
Meyan kökü hulâsası, nezle otu hulâsamı, şerbetçi otu hulâsası, san sabır hu
lâsası, ve afyon, nebati usare ve hulâsa sayılır (13.03). 
Aşağıda yazılı olanlar 13.03 pozisyonuna dâhil değildir. 
a) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla şekeri ihtiva eden veya şekerci mamû-
lâtı halinde bulunan meyan kökü hulâsası (17.04) ; 
b) Malt hulâsası (19.01); 
e) Kahve, çay veya Paraguay çayı hulâsası (21.02); 
d) îçki olarak kullanılmak üzere alkol katılmış nebati usare ve hulâsalarla, 
içki imaline mahsus olup, «teksif edilmiş hulâsalar» diye anılan alkollü mü
rekkep müstahzarlar (Fasıl 22); 
e) Tabiî kâfuru (29.13) ve 
Glycyrrhizine (29.41); 
f) İlâçlar (30.03); 
g) Döbagatte veya boyacılıkta kullanılan hulâsalar (32.01 veya 32.04); 
h) Uçan yağlar ve rezin-oitler (33.01), kokulu mukattar sular ve uçan yağla
rın sulu mahlûlleri (33.05) ; 
ij) Kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî zamklar (40.01). 

13.01 — Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebati iptidai maddeler : 
a) Kına. 100 
b) Sairleri. 20 

13.02 — Gomelâka (beyazlatılmış olsun olmasın); tabiî zamklar, tabiî reyineli zamklar, 
tabiî reçineler ve tabiî pelesenkler : 
a) Gomelâka zamkı arabî, günlük. 70 
b) Saireler. 50 

13.03 — Nebati usare ve hulâsalar; pektin, ağar - ağar ve nebatlardan çıkarılan sair 
tabiî yapışkan ve kıvam verici maddeler. 100 

FASIL 14 

örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; tarifenin başka yerlerinde 
zikri geçmiyen veya bulunmryan nebati menşeli sair nıüstahsallar. 

NOTLAR . 
1. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan 
nebati maddeler ve lifler ile münhasıran mensucat imalindek ullanılabilecek 
hale getirilmiş diğer nebati maddeler bu fasla girmez. (BÖLÜM XI). 
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No : Eşyanın cinsi 

2. Yarılmış sepetçi söğütü, kamış, bambu ve benzerleri, roten kamışının özü, 
çekilmiş veya dilinmiş roten kamışı 14.01 pozisyonuna girer. Ağaçtan şeritler 
bu pozisyon dışında kalır (44.09). 
3. Ağaç yünü 14.02 pozisyonuna girmez (44.12). 
4. Fırça imalinde kullanılan hazır fırça başları 14.03 pozisyonuna girmez 
(!)6.03). 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan nebati maddeler (Sepetçi söğüdü, 
kamış, bambu, roten kamışı, sazlar, rafya, ıhlamur kabukları ile, temizlenmiş, 
beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve benzerleri). 

14.02 — Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada kullanılan nebati maddeler 
(Kapok, kanepe otu, deniz yosunu ve. benzerleri) (Başka maddelerin yardı -
miyle veya müstakildi tabakalar halinde olsun olmasın). 

14.03 — Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan nebati maddeler (Hint darısı, 
pisava, ayrık otu, istle ve benzerleri) (Bağ veya demet halinde olsun olmasın). 

14.04 — Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar ve cevizler (Korozo ce
vizi ve dom palmiyesi cevizleri ve benzerleri). 

14.05 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyeıı veya bulunmıyan nebati menşeli 
müstahsallar. 

Kıyme
tinden 

50 

50 

50 

10 

15.01 — 

BÖLÜM III 

Hayvani ve nebati yağlar (Katî veya mayi); bunların tahalttülünden meyda
na gelen müstahsallar; hazırlanmış yenilir katı yağlar; hayvani veya nebati 
menşeli mumlar. 

FASIL 15 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahaUülünden meydana 
gelen müstahsallar; hazırlanmış yenilir kah yağlar; hayvani veya nebati men
şeli mumlar 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) Domuz ve kümes hayvanları yağları. (eritilmemiş veya sızdırılmamış) 
(02.05); 
b) Kakao yağı (18.04); 
c) Kıkırdaklar (23.01); nebati yağ istihsalinde elde edilen küspeler, pirine 
ve sair bakiyeler (23.04); 
d) îzole edilmiş yağ asitleri; müstahzar mumlar, ispençiyari müstahsallar, 
boya, vernik, sabun, ıtriyatçılık, tuvalet ve kozmetik müstahsallar haline geti
rilmiş yağlı maddeler; sülfone edilmiş mayi yağlar ve VI ncı bölüme giren sair 
müstahsallar; 
e) Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk (40.02). 
2. Nötralizasyon patları «Soapstocks», mayi yağların tortu veya bakiyeleri, 
stearik zift, yapağı yağı zifti ve gliserin zifti 15.17 pozisyonuna girerler. 
Her türlü domuz ve kümes hayvanları yağları eritilmiş veya sızdırılmış), 20 
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15.02 — îç yağı (Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların) (Ham veya eritilmiş) (ilk 
mahsul «Premiers jus» denilen iç yağı dâhil) 40 

15.03 — Stearin soler; oleo - Stearin; emülsiyon haline getirilmemiş, içine bir şey katıl
mamış veya her hangi bir şekilde hazırlanmamış oleo - margarin ve mayi do
muz yağı; 75 

15.04 — Balık yağları ve memeli deniz hayvanlarının yağları (Katı veya mayi) (Rafi
ne edilmiş olsun olmasın). 20 
ihtar : Sanayide kullanılacaklar tağyir edilecektir. 

15.05 — Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin dâhil). 40 
15.06 — Sair hayvani katı ve mayi yağlar (Paça yağı, kemik veya döküntülerden çıka

rılan yağlar v. s.). 75 
15.07 — Nebati sabit yağlar (Katı veya mayi), (Ham, temizlenmiş veya rafine edilmiş). 40 
15.08 — Hayvani ve nebati mayi yağlar (Kaynatılmış okside edilmiş, suyu alınmış, sül

füre, sufle veya standolize edilmiş veya başka şekilde tadil olunmuş). 40 
15.09 — Degra. 30 
15.10 — Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri 40 
15.11 — Gliserin (Gliserinli sular ve gliserinli lesivler dâhil). 40 
15.12 — Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleştirilmiş hayvani veya nebati mayi 

ve katı yağlar (Rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir ameliye gör
memiş) . 60 

15.13 — Margarin, eritilmiş veya sızdırılmış domuz yağı taklitleri ve sair hazırlanmış 
yenilir katı yağlar. 60 

15.14 — ispermeçet (Ham, sızdırılmış veya rafine edilmiş) (Suni olarak boyanmış ol
sun 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 

BÖLÜM IV 

Gıda sanayii müstahsallan; meşrubat; alkollü içkiler ve sirkeler; tütün 

FASIL 16 

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden hazırlanmış yenilecek maddeler 

NOT. 
2 nci ve 3 ncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş et
ler, balıklar, «crustac&s» denilen kabuklu hayvanlar ve naimeler («Coquilla-
ges» denilen kabuklu hayvanlar dâhil), bu fasla girmez. 

16.01 — Etten, sakatattan veya kandan mamul sucuk, sosis, salam ve benzerleri. 75 
16.02 — Etten veya sakatattan mamul sair müstahzarlar ve konserveler. 80 
16.03 — Çiğ et hulâsası ve suyu. 60 
16.04 — Balık müstahzarları ve konserveleri (Havyar ve benzerleri dâhil). 60 
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16.05 — «Oustace» denilen kabuklu hayvanlarla naimelerin (Coquillages denilen ka
buklu hayvanlar dâhil) müstahzarları ve konserveleri. . 60 

FASIL 17 

Şeker ve şeker mamulleri 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir; 
a) Kakao ihtiva eden şeker mamulleri (18.06); 
b) Kimyaca saf şekerler (29.43); bununla beraber kimyaca saf sakaroz bu 
istisnaya dâhil değildir; 
c) Şekerli ispençiyari müstahsallar (Fasıl 30), 
2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca saf sakaroz 17.01 pozisyonuna girer. 

17.01 — Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler (Katı halde). 150 
17.02 — Sair şekerler; şeker şurupları, suni bal (tabiî bal ile karışık olsun olmasın); 

karamelleştirilmiş şeker ve melaslar: 
a) Laktoz. 35 
b) Sairleri. 150 

17.03 — Melas (Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 35 
17.04 — Şeker mamulleri (Kakaosuz). 150 
17.05 — Şeker, şurup ve melaslar (Koku veya renk verici maddeler katılmış), (vanil-

yalı veya vanilinli şekerler dâhil; ne nisbette olursa olsun, şeker katılmış mey-
va suları hariç). 150 

FASIL 18 

Kakao ve müstahzarları 

NOTLAR . 
1. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 veya 30.03 pozisyonlarında yer alan kakaolu 
veya çikolatalı müstahzarlar bu fasla dâhil değildir. 
2. içinde kafeao bulunan şeker mamulleri ve bu faslın 1 numaralı notundaki 
hüküm mahfuz kalmak üzere, kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları 
18.06 pozisyonuna girer. 

18.01 — Kakao tane ve kırıkları (Çiğ veya kavrulmuş). 50 
18.02 — Kakao kabukları (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri. 50 
18.03 — Kakao hamuru (Külçe veya parça halinde) yağı alınmış olsun olmasın. 100 
18.04 — Kakao yağı (Katı veya mayi). 50 
18.05 — Toz kakao (şekersiz). 100 
18.06 — Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları, 100 
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FASIL 19 

Esasını hububat un veya nişasta teşkil eden müstahzarlar; pastacılık mamulleri 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla' dâhil değildir. 
a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mûtat yemekler için hazırlanmış 
olan ve ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazıla 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) ispençiyari müstahzarlar (Fasıl 30), 
2. Bu fasıldaki müstahzarlardan esaslarını meyva veya sebze unu teşkil eden
ler, esasını hububat unu teşkil eden benzeri müstahzarlarla aynı rejime tabidir. 

19.01 — Malt hulâsası. 50 
19.02 — Çocuk mamaları perhiz yemekleri veya mûtat yemekler için' hazırlanmış olan 

ve esasım un, nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (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. 50 
19.05 — Kabarma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle elde edilen ve esasını 

hubulbat teşkil eden 'müstaihsallaı («Puffed rice», «Corn flakes» ve benzerleri). 50 
19.06 — Hosti, ilâç, güllâcı, mühür güllâcı, güllâç, yufka ve benzerleri. 50 
19.07 — Ekmek, peksimet ve sair kaba ekmekçi mamulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı 

maddeler, peynir ve meyva katılmış olanlar hariç). 50 
19.08 — Pastalar, bisküiler, kekler ve sair inee ekmekçi mamulleri (Her hangi bir 

nisbette kakao katılmış olsun olmasın). 75 

FASTL 20 

Sebze, yenilen nebat, meyva ve sair, nebat veya nebat parçaları müstahzarları 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 7 nci ve 8 nci fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş 
sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar; 
b) Şeker mamulleri (17.04) veya çikolata mamulleri (18.06) haline getirilmiş 
şekerli meyva pelte ve ezmeleri. 
2. 20.01 ve 20.02 pozisyonlarında bahis mevzuu edilen «Sebzeler ve yenilen 
nebatlar», başka şekiller altında 07.01 ilâ 07.05 pozisyonlarında yer almış olan
lardır; 7 nci fasıl notunun son paragrafında zikri geçen nebatlar da buna dâ
hildir. 
3. Şurup içinde konserve edilmiş olan yenilmeye elverişli nebatlar ve nebat 
parçaları, ezcümle zencefil ve melek otu, 20.06 pozisyonuna girer; kavrulmuş 
yer fıstığı da 20.06 pozisyonuna dâhildir. 
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4. Ağırlık itibariyle kuru hulâsa nisbeti % 7 ve daha fazla alan dometes su
yu 20.02 pozisyonuna girer. 

20.01 — Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke veya asit asetikle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun ol
masın) . 50 

20.02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Sirke ve
ya asit asetikle hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar hariç). 50 

20.03 — Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmış). . 7 5 
20.04 — Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parçaları şekerlemeleri (Emdirilmiş, 

glase veya kristalize), 75 
20.05 — Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelâtlar (Pişirilerek hazırlan

mış) (Şeker katılmış olsun olmasın). 75 
20.06 — Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Şeker veya 

alkol katılmış olsun olmasın). 75 
20.07 — Meyva suları (Üzüm suyu dâhil) veya sebze suları (Tahammür ettirilmemiş 

ve alkol katılmamış) (Şeker katilmiş olsun olmasın). 75 

^ FASIL 21 

Çeşitli gıda müstahzarları 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 07.04 pozisyonundaki sebzelerin matlûtları; 
b) Ne nisbette olursa olsun, kahveyi ihtiva eden ve kahve yerine kullanılan 
kavrulmuş maddeler (09.01); 
c) 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarındaki baharat ve sair müstahsallar; 
d) İlâç haline getirilmiş meyvalar (30.03). 
2. Yukarda 1 numaralı notun (b) bendinde yazılı yavrulmuş maddelerin hu
lâsaları 21.02 pozisyonuna girer. 

21.01 — Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler; bun
ların hulâsaları. 100 

21.02 — Kahve, çay ve Paraguay çayı hulâsa veya esansları; esası bu hulâsa veya esans
lar olan müstahzarlar. 100 

21.03 — Hardal unu ve hazır hardal 50 
21.04 — Salçalar; lezzet ve çeşnî verici mahlut maddeler. 75 
21.05 — Çorbalar veya et ve sebze sulan için müstahzarlar; hazır çorbalar veya et 

suları. 75 
21.06 — Tabiî mayalar (Canlı veya cansız); müstahzar suni mayalar. 25 
21.07 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan gıda müstah

zarları. 75 
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r r ". FASIL 22 

,.,. . Z^i Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mukattar su ve nâkil su (28.58); 
e) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla asetik asit ihtiva eden sudaki mahlûller 
(29.14); 
d) 30.03 pozisyonundaki ilâçlar; n*'r ' ' ' " ' 
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 33). 
2. 22.08 ve 22.09 pozisyonlarının tatbikatında alkol derecesi, 15 santigrat sü
hunet derecesinde «Gay - Lussac» alkolometresi elde edilen ölçüye göre tâyin 
olunur. Taktir yolu ile elde edilmiş alkollü içkilerin (Baux - de - vie) tağyir 
edilmiş olanları, tağyir edilmiş etil alkolle birlikte 22.08 pozisyonuna girer. 

22.01 — Su, maden suları, gazlı sular; buz ve kar. 25 
İhtar : Hududa yakın yerlerden ithal olunan içme suları muaftır. 

22.02 — Limonatalar. İçine koku katılmış gazozlar ve maden suları; alkolsüz sair içki
ler (20.07 pozisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç). 50 

22.03 — Biralar. 100 
22.04 — Kısmen tahammür etmiş üzüm şırası (Tahammürü alkolden gayrı bir madde 

ile durdurulmuş olsun olmasın). 25 
22.05 — Taze üzüm şarabı; tahammürü alkolle durdurulmuş taze üzüm şırası (Misteller 

dâhil). 120 
22.06 — Vermut; kokulu maddeler veya nebatlar katılarak hazırlanmış sair taze üzüm 

şarapları. 120 
22.07 —• Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammür mahsulü sair içkiler. 120 
22.08 — Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; derecesi 

ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller. 120 
22.09 — Alkol derecesi 80 den aşağı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; taktir yol iyi e 

elde edilen alkollü içkiler (Eaux - de - vie), likörler ve sair alkollü içkiler; «tek
sif edilmiş hulâsalar» denilen ve içki imalinde kullanılan alkollü mürekkep müs
tahzarlar. 120 

22.10 — Yenilip içilebilen sirkeler ve bunlar yerine kullanılan maddeler. 50 

FASIL 23 

Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış gıdalar 

23.01 — Et ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla naimelerin insan tarafın
dan yenilmeye elverişli olmıyan unları ve tozları; kvkıırdaklar. 5 

23.02 —• Kalın ve ince kepekler ve hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya 
başka ameliyelere tabi tutulması neticesinde hâsıl olan diğer bakiyeler. 15 

23.03 — Şeker pancarı küspesi şeker kamışı bağası ve şeker sanayiinin sair döküntü
leri; bira ve taktir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan baki
yeler ve benzeri bakiyeler. 5 
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23.04 — Yağlı tohum ve zeytin küspeleri ve nebati yağ istihsalinden arta kalan diğer 
bakiyeler (Tortular hariç). 15 

23.05 — Şarap tortusu; ham tartr. 15 
23.06 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan, hayvan gıdası 

olarak kullanılmıya elverişli nebati müstahsallar. 5 
23.07 — Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hayvan yemleri ve hayvanlar 

için hazırlanmış diğer yiyecekler; hayvanların beslenmesinde kullanılan sair 
müstahzarlar (Takviye maddeleri ve saire). .10 

FASIL 24 

Tütün 

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

BÖLÜM V 

Madenî müstahsallar 

FASIL 25 

Tuz, kükürt, topraklar ve taslar, alçı, kireç ve çimentolar 

NOTLAR : 
1. Pozisyon metinlerindeki sarih veya zımni istisnalar harieolmak üzere, bu 
fasıl, ham veya yıkanmış müstahsalm bünyesini değiştirmeksizin, saflığı bozan 
maddelerin bertaraf edilmesi için kimyevi maddelerle yıkanmış olanlar dâhil), 
ufalanmış, ezilerek veya dövülerek veya suda çöktürülerek toz haline getiril
miş, kalburdan geçirilmiş elenmiş, flotasyon ameliyesiyle veya manyetik veya 
başka mihaniki veya fizikî usullerle (Kristalizasyon hariç) zenginleştirilmiş 
müstahsalları ihtiva eder. Ancak, kavrulmuş, kalsine edilmiş veya eşyanın dâ
hil bulunduğu pozisyonda yazılı ameliyeden daha ileri bir ameliye görmüş bu
lunanlar bu faslın dışında kalır. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) Süblüme kükürt, teressübettirilmiş kükürt ve kolloidal kükürt (28.02); 
b) Fe203 formülü dâhilinde ağırlık itibariyle % 70 ve daha fazla kombine de
mir ihtiva eden demir oksidi asıllı boyayıcı topraklar (28.23); 
e) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
d) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve"kozmetikler (33.06); 
o) Kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları (68.01), mozayi'k için küp şek
linde taşlar (68.02); çatı ve bina yüzlerini kaplamada kullanılan kayağan taş
ları «arduvaz» (68.03); 
f) Kıymetli taşlar (71.02); 
g) Hor birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olan kültive sodyum 
klorür kristalleri (Optik eşya hariç) (38.10); sodyum klorürden optik eşya 
(90.01): 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 698 ) 



Tarife 
No : 

41 

Eşyanın einsi 

h) Yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşirleri, 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. 
b) Sairleri. 

25.02 — Kavrulmamış demir pritleri. 
25.03 — Her nevi kükürt (Süblime kükürt, teressübettirilmiş kükürt ve kolloidal kükürt 

hariç). 
25.04 — Tabiî grafit. 
25.05 — Her nevi tabiî kum (- Boyanmış olsun olmasın -) (26.01 pozisyonuna giren ma

denli kumlar hariç). 
25.06 — Kuvartz (Tabiî kumlardan gayrıları); kuvartzit (Ham, kabaca yontulmuş 

veya sadece testere ile kesilmiş). 
25.07 — Kil (Kaolen, bentonit, v.s.) (68.07 pozisyonuna giren imbisat ettirilmiş killer 

hariç); andaluzit, siyanit sılimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şa-
mot ve dians toprakları. 

25.08 — Tebeşir. 
25.09 — Boyayıcı topraklar, (Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış olsun olma

sın); mikalı tabiî demir oksitleri. 
25.10 — Tabiî kalsiyum fosfatlar, tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar, apatit ve fos

fatlı tebeşirler : 
a) Tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar, öğütülmüş tabiî kalsiyum fosfat. 
b) Sairleri. 

25.11 — Tabiî baryum sülfat (Barytine) ; tabiî baryum karbonat (Withe>ite) (Kal
sine edilmiş olsun olmasın) (Baryum oksit hariç). 

25.12 — Nakiiyye toprakları, silisli fosil unları ve zahiri kesafeti 1 veya daha az olan 
benzeri sair silisli topraklar (Kiselgur. tripolit «Trablus toprağı», diatomit, 
v.s.) (Kalsine edilmiş olsun olmasın). 

25.13 — Sünger taşı, zımpara taşı; tabiî korendon, tabiî süleyman taşı ve diğer tabiî 
aşındırıcılar (Termik muamele görmüş olsun olmasın). 

25.14 — Kayağan taşı (Arduvaz) (Ham, biçilmiş, kabaca yontulmuş veya sadece tes
tere ile kesilmiş). 

25.1? — Mermer, traverten, ekosin ve zahiri kesafeti 2,5 veya daha fazla olan yontul
maya veya inşaata elverişli sair kireçli taşlar; su mermeri; (Ham, kabaca 
yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 

25.16 — Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli, sair taşlar 
(Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 

25.17 — Çakıl taşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele görmüş olsun olmasın), çakıllı 
kum, makadam ve tarmakaclam (Umumiyetle yolların, demiryollarının beto-
naj ve döşenmesinde veya sair balastlama işlerinde kullanılan tiplerden, 
jgakmak taşı, yassı iri çakıl taşı (Termik muamele görmüş olsun olmasın); 
25.15, 25.16 pozisyonlarındaki taşların tane ve kırıntıları (Termik muamele 
görmüş olsun olmasın) ve tozları. 

25.18 — Dolomi (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) (Kalsine 
edilmiş olsun olmasın); aglomere dolomi (Katranlı dolomi dâhil). 

Kıyme
tinden 

% 

15 
100 

5 

75 
15 

15 

15 

20 
25 

25 

10 
Muaf 

40 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 
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25.19 — Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) (Mag
nezyum oksit hariç). 25 

25.20 — Alçı taşı; anhidriti; alçı (Boyanmış veya çabuk 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 çimentolar (Klinker denilen toz haline 

getirilmemiş çimento dâhil) (Boyanmış olsun olmasın). 
a) Klinker ve öğütülmüş her nevi çimento. 25 
b) Renkli çimento (Beyaz dâhil). 40 

25.24 — Amyant (Aspestos). 15 
25.25 — Tabiî lüle taşı (Cilalanmış parçalar halinde olsun olmasın) ve tabiî kehribar; 

ag'lomere lüle taşı ve kehribar (Levha, çubuk ve benzeri şekillerde, fakat ka
lıba döküldükten sonra ayrıca bir ameliyeye tabi tutulmamış) ; siyah kehri
bar : 
a) Lületaşı (Tabiî veya aglomere). 5 
b) Sairleri. 25 

25.26 — Mika (öayrimuntazam safihalar halindekiler «Splittings» dâhil) ve mika dö
küntüleri. 20 

25.27 — Tabiî steatit (Sabun taşı) (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile 
kesilmiş); talk. 50 

25.28 — Tabiî kriolit ve şiolit. 25 
25.29 — Tabiî arsenik sülfürler (Zırnık). - 25 
25.30 — Tabiî ham boratlar ve bunların konsantreleri (Kalsine edilmiş olsun olmasın) 

(Tabiî tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç), BOn H3 nisbeti, kuru müstah-
salda en çok % 85 i bulan tabiî as'rtborik. 25 

25.31 — Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin ; flüor spat. 25 
25.32 — Stronsiyum karbonat (Stronsiyanit), kalsine edilmiş olsun olmasın (Stronsi

yum oksit hariç); tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmı-
yan madenî maddeler; çömlekçi eşyası kırıkları ve döküntüleri. 25 

FASIL 26 

Maden cevherleri cüruf ve küller 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) 
(25.19); 
b) Fosfor istihracından hâsıl olan 31 inci fasla dâhil cüruf; 
c) Yüksek fırın cürufu yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair made
nî yünler (68.07); 
d) 71.11 pozisyonundaki müstahsallar (kuyumcu külleri); 
e) Maden cevherlerinin eritilmesiyle elde edilen bakır, nikel ve kobalt mat
ları (BOLÜM XV) . 
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2. 26.01 pozisyonundaki «maden cevherleri» tâbiri, başka maksatlar için kul-
lanılsalar bile, metalürji sanayiinde XIV ve XV inci bölümlerde yer alan maden
lerin veya civanın istihracında fiilen kullanılan mineralojik maden cevherleri
ni ifade eder. 'Bununla 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 bileşik
leri imalinde kullanılmaya elverişli kül ve bakiyeler girer. 

26.01 — Maden cevherleri (Zenginleştirilmiş olsun olmasın); kavrulmuş demir pirit
leri (Pirit külleri). 5 

26.02 •— Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çeliğin imalinden veya dövülmesin
den hâsıl olan sair döküntüler. 10 

26.03 — Maden veya maden bileşiklerini ihtiva eden küller ve bakiyeler (26.02 po
zisyonunda yer alanlar hariç). 10 

26.04 •— Sair cüruf ve küller (Deniz yosunu «Varech» külü dâhil). 10 

FASIL -27 

Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların takdirinden elde edilen müstah-
sallar; bitümenli maddeler; 

Madenî mumlar 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan orga
nik müstahsallar (Fakat 27.11 pozisyonunda yer alan kimyaca saf metan bu is
tisnaya dâhil değildir.); 
b) 30.03 pozisyonuna giren ilâçlar. 
2. 27.07 pozisyonu, sadece yüksek sühunet taşkömürü katranlarının taktirin
den elde edilen yağları ve sair mahsulleri değil, aynı zamanda, alçak sühu
net taş kömürü katranlarının veya sair madenî katranların taktiri, petrolün 
siklizasyonu veya sair usullerle elde edilen ve terkiplerindeki aromatik unsur
lar aromatik olmıyan unsurlara nispetle daha ağır olan benzeri mahsulleri de 
ihtiva eder. 
3. 27.10 pozisyonunda kullanılan «Petrolden veya bitümenli madenlerden el
de edilen yağlar» tâbiri, sadece petrolden veya bitümenli madenlerden elde 
edilen yağları değil, aynı zamanda, istihsal şekli ne olursa olsun, terkibinde
ki aromatik olmıyan maddeler aromatik olan maddelere nisbetle daha ağır olan 
benzeri yağları da şümulü içine alır. 
4. 27.13 pozisyonu, sadece parafini ve pozisyon metninde yazılı diğer müstah-
salları değil, aynı zamanda, sentetik olarak veya başka usullerle elde edilmiş 
benzeri müstahsalları da ihtiva eder. 

27.01 — Taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briket, topak ve benzeri şekillerde 
katı yakıtlar. 6C 

27.02 *— Linyit ve aglomere linyit. 30 
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27.05 
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27.07 — 

27.08 — 

27.09 — 

Eşyanın cinsi 
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% 

Turb (Hayvan altına serilenler dâhil) ve aglomere turb. 
Taş kömüründen, linyitten ve turbdan elde edilen kok ve sömikok : 
a) Yüksek evsaf lı kok (Evsafı ve ithal şartları Sanayi Bakanlığınca tesbit 
edilmek şartiyle). 
b) Sairleri. 
Karni kömürü. 
Mükerrer 
Havagazı, fakir gaz ve su gazı. 
Taş kömürü katranı, linyit katranı, turb katranı ve sair madenî katranlar 
(Kısmen taktir edilmiş katranlar; ziftin kreozot yağları veya taş kömürü katra
nının sair taktir mahsulleri ile olan mahlutları dâhil). 
Yüksek sühunet taş kömürü katranlarının taktirinden elde edilen yağlar ve 
benzeri müstahsallar; bu faslın 2 numaralı notunda belirtilen sair yağlar ve 
müstahsallar. 
Taşkömürü katranından veya sair madenî katranlardan elde edilen zift ve 
zift koku. 

Ham petrol veya bitümenli madenlerden elde edilen ham yağlar : 

60 

Muaf 
60 
5 

15 

30 

30 

25 

Lira K. 

27.10 

a) 270 santigrat sühunet derecesinden evvel takattur eden hafif yağlar nis-
beti % 37 yi bulmıyanlar. 100 Kg. S. 
b) % 37 den % 50 ye kadar olanlar 100 Kg. S. 
c) % 50 den yukarı olanlar. 100 Kg. S. 
Petrol yağları veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar 
hariç) (Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı
nı veya bitümenli madenlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve Tarifenin 
başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan müstahzarlar dâhil): 
a) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif 
yağlar 100 Kg. S. 
b) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup 
55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı 
olup 250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden 
orta yağlar. 
e) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha 
ağır yağlar : 
1. Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur edenler. 
2. Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı c/c 80 den az olanlar 
3. Makina yağları (Karakteristik rengi ve kokusu giderilmiş 

100 Kg. S. 
yukarı olan 

100 Kg. S. 

27.11 

İhtar : Denemeler A. S. T M. usullerine göre yapılır. 
kaplarda olanlar asıl verginin 10 mislino tabidir. 

Petrol gazı ve gaz halinde sair hidrokarbürler. 

1.00 
4,90 

13.20 

19.15 

7.80 

8.75 

7.50 100 Kg. S. 
olanlar dâhil) 

100 Kg. S. 8.75 
5 kiloya kadar hususi 

Kıymetinden 
% 

15 
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27.12 — Vazelin. 
27.13 — Parafin; petrol mumları veya şist mumları; ozokerit; linyit mumu, turb mumu, 

parafinli bakiyeler (Gatsch veya slack wax) (Boyanmış olsun olmasın) 
27.14 — Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarının veya bitümenli madenlerden el

de edilen yağların diğer bakiyeleri. 
27.15 — Tabiî bitümen ve tabiî asfalt; bitümenli şistler ve kumlar; asfaltlı kayalar. 
27.16 — Esasını tabiî asfalt, tabiî bitümen, petrol bitümeni, madenî katran veya made

nî katran zifti teşkil eden bitümenli mahlutlar (Bitümenli sakızlar eutbacks, 
v. s.). 

27.17 — Elektrik enerjisi. 

BÖLÜM VI 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 

NOTLAR . 
1. a) 28.50 veya 28.51 pozisyonlarından birindeki tariflere uyan bütün müs-
tahsallar (Radyoaktif madenlerin cevherleri hariç) bu pozisyonlara dâhil olup, 
tarifenin başka pozisyonlarına verilmez. 
b) Yukarda (a) bendindeki hükümler mahfuz kalmak sartiyle, 28.49 veya 
28.52 pozisyonlarından birindeki tariflere uyan bütün müstahsallar bu pozis
yonlara dâhil olup, bu bölümün başka bir pozisyonuna girmez. 
2. Yukarda 1 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak sartiyle, dozlandırılmış 
şekilde veya perakende satış için hazırlanmış olmaları dolayısiyle 30,03, 30.04, 
30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 veya 38.11 pozisyonlarından birinde yer alan 
müstahsallar bu pozisyonlara dâhil olup, tarifenin başka bir pozisyonuna gir
mez, 

FASIL 28 

Organik ölmvyan kimyevi müstahsallar; kıymetli madenlerin, radyoaktif ele
manların, nadir toprak madenlerinin ve izotopların organik veya organik olmı-

yan bileşikleri 

NOTLAR . 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu fasla münhasıran aşağıda 
yazılı olanlar girer : 
a) îzole edilmiş kimyevi elemanlar veya kimyevi bakımdan muayyen bir. ter
kipte olan ve münferit şekillerde bulunan bileşikler (Saf halde bulunsun bu
lunmasın) ; 
b) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların sudaki mahlûlleri; 
c) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların başka mâyilerdeki mah
lûlleri; şu kadar ki, bu mahlûller münhasıran emniyet mülâhazaları veya na
kil icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zaruri bir şekilde yapılmış olmalı 
ve bu ameliye o müstahsalları umumi istimal şeklinden ziyade bâzı hususi isti
mal şekillerine uygun hale sokmamalıdır. 
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d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde zikredilen müstahsallardan, içleri
ne, muhafaza veya nakilleri için zaruri stabilizan maddeler katılmış olanlar. 
2. Organik maddelerle stabilize edilmiş.hidrosülfitler ve sülfoksilâtlar (28.36); 

organik olmıyan bazların karbonat ve perkarbonatları (28.42), organik olmı
yan bazların basit veya kompleks siyanürleri (28.43), organik olmıyan bazların 
fülminatları, siyanatları ve tiyosiyanatları (28.44), 28.49 ilâ 28.52 pozisyonla
rında yer alan organik müstalısallar, metaloidik veya madenî karbürlerden 
(28.56) başka, sadece aşağıda yazılı olan karbon bileşikleri de bu fasılda yer 
alır : 
a) Karbon oksitler, siyanhidrik, fülminik, izosiyanik, tiyosiyanik asitler ve ba
sit veya kompleks sair siyanojenik asitler (28.13); 
b) Karbon oksihalojemirler (28.14); 
c) Karbon sülfürü (28.15); 
d) Tiokarbonatlar, selenyokarbonatlar ve tellürokarbonatlar, selenyosiyanat-
lar ve tellürosiyanatlar, tetratiyosiyanodiyaminokromatlar (Reineckates'ler) ve 
organik olmıyan bazların sair kompleks siyanatları (28.48); 
e) Katı oksijenli su (28.54), karbon oksisülfürü ve sülfohalojenürleri, siya-
nojen ve halojenürleri ile siyanamit ve madenî müştakları (28.58) (31 inci fas
la dâhil kalsik siyanamitin kuru halde ağırlık itibariyle % 25 veya daha az 
azot ihtiva edeni hariç). 
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir : 
a) Sodyum klorür ve V inci bölüme giren sair madenî müstalısallar; 
b) Yukarıda 2 numaralı notta zikredilenlerden gayrı, terkiplerinde hem or
ganik hem organik olmıyan unsurlar bulunan bileşikler; 
c) 31 inci faslın 1, 2, 3 ve 4 numaralı notlarında zikredilen müstalısallar, 
d) Lüminofor olarak kullanılan ve organik olmıyan müstalısallar (32.07); 
e) Suni grafit (38.0.1); yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın 
söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17); pera
kende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkaran müstahsal
lar (38.19); alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin halojenli tuzların
dan 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 yoliyle elde edilen taşlar, kıymetli 
veya sentetik taşların tozları (71.02 ilâ 71.04) ve 71 inci fasla dâhil olan kıy
metli madenler; 
g) Kimyaca sâf olsun olmasın XV inci bölüme giren madenler; 
h) Optik eşya (Hususiyle alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin 
halojenli tuzlarından veya magnezyum oksitten) (90.01). 
4. Bu faslın I I numaralı tâli faslında yer alan metalodik asitlerle IV numara
lı tâli faslında yer alan madenî asitlerden müteşekkil olan ve muayyen kimye
vi bir terkipte bulunan kompleks asitler 28.13 pozisyonuna girer. 
5. 28.29 ilâ 28.48 pozisyonları, münhasıran madenî tuz ve pertuzlarla, amon
yum tuzlarını ve pertuzlarını ihtiva eder. 
Pozisyonlarda yazılı istisnalar mahfuz kalmak üzere, muzaaf veya kompleks 
tuzlar 28.48 pozisyonuna verilir. 

Tarife 
No : 
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6. 28.50 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı olanları ihtiva eder : 
a) Teknesyum, prometyum, polonyum, astat, radon, fransiyum, radyum, ak
tinyum, protaktinyum, neptunyum, plütonyum ve diğer transüranyen eleman
lar ve bu elemanların izotopları; bu elemanların ve izotoplarının organik veya 
organik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın); 
•b) Sair tabiî veya suni radyoaktif izotoplar (XIV ve XV nci bölümlerde 
yer alan kıymetli madenlerle âdi madenlerin izotopları dâhil); bunların orga
nik veya organik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevi bir terkipte olsun ol
masın). Gerek yukarda ve gerekse 28.50 ve 28.51 pozisyonlarında zikri geçen 
«izotop» tâbirine, zenginleştirilmiş izotoplar dâhil, tabiatta sâf izotop halinde 
bulunan kimyevi elemanlar hariçtir. 
7. Ağırlık itibariyle % 15 ve daha fazla fosfor ihtiva eden ferrofosforlarla, 
% 8 den ziyade fosfor ihtiva eden bakır fosforlar 28.55 pozisyonuna girer. 
I - Kimyevi elemanlar : 

28.01 — Halojenler (Flüor, klor, brom, iyot). 25 
28.02 — Süblimc kükürt veya teressüp ettirilmiş kükürt kolloidal kükürt. 30 
28.03 — Karbon (Petrol gazı karası «Carbon blaok» asetilen karası, antrasen karası 

ve is karası, v. s.) : 
a) Nebati karalar. • - . . 5 
b) Sairleri. 30 

28.04 — Hidrojen; necip gazlar; sair metaloitler : 
a) Hidrojen. 50 
b) Sairleri. 15 

28.05 — Alkali madenler ve alkali toprak madenler; nadir toprak madenleri (ttriytmı 
ve skandiyum dâhil); civa: 
a) Civa. 30 
b) Sairleri. 15 
II - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri : 

28.06 — Klorhidrik asit; klorosülfonik veya klorosülfürik asit. 40 
28.07 — Kükürt dioksit. 40 
28.08 — Sülfürik asit; dumanlı sülfürik asit (oleunı). 30 

İHTAR: Hükümetçe belirtilecek şartlara uymayı Sanayi Bakanlığına karşı yazı
lı olarak taahhüdedecek yerli suni gübre fabrikalarının ihtiyaçları için doğru
dan doğruya kendileri tarafından adı geçen Bakanlığın müsaadesiyle hariçten 
getirilecek sülfürik asit vergiye tabi tutulmaz. 

28.09 — Nitrik asit; Sülfonitrik asitler. 40 
28.10 — Fosforik anhidrit ve fosforik asitler (Meta-, Orta - ve piro-). 15 
28.11 — Arsenik trioksit, arsenik pentoksit ve arsenik asit. 20 
28.12 — Borik asit ve borik anhidrit. 30 
28.13 — Organik olmıyan sair asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri. 15 

III - Metaloitlerin halojenli, oksilhaloj enli ve kükürtlü müştakları : 
28.14 — Metaloitlerin klorürleri, oksiklorürleri ve halojenli ve oksihalojenli sair müş

takları. 20 
28.15 — Metaloit sülfürler (Fosfor trisülfür dâhil). 15 

IV - Organik olmıyan bazlar, madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler : 
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28.16 — Mayi amonyak veya amonyak mahsûlü. 40 
28.17 — Sodyum hidroksit (Kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum 

ve potasyum peroksitler: 
a) Sodyum hidroksit (Kostik soda). 30 
b) Sairleri. 25 

28.18 — Stronsiyum, baryum ve mangezyum oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri. 25 
28.19 — Çinko oksit ve çinko peroksit. 20 
28.20 —• Alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit (AHİ m in); suni korendon. 20 
28.21 — Krom oksitleri ve hidroksitleri. 25 
28.22 — Manganez oksitleri. 15 
28.23 — Demir oksitleri ve hidroksitleri (Fc2 0;, formülü dâhilinde ağırlık itibariyle 

% 70 ve daha fazla kombine demir ihtiva eden tabiî demir oksidi asıllı bo
yayıcı topraklar dâhil). 50 

28.24 — Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (Hidratları). 15 
28.25 — Titan oksitleri. 15 
28.26 —• Kalay oksitleri: Stanö oksit (Esmer oksit) ve stanik oksit (Stanik anhidrit). 15 
28.27 —• Kurşun oksitleri (Minyum ve minoraj dâhil). 50 
28.28 — Hidrazin ve hidroksilâmin ile bunların organik olmıyan tuzları, organik olmı

yan sair bazlar ve madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler. 25 
V - Organik olmıyan asitlerin madenî tuzları ve pertuzları : 

28.29 — Flüorürler; Flüosilikatlar, flüo boratlar ve sair flüor tuzları : 
a) Amonyum. 25 
b) Potasyum. 20 
e) Sairleri. 15 

28.30 — Klorürler ve oksiklorüıier : 
a) Kalay, eiva. 15 
b) Kalsiyum, çinko, manganez, bizmut, stronsium, bakır, kadmiyum, kur
şun. 40 
c) Amonyum (Nisadır). 25 
d) Sairleri. 50 

28.31 — Kloritler ve hipokloritler. 40 
28.32 — Kloratlar ve perkloratlar : 

a) Amonyum perklorat. 50 
b) Sairleri. 25 

28.33 — Bromürler ve oksibromürler; bromatlar ve perbromatlar; hipobromitler : 
a) Bromürler. 25 
b) Sairleri. 30 

28.34 — İyodürler ve oksi iyodürler; iyodatlar ve periyodatlar : 
a) Sodyum. 25 
b) Civa, lityum, baryum, magnezyum, manganez, demir, çinko, kobalt. 30 
e) Potasyum iyodür. Muaf 
â) Sairleri. 40 
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28.35 — Sülfürler (Polisülfürler dâhil) : 
a) Antimon, kalsiyum. 20 
b) Sodyum. 30 
e) Potasyum, kalay. 40 
d) Sairleri. 50 

28.36 — Hidrosülfitler (Organik maddelerle stabilize edilmiş olanlar dâhil); sülfoksi-
lâtlar. 25 

28.37 — Sülfitler ve hiposülfitler : 
a) Sodyum, amonyum. 35 
b) Sairleri. 25 

28.38 — Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
A) Sülfatlar, persülf atlar : 
a) Sâf bakır sülfat (Göztaşı). Muaf 
b) Gayrisâf bakır sülfat (Göztaşı). 5 
c) Krom, sodyum, magnezyum, kurşun, çinko 15 
d) Alüminyum sülfat. 30 
e) Bazik civa sülfat, potasyum sülfat, kodmiyum sülfat. 20 
f) Badik olmıyan civa sülfat, civa persülfat, kadmiyum persülfat, potasyum 
persülfat. 30 
g) Sairleri. 50 
B) Şaplar. 50 

28.39 — Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 20 
b) Amonyum, potasyum, kalsiyum, kurşun. 25 
c) Bakır, magnezyum, lityum. 15 
d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum. 30 
e) Sodyum nitrit ve nitrat. 25 
f) Sairleri. 50 

28.40 — Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 20 
b) Potasyum. 30 
c) Amonyum fosfat. 30 
d) Sairleri 50 

28.41 — Arsenitler ve arseniyatlar : 
a) Civa. 25 
b) Kalsiyum, çinko, sodyum, potasyum, alüminyum. ^ 15 
c) Sairleri. 50 

28.42 — Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum karbonat ihtiva eden ticari aman-
yum karbonat dâhil) : 
a) Kurşun, potasyum, sodyum. 15 
b) Baryum, stronsiyum, manganez, magnezyum. 30 
c) Bakır, lityum, bizmut. 25 
d) Sairleri. 50 
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28.43 — Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
a) Saf civa. Muaf 
b) Kadmiyum, sodyum, gayriısâf civa, kalsiyum. 5 
c) Potasyum, amonyum. 50 
d) Sairleri. 15 

28.44 — Fülminatlar, siyanatlar ve tiosiyanatlar : 
a) Civar. 30 
b) Sairleri. 15 

28.45 — Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar dâhil) : 
a) Sodyum. 50 
b) Potasyum. 40 
e) Sairleri. 25 

28.4G — Boratlar ve perboratlar : 
a) Sodyum (Boraks). 40 
b) Amonyum. 50 
c) Sairleri. 15 

28.47 — Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, permanganatlar, stanatlar, v.s.) : 
a) Vanadatlar, amonyum molibdat. 10 
b) Baryum' alüminat, kabolt alüminat. • 50 
e) Sairleri. 15 

28.48 —• Organik olmıyan asitlerin sair tuzları ve pertuzları (Azotürler hariç). 25 
VI — Muhtelif : 

28.49 — Kolloidal haldeki kıymetli madenler; kıymetli madenlerin amalgamlari; kıymet
li madenlerin, muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın, organik veya or
ganik olmıyan tuzları ve diğer bileşikleri : 
a) Potasyum, baryum, platino siyanür. 25 
b) Platin ve platin rejimine tabi maddelerin diğer tuzları. 75 
e) Gümüş nitrat. 30 
d) Diğer gümüş tuzları ve kolloMal gümüş. 15 
e) Sairleri. 5 

28.50 —• Radyoaktif kimyevî elemanlar ve radyoaMif izotoplar; bunların, kimyaca 
muayyen terkipte olsun olmasın, organik veya organik olmıyan bileşikleri : 
a) Radyum, toryum ve izotopları, suni radyo - elemanlar (radia - iyot, ra-
dio - fosfor, radyokarbon, radio kobalt, v.s.) Muaf 
b) Sairleri. 15 

28.51 —- 28.50 pozisyonu dışında kalan kimyevî eleman izotopları; bunların, muayyen 
kimyevî bir terkipte olsun olmasın, organik veya organik olmıyan bileşikleri. 15 

28.52 — Toryum, uranyum ve nadir toprak madenlerinin (itriyum ve skandiyum dâ
hil) tuzlariyle, organik veya organik olmıyan diğer bileşikleri; bunların birbir
leriyle olan mahlutları : 
a) Toryum tuzları ve organik ve organik olmıyan sair bileşikleri. Muaf 
b) Sairleri. 15 

28.53 — Mayi hava (İçindeki necip gazlar alınmış mayi hava dâhil) komprime hava 15 
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Hidrojen peroksit (Oksijenli su) (Katı oksijenli su dâhil) : 
a) Perhidrol (En az % 30 oksijeni havi). 
b) Sairleri. 
Fosfürler : 
a) Bakır. 
b) Saf çinko fosfür. 
c) Gayrisâf çinko fosfür, demir fosfürü. 
d) Sairleri. 
Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve madenî karbürler, v.s.) : 
a) Silisyum karbür (Carborandum). 
b) Şairleri. 
Hidrürler, nitrürler ve azotürler, silisyürler ve borürler. 
Organik olmıyan sair bileşikler (Mukattar ve nâkil sular ile, aynı saflık dere
cesindeki sular ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin amalgamları dâhil). 

FASIL 29 

Organik kimyevi müstahsallar 

NOTLAR . 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu fasla, münhasıran aşağı
da yazılı olanlar dâhildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan bileşik
ler (Sâf halde bulunsun bulunmasın); 
b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha ziyade izomerinin mahlutları (Sâf 
halde bulunsun bulunmasın) (Stereoizomerler müstesna olmak üzere, asiklik 
hidrokarbür izomerlerinin karışımları, doymuş olsun olmasın, hariç) (Fasıl 
27); 
c) Muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın, 29.38 ilâ 29.42 ve 29.44 po
zisyonlarında yer alan müstahsallar; 
d) Yukarda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan müstahsalların sudaki 
mahlûlleri; 
e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan müstahsalların sair mah
lûlleri; şu kadar ki, bu mahlûller münhasıran emniyet mülâhazaları veya na
kil icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zaruri bir şefkilde yapılmalı ve 
bu ameliye o müstahsalları umumi istimal şeklinden ziyade bâzı hususi istimal 
şekillerine uygun hale sokmamalıdır; 
f) Yukarda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde zikri geçen müstahsal-
lardan içlerine, muhafaza veya nakilleri için zaruri stabilizan maddeler katıl
mış olanlar; 
g) Tipleştirilmiş diyazonyum tuzları, bu tuzlar için birleştirici olarak kulla
nılan arilitler; tipleştirilmiş azoik boyalar için sabit bazlar. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 15.04 pozisyonunda yer alan müstahsallar ile 15.11 pozisylonunda yer alan 
gliserin; 

Kıyme
tinden 

% 

25 
50 

50 
20 
25 
15 

25 
35 
15 

30 
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b) Etilalkol (22.08 veya 22.09); 
c) Metan (27.11); 
d) 28 nci faslın 2 numaralı notunda zikredilen karbon bileşikleri; 
e) Hazırlanış tarama göre 31.02 veya 31.05 pozisyonlarında yer alan ve ku
ru halde ağırlık itibariyle % 45 veya daha az nispette azot ihtiva eden üre; 
f) Nöbatî veya hayvani menşeli boyayıcı maddeler (32.04); sentetik organik 
boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhil), lüminofor olarak kullanılan 
cinsten sentetik organik müstahsallar, lifler üzerine tesbit edilebilen optik 
ağartıcı maddeler ile tabiî eivit ve ambalajlara konulmuş boyalar (Tentür-
ler) (32.09); 
g) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere so
kulmuş mctaldehit, hegzametilen - tetramin ve benzeri müstahsallar ile, çak
maklarda veya ateşlemiye yarıyan âletlerde kullanılan neviden olup 300 san
timetre küp veya daha az bacımdaki kablara konulmuş akar yakıtlar (36.08); 
h) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme bomba
larına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17) ; perakende olarak sa
tılmak üzere ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkaran müstahsallar (38.19) ; 
ij) Optik eşya (Hususiyle etilendiami'i tartratmdan olanlar) (90.01). 
3. Bu faslın iki veya daha ziyade pozisyonuna girebilecek durumda olan 
müstahsallar, bunlardan numara sırasına göre sonuncu pozisyona girer. 
4. 29.03 ilâ 29.05, 29.07 ilâ 29.10 ve 29.12 ilâ 29.21 pozisyonlarında halojenli, 
sülfonlu, nitrolu veya nitrozolu müştaklara yapılan bütün atıflar, bu müş
takların mürekkep şekilde bulunanlarına da şâmildir. (Sülfohalojenli, nit-
rohalojenli, nitrosülfonlu ve nitrosülfohalojenli müştaklar, v.s.). Nitrolu veya 
nitrozolu gruplar 29.30 pozisyonu anlamında azot fonksiyonlu sayılmazlar. 
5. a) I ilâ VII nci tâli fasıllara dâhil asit fonksiyonlu organik bileşiklerin 
aynı tâli fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, bu bileşikler
den o tâli faslın numara sırasına gÖJ-e son pozisyonuna dâhil olanı ile birlik
te tasnif edilir. 
b) Etil alkol, gliserin veya sakarozun I ilâ VII nci tâli fasıllardaki asit 
fonksiyonlu organik bileşiklerle olan < sterleri, tekabül ettikleri asit fonksiyon
lu bileşiklerle birlikte tasnif edilir. 
c) Yukarda (a) veya (b) bendlerinde zikri geçen esterlerin organik olmıyan 
bazlarla elde edilen tuzları, tekabül ettikleri esterlerle birlikte tasnif edilir. 
d) I ilâ VII nci tâli fasıllarda yer alan sair asit veya fenol fonksiyonlu or
ganik bileşiklerin organik olmıyan bazlarla elde edilen tuzları, tekabül ettik
leri asit veya fenol fonksiyonlu organik bileşiklerle birlikte tasnif edilir. 
e) Kariboksilik asitlerin halojenürleri, tekabül ettikleri asitlerle birlikte tas
nif edilir. 
6. 29.31 ilâ 29.34 pozisyonlarına dâhil olan bileşikler, moleküllerin de hidro
jen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karibona bağlı 
(diğer nıe'talıoidük ve|ya .maldenî altomlar (Küiklürt, artsenilk, civa veya kursum, 
v. s.) (bulunan ongıaniık MleşiMeıldiır. 29.31 ('Küküritlıü ıonga.m!k 'bileşikler) 
pozisyonu ile 29.34 (iSaolr maıdeni - organdık Oüleşükler) pozlstyıon/u, doğrudan 
(doğruya fearfbonfa b'apı olaralk, 'hidrojen, oklsi'yen vo â oft ıhariiç, sadece feü-
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fejürt ve haliojen atomlarını ilhltiva eden ve bu sureMe sülıfonlu veya halojenü 
müştaklar (Veya mürekkep müştaklar) mahiyetini alan sülfonlu veya halo
jeni! müştaıkları (Ve mürekkep müştakları) ihtiva etmez. 
7. Aşağıda yazılı olanlar 29.35 (Heteroksiklik bileşikler) pozisyonuna gir
mez : 
Dahilî eter - oksitler, dahilî hemiasctaller, orto - difenollerin metilenik eter -
oksitleri, alfa ve beta epoksitleri, siklik asetaller, aldehitlerin, tiyoaldehitlerin 
veya aldiminlerin siklik polimerleri, polibazik asitlerin anhidritleri, poli alkol
lerin polibazik asitlerle olan siklik esterleri, siklik üreidler, polibazik asitlerin 
imitleri, hegzametilentetramin ve trimetilentrinitramin. 
I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştak
ları : 

29.01 — Hidrokanbürler : 
a) Difenil, difenilmetan. 40 
b) Terpenler. 50 
c) Naftalin. 50 
d) Sairleri. 25 

29.02 — Hidriikanbürlerin halojenli müştakları. 25 
İHTAR: Zirai ilâç imal eden fabrikalar için ve Tarım Bakanlığının müsaade
siyle ithal edilen sâf D.D.T. vergiden muaftır. 

29.03 —• Hidrokarbürlerm sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 50 
II - Alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

29.04 — Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları: 
a) Pentaeritritol. 15 
b) Sairleri. 50 

29.05 — Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 
a) Benzenik alkol, feniletüik alkol, sinamik alkol, fenilpropilik alkol, borneol, 
izoborneol, santalol. 50 
b) Sairleri. 35 
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, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştak

ları. ' . 30 
IV - Eter - oksitler, alkol Peroksitler, eter peroksitler, alfa ve beta epoksit-
ler, asetaller ye hemiasetaller; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, mitrozolu 

müştakları : 
29.08 —• Eter - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter - oksit - fenoller, eter - oksit - al

kol - fenoller, alkol peraksitleri ve eter peroksitleri; bunların halojenli, sülfon
lu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 
a) Fendi eter, anetol, öjenol, izoöjenol, anizik alkol. 60 
b) Dinitro - bütil - meta - krezil - metileter (Musc ambrette). 50 
c) Sairleri. ' 25 

29.09 — Epoksitler, epoksi - alkoller, epö'ksi - fenoller ve epdksi - eterler (Alfa veya 
beta); bunların halojenli, sülfonlu nitrolu, nitrozolu müştakları. 25 
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29.10 — Asetaller, hemi - asetaller, basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu asetaller 
ve hemi - asetaller; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları: 
a) Safrol, izosafrol. 50 
b) Sairleri. 15 
V - Aldehit fonksiyonlu bileşikler : 

29.11 —* Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eterler, aldehit - fenoller ve basit veya 
kompleks oksijen fonksiyonlu sair aldehitler : 
a) Sitral, sitronelâl, sinamik aldehit, benzaldehit, alfaamil sinamik aldehit, 
fenil asetik aldehit, hidroksi sitronelâl, salisilik aldehit, anizik aldehit, metil 
protokateşik aldehit (vanilin), heliotropin. 50 
b) Sairleri. 15 

29.12 — 29.11 pozisyonundaki müstahsalların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştakları. 15 
VI - Seton fonksiyonlu veya kinon fonksiyonlu bileşikler : 

29.1.3 — Setonlar, seton - alkoller, seton - fenoller, set on - aldehitler, kinonlar, kinon -
alkoller, kinon - fenoller, kinon - aldehitler ve basit veya kompleks oksijen 
fonksiyonlu sair setonlar ve kinonlar; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, 
nitrozolu müştakları : 
a) Kâfuru, kâfuru bromür. 15 
b) Aseton. 25 
c) Sairleri. 50 
VII - Asitler, asitlerin anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler; 
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

29.14 — Monoasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler; bunların 
halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 
a) Formiatlar (Benzil, bornil, sitronetfl, jeranil, izobornil, linalil, mantil, 
fenil, etil, rodinil, terpenil), asetatlar (Benzil, bornil sitronclil, jeranil, izo
bornil, linalil, nonil, oktil, parakrezil, fenilglikol, fenilpropil, rodinil, santalil, 
terpenil), benzoatlar (mil, bütil, etil, metil, propil), sinematlar (Benzil, bütil, 
etil, metil, feniletil, propil), valerianatlar (Amil, benzil, bornil, bütil, sitronc
lil, etil, jeranil, mantil, propil, rodinil). 50 
b) Asetik asit. 50 
e) Oleik asit : 30 
d) Sairleri. 35 

29.15 — Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler'; bunların ha
lojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 30 

29.16 — Asit - Alkoller, asit - aldehitler, asit - Setonlar, asit - fenoller ve basit veya 
kompleks oksijen fonksiyonlu sair asitler; anhidritleri, halojenürleri, peroksit 
ve perasitler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 
a) Salisilatlar (Amil, benzil, bornil, bütil, etil, propil, sitronelil, jeranil, 
rodinil). 50 
b) Potasyum tartrat, potasyum bitartrat (Krem tartr) . 40 
c) Magnezyum sitrat, demir sitrat. 25 
d) Asit sitrik, asit tartrik. ; 30 
e) Sairleri. " " 15 
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VIII - Madenî asitlerin esterleri ve bu esterlerin tuzları; bunların halojenli, 
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları: 

29.17 — Sülfürik esterler ve tuzları; bunların lıalojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştakları. 15 

20.18 — Nitrö ve nitrik esterler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müş
takları. 15 

29.19 —• Fosforik esterler ve tuzları (Laktofosfatlar dâhil); bunların halojenli, sül
fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 25 

29.20 — Karbonik esterler ve tuzları; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştakları. 20 

29.21 — Madenî asitlerin sair esterleri (Halojenli asitlerin esterleri hariç) ve bu ester
lerin tuzları; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 15 
IX - Azot gonksiyorilu bileşikler; 

29.22 — Amin fonksiyonlu bileşikler : 
a) Difenilamin. - .'50 
b) Sairleri. 15 

29.23 —• Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu anıinli bileşikler : 
a) Para - amin o - salisilik asit ve tuzları. Muaf 
b) Sairleri. 15 

29.24 — Kuateraer amonyum tuzları ve hidratları (Lesitinler ve sair fosfo - aminoli-
pitler dâhil) : 
a) Lesitin. 25 
b) Sairleri. 50 

29.25 — Amid fonksiyonlu bileşikler : 
a) Oralantibiyotik ilâçların imaline mahsus olanlar (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının müsaadesiyle). .Muaf 
b) Sairleri. 20 

29.26 — Imid fonksiyonlu veya imin fonksiyonlu bileşikler. 15 
29.27 — Nitril fonksiyonlu bileşikler. 15 
29.28 —- Diozoik, azoik veya azoksik bileşikler. 30 
29.29 — Hidrazin'in veya hidroksilamin'in organik müştakları : 

a) Hidrazid ve tiosemikarbazid müştakları. Muaf 
b) Sairleri. 15 

29.30 — Sair azot fonksiyonlu bileşikler 15 
X - Madenî organik bileşikler ve heterosiklik bileşikler : 

29.31 — Kükürtlü organik bileşikler : 
a) Ksantatlar. 15 
b) Sairleri. 25 

29.32 — Arsenikli organik bileşikler. 15 
29.33 — Civalı organik bileşikler. 15 
29.34 — Sair madenî - organik bileşikler. 15 
29.35 — Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dâhil) : 

a) îzanikotinik asit. Muaf 
b) Skatol (Suni sivet), endol. 50 
c) Füçfürol. 40 
e) Sairleri.' 25 
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29.36 — Sülfamitler. 15 
29.37 — Lâktonlar ve lâktamlar; sültonlar ve sültamlar : 

a) Kumarın, metil kumarın. 50 
b) Santonin. 5 
c) Sairleri. 15 
XI - Provitaminler, vitaminler, hormonlar ve enzimler (Tabiî veya sentez yolu 
ile elde edilmiş) : 

29.38 — Provitaminler ve vitaminler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş) (Tabiî 
konsantralar dâhil) ve bunların, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın, baş
lıca vitamin olarak kullanılan müştakları (Her hangi bir eritici madde içinde 
bulunsun bulunmasın). 5 

29.39 — Hormonlar (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların, başlıca hor
mon olarak kullanılan müştakları : 
a) Ensülin. Muaf 
b) Sairleri. 5 

29.40 — Enzimler : 
a) Peynir mayası : 25 
b) Sairleri. 15 
XII - Heterozitler ve nebati alkaloitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edil
miş) ; bunların tuzlan, eterleri, esterleri ve diğer müştakları .-

29.41 — Heterozitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların tuzları, eter
leri, ve diğer müştakları : 
a) Saponin. 25 
b) Sairleri. \ 5 

29.42 — Nebati alkaloitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların tuzlan, 
eterleri, esterleri ve diğer müştaklan: 
a) Kinin ve tuzları. Muaf 
b) Sairleri. I 15 
XII I - Diğer organik bileşikler : 

29.43 — Kimyaca saf şekerler (Sakaroz hariç). <& 
29.44 — Antibiyotikler. Muaf 
29.45 — Diğer organik bileşikler. 15 

FASIL 30 

İspençiyari müstahsallar 

NOTLAR. 
1. 30.03 pozisyonu anlamında «ilâç» tâbiri, aşağıda yazılı olanları ifade eder : 
a) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere kanştırılmış müstahsallar; 
b) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere dozlandırılmış veya pera
kende satış için ambalajlanmış olup mahlut halde bulunmıyan müstahsallar. 
Bu hükümler perhiz yemekleri, zenginleştirilmiş gıdalar, şeker hastalarına 
mahsus gıdalar, tonik içkiler ve maden sulan gibi yenilecek ve içilecek mad
delere tatbik olunmaz. 
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Yukarıki hükümlerle bu fasıldaki 3 numaralı notun (d) bendi hükümlerinin 
tatbikinde : 
A) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılmaz : 
1. Mahlut halde bulunmıyan müstahsallarm sudaki mahlûlleri; 
2. 28 ve 29 ncu fasıllara dâhil bütün müstahsallar; 
3. 13.03 pozisyonuna dâhil olan neba'î basit hulâsaların sadece her hangi bir 
eritici içinde muamele görmüş olanları veya tip haline getirilmiş «titreş» bulu
nanları; 
B) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılır : 
1. Kolloidal haldeki ma'hlûller ve süspansiyonlar (Kolloidal kükürt hariç): 
2. Nebati maddelerin mahlutlarının muamelesiyle elde edilen nebati hulâsalar; 
3. Tabiî maden sularının tebahuru ile elde edilen tuzlar ve konsantre sular. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) Taktir mahsulü kokulu sular ve uçan yağların sulu mahlûlleri (Tababette 
kullanılmaya elverişli olanlar) (33.05); 
b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar (Tedavi edici veya koruyucu hassaları 
haiz bulunanlar dâhil) (33.06); " , ' 
c) Tıbbi sabunlar (34.01). 
3. 30.05 pozisyonuna münhasıran aşağıda yazılı olanlar girer : 
a) Cerrahi dikişler için steril katgüt]er ve diğer steril malzeme; 
b) Steril lâminarya; 
c) Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar; 
d) Radyografi muayeneleri için X - şualarım geçirmiyen müstahzarlar; has
taya tatbik edilmek üzere hazırlanmış olup da (30.02 pozisyonuna girenler ha
riç) mahlut halde bulunmıyan dozlandırılmış şekildeki teşhis miyarı veya 
mahlut halde bulunan aynı işlere mahsus miyarlar; 
e) Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya mahsus sair maddeler; 
f) ilk yardım için hazırlanmış ecza çanta ve kutuları. 

30.01 — Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki guddeler ve sair uzuvlar (Toz haline 
getirilmiş olsun olmasın); guddelerin ve sair uzuvların veya bunların ifrazatı
nın tedavide kullanılan hulâsaları; tedavi veya korunmada kullanılmak maksa-
diyle hazırlanmış olan ve tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bu
lunmıyan hayvani menşeli sair maddeler. 50 

30.02 — Hastalığa karşı muafiyeti olan hayvan veya insanların kanından hazırlanmış 
serumlar; mikrop aşıları, toksinler, mikroorganizma kültürleri (Mayalar hariç, 
fermentler dâhil) ve benzeri sair müstahsallar : 
a) Fermentler. 10 
b) Çocuk felci aşıları ve bakteriel ve virütik diğer aşılar (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının müsaadesiyle). Muaf 
c) Sairleri. 50 

30.03 — .Tababette veya veterinerlikte kullanılan ilâçlar : 
a)Pensilin, streptomisin ve bunların grupundan dihidro - streptomisin pro-
kain penisilin gibi ilâçlarla kloromisetin, oreomisin, terramisin, para - aminosali-
silik - asit ve tuzları, izonikotinik asit, lıidrazid, tiosemikarbazid ve müştak
ları; ensülin ve aynı devai tesiri haiz olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tesbit edilen sair müstahzarlar. Muaf 
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İhtar : Bu müstahzarların muaflıklarının devamına lüzum kalmıyanlarm mu
afiyetleri Bakanlar Kurulu karariyle kaldırılabilir. Bu takdirde, mezkûr müs
tahzarların sınıfları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olunur. Ba
kanlar Kurulunca muaflığın kaldırılmasına ait kanun tasarısı muaflığın kaldı
rıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Yasama Organına sunulur. 
b) Sairleri : 
1. Birinci sınıf. 50 
2. İkinci sınıf. 45 
3. Üçüncü sınıf. 40 
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olunur). 
Bu faslın 3 numaralı notunda zikredilenler harieolmak üzere, tıbbi veya cerrahi 
maksatlar için, ispençiyari maddeler emdirilmiş veya kablanmış veya perakende 
satış için ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, sargılar ve benzerleri (Pansı-
manlar, sparadralar, hardal yakıları, v.s.). 70 
Sair ispençiyari eşya ve müstahzarlar. 10 

FASIL 31 

Gübreler 

NOTLAR . 
1. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle, 
31.02 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder : 
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden sodyum 
nitrat; 
2) Amonyum nitrat (Sâf olsun olmasın); 
3) Amonyum sülfonitrat (Sâf olsun olmasın); 
4) Amonyum sülfat (Sâf olsun olmasın); 
5) Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden kalsiyum 
nitrat; 
6) Kalsiyum nitrat ve magnezyum nitrat (Sâf olsun olmasın); 
7) Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden kalsiyum 
siyanamit (Yağ emdirilmiş olsun olmasın); 
8) Ağırlık itibariyle % 45 veya daha az nisbette azotu ihtiva öden üre. 
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsalların birbirleriyle olan mahlu
tundan elde edilen gübreler (Bu takdirde yukarda yazılı miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaz); 
C) Amonyum klorürün veya yukarda (A) ve (B) fıkralarında zikri geçen 
müstahsalların (Miktar nisbetleri nazarı itibara alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı 
veya toprağı besleme kuvvetinden mahrum bulunan ve organik olmıyan sair 
maddelerle karıştırmasından hâsıl olan gübreler. 
D) Yukarda (A) fıkrasının 1 veya 8 numaralı bendlerinde yazılı müstahsal
ların veya bu müstahsalların mahlutlarının su veya mayi amonyak içinde eri-
tilmesiyle hâsıl olan mayi gübreler. 
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2. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle, 
31.03 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder : 
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Defosforasyon cürufu; 
2) Dezagreje kalsiyum fosfatlar (Termofosfatlar ve eritilmiş fosfatlar) ve 
termik muameleye tabi tutulmuş tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar; 
3) Stiperfosfatlar (Basit, ikili veya üçlü); 
4) Ağırlık itibariyle % 0.2 veya daha fazla nisbette flüor ihtiva eden bikal-
siyum fosfat. 
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsallarm birbirleriyle karıştırılma
sından hâsıl olan gübreler (Bu takdirde yukarda yazılı miktar nisbetleri na* 
zarı itibara alınmaz); 
C) Yukarda (A) ve (B) fıkralarındaki müstahsallarm (Miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı veya toprağı besleme kuvvetinden 
mahrum bulunan ve organik olmıyan sair maddelerle karıştırılmasından hâsıl 
olan gübreler. 
3. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle, 
31.04 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder : 
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Ham tabiî potasyum tuzları (Karnalit, kainit vesilvinit, v. s.); 
2. Pancar melası bakiyelerinden elde edilen ham potasyum tuzları; 
3) Potasyum klorür (Saf halde bulunsun bulunmasın) (Aşağıda 6 numaralı 
notun (c) bendi hükmü mahfuzdur); 
4) Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az nisbette K2 0 ihtiva eden potasyum 
sülfat; 
5) Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az nisbette K2 0 ihtiva eden potasyum 
sülfatlı magnezyum sülfat; 
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsallarm birbirleriyle karıştırılma
sından elde edilen gübreler (Bu takdirde yukarıda yazılı miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaz). 
4. Her kilosunda 6 miligram veya daha fazla miktarda arsenik bulunan 
amonyum fosfatlar 31.05 pozisyonuna dâhildir. 
5. 1 (A),a 2 (A), 3 (A) ve 4 numaralı notlarda yazılı miktar nisbetleri, 
anhidr müstahsallarm, kuru haldeki ağırlıklarına göre hesaplanır. 
6. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : ••% . 
a) 05.15 pozisyonunda yer alan hayvan kanı; 
b) Yukarda 1 (A), 2 (A), 3 (A) ve 4 numaralı notlarda yazılı olanlar ha-
ricolmak üzere, muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bu
lunan bileşikler; 
e) 38.19 pozisyonunda yer alan ve her birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha 
fazla olan (Optik eşyadan gayrı) kültive potasyum klorür kristalleri; potas
yum klorürden optik eşya (90.01). 
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Guano ve menşei hayvani veya nebati olan sair tabiî gübreler (Birbiriyle ka
rıştırılmış olsun olmasın) (Kimyevi bir ameliyeye tabi tutulanlar hariç). 
Azotlu madenî veya kimyevi gübreler. 
Fosfatlı madenî veya kimyevi gübreler. 
Potaslı madenî veya kimyevi gübreler. 
Sair gübreler; bu fasıldaki müstahsallarm tablet, pastil ve diğer benzeri şe
killerde olanlariyle gayrisfıfi ağırlığı âzami 10 kiloyu geçmiyen ambalajlarda 
bulunanları. 

Kıyme
tinden 

% 

Muaf 
20 
10 
10 

15 

FASIL 32 

Debagatta ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanenler ve müştakları; boyayıcı 
maddeler, müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler; ma

cunlar; mürekkepler 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan bile
şikler (32.04 veya 32.05 pozisyonlarındaki tariflere uyanlarla, lüminofor ola
rak kullanılanlar cinsinden organik olmıyan müstahsallar (32.07) ve peraken
de satılacak şekillerde veya ambalajda bulunan 32.09 pozisyonundaki müstah
zar boyayıcı maddeler -hariç); 
b) Tannatlar ve 29.38 ilâ 29.42, 29.44 ve 35.01 ilâ 35.04 pozisyonlarına dâhil 
müstahsalların sair tannik müştakları. 
2. Stabilize diyazonyum tuzlariyle birleştirici maddelerden teşekkül eden ve 
lifler üzerinde sabit azoik boyalar meydana getiren mahlutlar 32.05 pozisyonu
na dahildir. 
3. Suni plâstik, kauçuk veya benzeri sair maddelerin hamurunu boyamada 
kullanılmak veya mensucat emprimesinle kullanılan müstahzarların terkibine 
katılmak üzere hazırlanmış olup esasını sentetik organik boyayıcı maddeler 
(Boyayıcı pigmentler dâhil), boyayıcı lâklar veya sair boyayıcı maddeler teş
kil eden müstahzarlar, nevilerine göro 32.05, 32.06 veya 32.07 pozisyonlarına 
girer. Bununla beraber, bu pozisyonlara, 32.09 pozisyonunda yer alan müs
tahzar pigmentler dâhil değildir. 
4. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarındaki m üstahsallarm, uçucu organik eriticiler 
içindeki malılûlleri (Kollodyon hariç), eriticinin ağırlığı mahlıüün ağırlığının 
% 50 sinden fazla olduğu takdirde, 32.09 pozisyonuna girer. 
5. Yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan müstahsallar, sulu duvar 
boyalarında boyayıcı pigment olarak kili anılmaya elverişli olsalar dahi, bu 
fasıl anlamında «Boyayıcı maddeler» tâbirine dâhil değildir. 
6. 32.09 pozisyonundaki «Istampacılığa mahsus varaklar» tâbiri, münhasıran 
kitap ciltleri, deriler veya şapka astarl ın gibi eşya üzerine yazı ve işaretler 
basmakta kullanılacak neviden olan ve aşağıda yazılı maddelerden teşekkül 
eden ince yaprakları ifade eder: 
a) înce madenî tozların (Kıymetli madenlerin tozları dâhil) Veya pigmentle
rin tutkal, jelatin veya sair yapıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş olanları; 
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b) Kâğıt, suni plâstik maddeler veya sair bir mesnet üzerine tesbit edilmiş 
maden tozları (Kıymetli madenlerin tozlan dâhil) veya pigmentler. 

32.01 — Debagatte kullanılan nebati menşeli hülâsalar. 75 
32.02 —• Tanenler (Tannik asitler) (Sulu mazı taneni dâhil); bunların tuzları, eter

leri, esterleri ve sair müştakları. 25 
32.03 —• Debagatte kullanılan sentetik maddeler (Tabiî debagat müstahsalları ile karış

tırılmış olsun olmasın); debagatte kullanılan suni şamalar (Enzim, pankreas, 
baikteri. v. s. asıllı şamalar). 40 

32.04 —• Nebati menşeli boyayıcı maddeler (Boyayıcı ağaçların ve boyayıcı diğer ne
batların hülâsaları dâhil fakat çivit hariç) ve hayvani menşeli boyayıcı mad
deler. 40 

32.05 — Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhil); lüminofor 
olarak kullanılmaya elverişli sentetik organik müstahsallar; lifler üzerine tes
bit edilebilen optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit : 
a) Tabiî çivit, 25 
b) Sairleri. 20 

32.06 — Boyayıcı lâklar : 
a) Sentetik boyayıcı lâklar. 20 
b) Sairleri. 30 

32.07 — Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kullanılmaya elverişli olup orga
nik olmıyan müstalhsallar : 
a) Ultramarin (utrumer). 30 
b) Sairleri. 50 

32.08 — Seramik, emaye veya canı sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müs-
. tahzar boya ve donuklaştırıcılar, cam haline gelebilen terkipler, mayi cilalar 

ve benzeri müstahzarlar; sırlar; cam mayaları ve toz, granül ve pul şeklin
de diğer camlar : 
a) Cam mayalan, toz, graııül ve pul şeklinde camlar. 10 
b) Sairleri. 30 

32.09 — Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajmda kullanılan sulu pigment
ler; sair müstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir 
yağı, esans vernik ve diğer boya vasıtaları içinde ezilmiş pigmentler; istam-
pacılığa mahsus varaklar; perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulu
nan müstahzar boyayıcı maddeler. 50 

32.10 — Resim, eğitim ve eğlence için boyalar, afiş boyaları, renkleri tadil edici bo
yalar (Tüp, şişe, kavanoz, çanak ve benzeri kablar içinde veya pastil halinde) ; 
bunların takını teşkil edenleri (Fırça, çanak, gölge kalemi «Estomp» ve sair 
teferruatı ihtiva etsin etmesin). 30 

32.11 — Müstahzar kurutucu maddeler (Sikatifler). 50 
32.12 — Macunlar ve sıvama maddeleri (Reçineli macun ve reçineli çimentolar dâhil). 35 
32.13 — Yazı veya resinı-i hatti mürekkepleri, matbaa mürekkepleri ve diğer mürek

kepler ; 
a) Matbaa mürekkepleri. 15 
b) Sairleri. 25 
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FASIL 33 

Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık veya tuvalet müstahzarları ve 
kozmetikler 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) îçki imalinde kullanılan (Teksif edilmiş hulâsalar denilen) alkollü mü
rekkep müstahzarlar (22.09); 
b) Sabunlar (34.01); 
c) 38.07 pozisyonunda yer alan terebantin esansı ve sair müstahsallar, 
2. 33.05 pozisyonunda yer alanlar hariç olmak üzere, ıtriyatçılık veya tuva
let müstahsalları veya kozmetik olarak kullanılmaya elverişli olan ve bu mak
satla perakende olarak satılacak şekilde ambalajlanmış bulunan müstahsallar, mahlut 
halde olsun olmasın, 33.06 pozisyonuna dâhildir. 

33.01 — Uçan yağlar (Terpeni alınmış olsun olmasın) (Katı veya mayi halde); rizi-
noitler : 
a) Stearopten. Memnu 
b) Sairleri. 100 

33.02 — Uçan yağların terpeninin alınmasından elde edilen terpenli tâli müstahsallar 50 
33.03 — Katı yağlarda, sabit mayi yağlarda, mumlarda veya benzeri maddeler içinde 

teksif edilmiş ve emdirme (Enfleurage) veya batırma (Maceration) usulle
riyle istihsal olunmuş uçan yağ mahlûlleri. 100 

33.04 — Koku veren iki veya daha fazla tabiî veya suni maddenin (Uçan yağ, rezi-
noit) kendi aralarında veya birbirleriyle karıştırılmasından elde edilen yahut 
esasını bu maddelerden biri veya daha fazlası teşkil eden mahlutlardan ıtri
yatçılıkta, gıda ve içki sanayiinde iptidai madde olarak kullanılanlar (Al
kollü basit mahlûller dâhil). 150 

33.05 — Taktir mahsulü kokulu sular ve uçan yağların sulu mahlûlleri (Tababette 
kullanılmaya elverişli olsun olmasın). - 75 

33.06 — Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müstahzar kozmetikleri : 
a) Diş macunları, tozları, sabunları ve suları. 100 
b) Sairleri. 200 

FASIL 34 

Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıkama müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, bakım müstahsalları, fitilli 
mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus pat'lar ve dişçilikte kullanılan 

mumlar 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte bulunan izole edilmiş bileşikler; 
b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar, traş kremleri ve şampuvanlar (Sa
bun veya tansiyoaktif müstahsallar ihtiva etsin etmesin) (33.06). 
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2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici maddeler, aşındırıcı tozlar, dol
gu maddeleri ve tıbbi müstahsallar, v.s. katılmış olsun olmasın, münhasıran, 
suda eriyebilen sabunlan ihtiva eder. 
3. 34.03 pozisyonunda kullanılan «Petrolden veya bitümenli madenlerden el
de edilen yağlar» tâbiri 27 nei faslın 3 numaralı notunda tarif edilen müstah
sallar anlamına gelir. 
4. 34.04 pozisyonunda kullanılan «Emülsiyon halinde olmıyan veya eritici 
madde ihtiva etmiyeıı müstahzar mumlar» tâbirine, münhasıran aşağıda yazılı 
olanlar girer. 
A) Hayvani menşeli mumların birbirleriyle, nebati menşeli mumların birbir
leriyle ve suni mumların birbirleriyle olan mahlutları; 
B) Muhtelif sınıflara mensup (Hayvani, nebati, madenî veya suni) mumla
rın birbirleriyle olan mahlutları ile, parafinin hayvani, nebati veya suni mum
larla olan mahlutları; 
C) Emülsiyon halinde olmamak ve içlerinde eritici maddeler bulunmamak 
şartiyle, esasını mum veya parafin teşkil eden ve ayrıca katı yağlar, reçine
ler, madenî veya başka maddeler ihtiva eden mum kıvamındaki mahlutlar. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyonuna dâhil değildir : 
a) 27.13 pozisyonunda yer alan mumlar; 
b) Mahlut halde olmayıp sadece boyanmış bulunan hayvani veya nebati 
menşeli mumlar. 

34.01 — Sabunlar (Tıbbi sabunlar dâhil) : 
a) Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar. 50 
b) Sairleri. 60 

34.02 — Tansiyoaktif organik müstahsallar; tansiyoaktif müstahzarlar ve yıkama müs
tahzarları (Sabun ihtiva etsin etmesin). 35 

34.03 — Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına deri
nin veya sair maddelerin mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müs
tahzarlar (İçinde, petrolden veya bitümenli madenlerden elde edilen yağ nis-
beti % 70 veya daha fazla olanlar hariç). 25 

34.04 — Suni mumlar (Suda eriyebilenler dâhil); emülsiyon halinde olmıyan veya eri
tici madde ihtiva etmiyen müstahzar mumlar : 
a) Suni mumlar, suni mumların karışımından ibaret müstahzar mumlar. 20 
b) Sairleri. 75 

34.05 — Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve cilaları, madenî eşya cilaları, pat veya 
toz halinde temizleyici maddeler ve benzeri müstahzarlar (34.04 pozisyonuna 
giren müstahzar mumlar hariç). 50 

34.06 — Fitilli mumlar (Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri): 
a) Balmumundan fitilli mumlar. 50 
b) Sairleri. 75 

34.07 — Model yapmaya mahsus patlar (Takım halinde olanlarla çocukları eğlendir-
miye mahsus bulunanlar dâhil); levha, at nalı, çubuk ve benzeri şekillerde ha
zırlanmış «Dişçi mumu» denilen müstahzarlar. 25 
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FASIL 35 

Albüminoid maddeler ve yapıştırıcılar 

NOT . 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İlâç şeklinde hazırlanmış proteinli maddeler (30.03); 
b) Grafik sanatlarla ilgili ve jelatin mesnetli müstahsallar (Fasıl :49). 

35.01 — Kazeinler, kazeinatlar ve kazeinin sair müştakları; kazein tutkalları : 
a) Kazein. 15 
b) Sairleri. 25 

35.02 — Albüminlcr, albüminatlar ve albüminiu sair müştakları. 30 
35.03 — Jelatinler (Boyanmış veya satıhları islenmiş olsun olmasın, kare veya müstatil 

şeklinde kesilmiş yapraklar halinde olanlar dâhil) ve jelatin müştakları; ke
mikten, deriden, sinirden, veterden ve benzeri maddelerden mamul tutkallar ve 
balık tutkalı; katı iktiyokol: 
a) Jelatin ve jelatin müştakları. 20 
b) Sairleri. 30 

35.04 — Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bunların müştakları; deri tozu (Krom
la muamele görmüş olsun olmasın). 15 

35.05 •— Dekstrinler ve dekstrin kolaları; kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar; nişasta 
asılı yapıştırıcılar. 50 

35.06 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geemiven. veya bulunmıyan müstahzar yapıştı
rıcı maddeler; perakende olarak satılınnk üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az 
olan ambalajlara konulmuş her nevi yapıştırıcı müstahsallar : 
a) Çiriş, leykom, soğuk tutkal. 25 
b) Sairleri. 40 

30.01 
36.02 

FASİL 36 

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekrd mamulleri; kibritler; piroforik halita
lar; ateş alıcı maddeler 

NOTLAR . 
1. Bu fasla, aşağıda 2 numaralı notun (a) veya (b) bendlerinde yazılı bulu
nanlar haricolmak üzere, muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şe
killerde bulunan bileşikler dâhil değildir. 
2. 36.08 pozisyonu, münhasıran aşağıda yazılı olanları ihtiva eder: 
a) Metaldehit, hegzametilentetramin ve benzeri maddeler (Yakıt olarak kul
lanılmak maksadivle tablet, çubuk ve benzeri şekillerde hazırlanmış); alkol 
asıllı yakıtlarla benzeri şâir müstahzar yakıtlar (Katı veya pat halinde); 
b) Çakmaklar ve ateşleyici aletler için 300 santimetre küp veya daha az ha-
cımdaki kablara konulmuş akar yakıtlar (Benzin ve saire); 
e) Ateş yakıcı maddeler, reçineli meşaleler ve benzerleri. 
Silâh barutu. 
Müstahzar patlayıcı maddeler. 

100 
100 
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Fitiller; infilâk fitilleri. 
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Pirotekni mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, parafinli ağız otu, 
paragrel füzeler ve benzerleri). 

Kıyme
tinden 

% 

100 
100 

100 

Lira K. 

36.06 — Kibritler : 
a) Mumlu kibritler 
b) Poşet kibritleri 
e) Sairleri. 

O. 100 Kg. 
G. 100 Kg. 
G. 100 Kg. 

200.00 
175.00 
150.00 

Kıymetin
den. % 

36.07 — Fero - seryum ve sair piroforik halitaler (Her şekilde): 
a) Suni çakmak taşları. 
b) Sairleri. 

36.08 — Ateş alıcı maddeler mamulleri. 

1.10 
100 
100 

FASIL 37 

Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme 

NOTLAR . 
1. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dâhil değildir. 
2. 37.08 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olanlar gider : 
•a) Fotoğrafçılıkta kullanılmak maksadiyle karıştırılmış kimyevi müstahsallar 
(Emülsiyonlar, revelâtörler, fiksörier, virörler, v.s.); 
b) Aynı maksadla kullanılmaya elverişli bulunan dozlandırılmış veya hazır 
bir şekilde perakende satış için amibalâj lanmış sâf müstahsallar. Vernikler, 
tutkallar ve benzeri müstahzarlar 37.0S pozisyonu dışında kalır ve kendi rejim
lerine tabi olurlar. 

37.01 — Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve düz filimler (Kâğıt, mukavva 
ve mensucat haricolmok üzere, her hangi bir maddeden): 
a) Röntgen filimleri. 
b) Sairleri. 

37.02 — Hassas hale getirilmiş boş filim ve peliküller (Delinmiş olsun olmasın) (Rulo 
veya şerit halinde): 
a) Röntgen filimleri. 
b) Sairleri. 

37.03 — Hasas hale getirilmiş kâğıtlar, kartlar ve mensucat (Boş veya dolu, fakat de-
velope edilmemiş): 
a) Boş. 
b) Sairleri. 

37.04 — Levhalar, filim ve peliküller ('Doldurulmuş, fakat develope edilmemiş, nega
tif veya pozitif), 

Muaf 
25 

Muaf 
35 

25 
35 

35 
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37.05 — Levhalar, delikli veya deliksiz filim ve peliküller (Sinema filimleri hariç) 
(Doldurulmuş ve develope edilmiş, negatif veya pozitif). 35 

Lira K. 

37.06 — Sadece seslendirilmiş sinema filimleri (Doldurulmuş ve develope edilmiş, ne
gatif veya pozitif): 
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar. (J. 1 Kg. 75.00 
•b) Sairleri. O. ı Kg. 100.00 

37.07 — Sessiz veya hem şekil, hem ses ihtiva eden diğer sinema filimleri (Doldurul
muş ve develope edilmiş, negatif veya pozitif): 
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar. G. 1 Kg. 75.00 
b) Sairleri. G. 1 Kg. 100.00 

Kıymetin
den % 

37.08 — Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevî müs!.ansallar (Flâş için kullanılan müstalı-
sallar dâhil). 25 

FASİL 38 

Kimya sanayiinin muhtelif müstahsallar) 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir : 
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, haşarat Öldürücü, tufeylî mantarları, zararlı otları imha 
edici, parazitlere ve kemirici hayvanlara karşı koyucu müstahsallar ve ben
zerleri (38.11) pozisyonunda yazılı şekil veya ambalajlarda bulunanlar; 
3. Yangın söndürme cihazları için kullanılan veya yangın söndürme bomba
larına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17) ; 
4. Aşağıda 2 numaralı notun (a), (c), (d) ve (f) bendlerinde zikredilen müs
tahsallar ; 
b) îlaçlar (30.03). 
2. Aşağıda yazılı olanlar tarifenin başka bir pozisyonuna değil, 38.19 po
zisyonuna girer : 
a) Alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin, halojenli tuzlarının ve
ya magnezyum oksitiıı kültive kristalleri (Optik eşya hariç) (Her birinin 
ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olmak üzere) ; 
b) Füzel. yağları; 
e) Mürekkep lekesi çıkarıcı müstahsallar (Perakende satış için ambalajlan
mış) ; 
d.) Teksir makinası yazılarının tashihinde kullanılan müstahsallar- (Pera
kende satış için ambalajlanmış) ; 
e) Fırınların sühunetini kontrola mahsus eriyen müşirler; 
f) Dişçilikte kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış alçılar. 
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38.01 — Suni grafit; kolloidal grafit (Mayi yağlar içinde süspansiyon halinde olan
lar hariç) : 
a) Suni grafit. 15 
b) Sairleri. 30 

38.02 — Hayvani karalar (Kemik karası, fildişi karası, v. s.), kullanılmış ve tesiri 
kalmamış karalar dâhil. 15 

38.03 — Aktif hale getirilmiş kömürler (Renk giderici, emici veya polarizasyonu gi
derici) ; silisli fosiller, killer, boksit ve sair tabiî madenî müstahsallar (Aktif 
hale getirilmiş). 35 

38.04 — Havagazınm tasfiyesinden hâsıl olan amonyaklı sular ve krüd amonyak. 20 
38.05 — Tali oil (Mayi reçine). 35 
38.06 — Linyosülfiltler. 35 
38.07 — Terebentin esansı; kozalaklılar fasilesine mensup ağaçlatın takdirinden veya 

başka suretle muamelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı veya çam esansı, 
kâğıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve sair terpenik eriticiler; ham di-
penten; kâğıt imalinden bakiye bisülfitli esans; çam yağı. 100 

38.08 — Kolofanlar ve reçineli asitler; bunların 39.05 pozisyonuna giren zamk ester
lerden gayrı müştakları; reçine esansı ve reçine yağları. 100 

38.09 — Odun katranları ve odun katranı yağları (38.18 pozisyonundaki mürekkep 
eriticiler ve sulandırıcılar har iç) ; odun kreozotu; aseton yağı ve metilen. 50 

38.10 — Her nevi nebati zift ve esasını nebati zift veya kolofan teşkil eden ve bira
cılıkta kullanılan ziftler ve benzeri terkipler; dökümhane maçalarında kul
lanılan ve esasını reçineli tabiî müstahsallar teşkil eden bağlayıcılar. 25 

38.11 — Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, tufeyli mantarları, zararlı otları imha 
'edici, parazitlere ve kemirici hayvanlara karşı koyucu müstahsallar ve ben
zerleri (Perakende satış için ambalajlanmış veya müstahzar hale getirilmiş); kü
kürtlü şeritler, fitiller, mumlar ve sinek kâğıdı halinde mamuller. 40 

38.12 — Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi" için müstahzarlar (Mensu
cat, kâğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayide kullanılmak üzere hazırlan
mış). 20 

38.13 — Maden satıhlarının temizlenmesinde kullanılan terkipler; madenlere lehim ve 
kaynak yapılmasında kullanılan mayi müstahzarlar ve sair yardımcı terkip
ler; maden ve sair maddelerden mürekkep lehim ve kaynak patları \e tozları; 
lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplan
masında kullanılan müstahzarlar. 40 

38.1.4 — İnfilâkı önleyici müstahzarlar, oksidusyonu durdurucu maddeler, peptizan kat
kılar, lüzueiliği ıslah eden maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve madenî yağ
lar için hazırlanmış benzeri katkılar. 30 

38.15 — Vülkanizasyonu çabuklaştırıcı terkipler. 25 
38.16 — Mikroorganizmanlarııı çoğaltılması için hazırlanmış kültür vasatları 50 
38.17 — Yangın söndürme cihazlarında kullanılan müstahzarlar; yangın söndürme 

'bombaları. 25 
38.18 — Vernikler ve benzeri müstahsallar için mürekkep eriticiler ve sulandırıcılar. 40 
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Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri 
geçmiyen veya bulunmıyan kimyevî müstahsalları ve müstahzarları (Tabiî müs-
tahsalların mahlutundan elde edilenler dâhil); kimya sanayiinin veya buna 
bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ba
kiye müstahsalları. 30 

BÖLÜM VII «w 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve bu mad
delerden mamul eşya; tabiî sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk aşya 

FASIL 39 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri suni reçineler ve bu madde
lerden mamul eşya 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Istampacılığa mahsus varaklar (32,09); 
b) Suni mumlar (34.04); 
c) 40 ncı fasıldaki tarife uygun sentetik kauçuk ve mamuller; 
d) Saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (42.01), seyahat eşyası ve kab, 
kılıf, 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 mamul
leri (BÖLÜM - XI); 
g) Ayakkabılar ve aksamı, başlıklar ve aksamı, şemsiyeler, bastonlar, kamçı ve 
kırbaçlar ve bunların aksaımı, yelpazeler ve XII nci bölüme giren sair ma
muller; 
h) 71.16 pozisyonuna giren taklit mücevherat; 
ij) XVI ncı bölümde yer alan eşya (Makina ve cihazlar, elektrik malze
mesi); 
k) Nakil vasıtaları parça ve aksamı (BÖLÜM - XVII); 
1) Suni plâstik maddelerden optik eşya, gözlük çerçeveleri, resim âletleri ve 
90 ncı fasılda yer alan diğer eşya; 
m) 91 nci fasılda yer alan eşya (Hususiyle duvar, kol ve cep saatleri ve bun
ların aksamı). 
n) Musiki aletleri ve aksamı ile 92 nei fasılda yer alan diğer eşya; 
o) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94); 
p) Fıçılar ve 96 ncı fasla dâhil diğer eşya; 
q) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97); 
r) Düğmeler, kayarak işliyen fermuarlar, yazı kalemi sapları, dolma kurşun * 
kalemler ve bunların aksamı, pipolar, sigara ağızlıkları, v.s., taraklar, izoter-
mik şişe ve kapların aksamı ve 98 nci fasılda yer alan diğer eşya. 
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2. 39.01 ve 39.02 pozisyonlarına münhasıran, kimyevi sentez yoliyle elde edi
len ve aşağıdaki tariflere uyan müstahsallar dâhildir : 
a) Suni plâstik maddeler (Suni reçineler dâhil); 
b) Silikonlar; 
c) Rezoller, mayi polizobütilen ve polimerizasyon veya polikondansasyon su
retiyle elde edilen benzeri suni müstahsallar. 
3. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarına münhasıran aşağıda yazılı şekillerde olan 
müstahsallar dâhildir : 
a) Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsiyonlar, dispersiyonlar ve 
mahlûller dâhil); 
b) Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrimütecanis külçeler, granüller, pul ve toz
lar (Mulâj için kullanılan tozlar dâhil); 
c) Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçen monofiller; profiller, in
ce ve kaim çubuklar veya doğrudan doğruya çekilmek suretiyle elde edilen bo
rular (Satıhları işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir ameliyeye tabi tu
tulmamış) ; 
d) Levhalar, yapraklar, peliküller, şeritler ve lamlar (51 nci faslın 4 numaralı 
notu mucibince 51.02 pozisyonuna girenler hariç), satıhları basmalı veya sair 
suretle işlenmiş; bu levha, yaprak, pelikül veya şeritlerin başka bir ameliyeye 

. tabi tutulmaksızın sadece kesme suretivle elde edilmiş kare veya müstatil şek
lindeki tamamlanmış mamuller; 
e) Döküntü ve hurdalar. 

39.01 — Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon yoliyle temin edilen müstah
sallar (Tâdil edilmiş olsun olmasın, polimerize edilmiş veya edilmemiş, açık ve
ya kapalı zincirli) (Fenoplâstlar, aminoplâstlar, alkidler, pölialil esterler ve 
doymamış sair poliesterler ve sillikonlar, v.s.). 50 

39.02 — Poliimerizasyon ve kopolimerizasyon yoliyle temin edilen müstahsallar (Polieti-
len, politetrahaloetilenler, poliizdbütilen, polistiren, polivinil klorür, polivinil 
asetat, polivinil klorasetat ve sair polivinilik müştaklar, coumanone - indine 
reçineleri, v.s.). 50 

39.03 — Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve selülozun sair "esterleri, selüloz 
eterleri ve sair kimyevî müştakları (Plâstikleştirilmiş olsun olmasın) (Kolod-
yon, seloidin, selüloit, v.s.); vülkanize fiber. 50 

39.04 — Sertleştirilmiş albüminoit maddeler (sertleştirilmiş kazein, sertleştirilmiş jela
tin, v.s.). « 50 

39.05 — Eritilerek «fusion ile» tadil edilmiş tabiî reçineler (Eritilmiş zamklar); tabiî 
reçinelerin veya reçine asitlerinin esteri estirilmesi suretiyle elde edilen suni re
çineler (Zamk esterler); talbiî kauçuğun kimyevî müştakları (Klorlu, klorhid-
ratlı, siklize veya okside, v.s. edilmiş kauçuklar). 50 

39.06 — Sair yüksek polimerler, suni reçineler ve, suni plâstik maddeler (Aljinik asit 
ile bunun tuzları ve esterleri dâhil); linoksin : 
a) Heparin ve dekstran. 15 
İHTAR : Bu pozisyona dâhil olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
müsaadesi ile vergiden muaftı]*. 
b) Sairleri. 60 
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39.07 — 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya : 
a) Kare veya mustatilden gayrı şekilde kesilmiş levha, yaprak, pelikül ve şe
ritler, tüpler, ince ve kalın çubuklar, profiller, işlenmiş kare ve mustatil biçi
mindeki eşya 
b) Mutfak ve sofra eşyası (kahve ve çay takımları dâhil). 
c) Sairleri. 

FASIL 40 

Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk eşya 

NOTLAR. 
.1. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin hangi bölümünde kullanılmış olur
sa olsun «kauçuk» tâbiri, vülkanize edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın, 
aşağıda yazılı olanları ifade eder : Ta'biî kauçuk, balata, guta - perka ve 
benzeri tabiî zamklar, sentetik kauçuk, mayi yağlardan müştak taklit kauçuk 
ve bu muhtelif müstahsalların rejenere edilmiş olanları. 
2. Kauçuktan ve dokumaya elverişli maddelerden imal olunan ve umumiyet
le X I nci bölümde yer alan aşağıda yazılı eşya bu fasla dâhil değildir : 
a) Elâstiki veya kauçuklu örme mensucat ve mamulleri (40.10 pozisyonun
daki kauçuklu örme mensucattan taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolan
ları hariç) ile sair elâstiki mensucat ve mamulleri; 
b) Dokumaya elverişli maddelerden mamul tulumba hortumları ve benzeri 
hortumlar (Dâhilen kauçuk sıvanmış veya kauçuk bir bedeni havi) (59.15); 
c) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka ta
baka tertiplenmiş dokuma mensucattan (40.06 ve 40.10 pozisyonlarına giren
ler haricolmak üzere) : Metrekare ağırlığı 1 500 gram veya daha az olanlar ve 
bunların mamulleri; 
Metrekare ağırlığı 1 500 gramdan fazla olan ve ağırlık itibariyle % 50 den 
fazla dokuma maddelerini ihtiva edenler ve bunların mamulleri; 
d) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış olan ve ağırlık itibariyle % 50 den 
fazla dokuma maddelerini ihtiva eden keçeler ve bunların mamulleri; 
e) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış veya lifleri kauçukla birbirine tutturul
muş olan dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar (Metrekare ağırlığı ne olursa 
olsun) ve bunların mamulleri; 
f) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, dokuma ipliklerinin yanyana getirilip 
kauçukla aglomere edilmesinden meydana gelen kumaşlar ve bunların ma
mulleri 
Bununla beraber, mensucat, keçe «dokunmamış, örülmemiş kumaş» veya ben
zeri dokuma mamulleri ile mürettep sünger görünüşlü veya hücreli kauçuktan 
yapraklar, levhalar veya şeritler ile bu yaprak, levha veya şeritlerden mamul 
eşya (Dokumaya elverişli madde sadece mesnet teşkil ettiği takdirde) bu fa
sılda yer alır. 
3. Aşağıda yazılı olanlar da bu fasla dâhil değildir : 
a) 64 ncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı; 
b) 65 nci fasılda yer alan başlıklar (Banyo başlıkları dâhil) ve aksamı} 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 )'. 



-11-

Eşyanın cinsi 

e) XVI ııcı bölümde yer alan mekanik ve elektrikli makina ve cihazla
rın sertleştirilmiş kauçuktan mamul aksam ve parçaları ile, elektroteknik işler 
için sertleştirilmiş kauçuktan mamul hor türlü eşya ve aksamı; 
d) 90, 92, 94 ve 96 ncı fasıllarda yer alan eşya; 
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Spor eldiveni eriyle 40.11 pozisyo
nunda yer alan eşya hariç) (Fasıl 97) ; 
f) Düğmeler, yazı kalemi sapları, pipo sapları ve benzerleri, taraklar ve 98 
nei fasılda yer alan sair eşya. 
4. Bu faslın 1 numaralı notunda ve 40.02, 40.05, 40.06 pozisyonlarında zik
ri geçen «Sentetik kauçuk» tâbiri, doymamış sentetik maddeleri şümulü içine 
alır : Ancak bu maddeler, kükürt, selenyum veya telür ile vülkanize edildi
ğinde bir daha termoplâstik olamıyacak maddeler haline gelebilmeli ve (Vül-
kanizasyonu durdurmak için lüzumlu olmıyan başka faai veya âtıl maddeler, 
ezcümle plâstikleştirici maddeler, dolgu maddeleri katılmaksızın) vülkani-
zasyonı.n optimum noktasına erişildiğinde termoplâstik olmıyan maddeler 
(Yani 15 ve 20 santigrat dereceleri arasındaki bu sühunette ilk uzunluk
larının üç misline kadar kopmaksızın uzayabilen ve ilk uzunluğunun iki mis
line kadar uzatıldığında, iki saatten az bir zaman içinde ilk uzunluğunun 
en çok birbuçuk misline kadar bir uzunluğa gelebilen maddeler) meydana 
getirebilmelidir. Bu maddelere, polibütadyen, poliklorobütadyen (GRM), po-
libütadyen - stiren (GRS), poliklorobütadyen - akrilonitril (GRN), polibü
tadyen - akrilonitril (GRA) ve bütil kauçuk (GRt) dâhildir. Tiyoplâstlnr 
(GRP) da sentetik kauçuk addedilir. 
5. 40.01 ve 40.02 pozisyonları, içlerine dolgu maddeleri (Âtıl veya aktif), 
plâstikleştirici maddeler, vülkanize edici veya vülkanizasyonu eabuklaştırıcı 
unsurlar veya renk verici maddeler katılmış olan kauçukları ihtiva etme
diği gibi, tabiî kauçukla sentetik kauçuk mahlutları veya muhtelif cins ka
uçukların mahlutları da bu pozisyonlara dâhil değildir. Bununla beraber, iç
lerine pıhtılaşma safhasından önce madenî yağlar ilâve edilmiş sentetik kau
çuklarla, sadece muhafaza edici bir rolü olan maddeleri muhtevi, veya içle
rine, cinslerinin birbirinden ayırdedilmesi maksadiyle renk verici maddeler 
katılmış sentetik kauçuklar 40.02 pozisyonuna girer. 
6. Vülkanize kauçuktan mamul ve ufkî maktamın en geniş yeri 5 mili
metreyi geçen her profilde çıplak iplikler 40.08 pozisyonuna girer. 
7. 40.10 pozisyonuna, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplan
mış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan yahut kauçuk emdirilmiş 
veya sıvanmış dokumaya elverişli ipliklerden mamul taşıyıcı kolanlarla trans
misyon kolonları da dâhildir. 
8. 40.07 ilâ 40.14 pozisyonlarının tatbikinde, balata, guta - perka ve benzeri 
tabiî zamklar, taklit kauçuklar ve rejenere edilmiş bu türlü müstahsallar, 
vülkanizasyon ameliyesi geeirmemiş olsalar dahi, vülkanize kauçuk addedilir. 
9. 40.05, 40.08 ve 40.15 pozisyonlarında zikredilen levha, yaprak ve şerit 
tâbirleri, münhasıran, kesilmemiş yahut kare veya müstatil şeklinde kesil
miş (Bu ameliye onlara, bu halde kullanılmaya elverişli hazır eşya mahiye
tini verse bile), fakat sadece satıhlarınde bulunan baskı ve diğer işçilikten 
gayrı bir işçilik görmemiş levha, yaprak ve şeritleri ifade eder. 
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40.08 ve 40.15 pozisyonlarındaki «Profil», «Çubuk» ve «Bonı» tâbirleri, 
uzunluğuna kesilmiş olsun olmasın, sadece satıhlarında bulunan işçilikten 
gayrı bir işçilik görmemiş profil, çubuk ve boruları ifade eder. 
I - Ham kauçuk : 

40.01 Tabiî kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî zamklar (Ham) (Sta
bilize edilmiş veya edilmemiş lâteks dâhil) : 
a) Krepler. 40 
h) Sairleri. J5 

40.02 — Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edilmemiş sentetik lâteks dâhil) ; ma
yi yağlardan müştak taklit kauçuk : 
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imal ve yenilenmesinde (Sırt 
geçirme işinde kullanılacak sentetik kauçuk ve lâteks) (Sanayi Bakanlığın
ca, ihtiyaç ve miktarı kabul edilmek şartiyle). 10 
b) Sairleri. 30 

40.0:5 ----- Rejenere kauçuk. 50 
40.04 ,-.-- Sertleştirilmemis kauçuk döküntüleri, kırpıntı ve tozları; sadece yelliden kau

çuk imalinde kullanılmaya elverişli, kauçuktan mamul eşya hurdaları. 50 
İT - Vülkanize edilmemiş kauçuk : 

10.05 Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuktan levha, yaprak ve şerit
ler. 60 

•10.0(5 -•- Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuğun diğer şekil ve hallerde 
olanları (Solüsyon ve dispersiyonlar, çubuk, bonı ve profil, v. s.); vülkanize 
edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuk mamulleri (Kauçuk emdirilmiş doku
maya elverişli iplikler; tabiî veya sentetik vülkanize kauçuktan mesnetler 
de dâhil olmak üzere, her nevi mesnet üzerine sürülmüş yapıştırıcılar; ron-
delâ ve diskler, v.s.) : 
a) Rondelâ ve contalar. 40 
b) Sairleri. 50 
ITl - Vülkanize edilmiş fakat sertleştirilmeıniş kauçuktan mamul eşya : 

40.07 Vülkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplik (Dokumaya elverişli madde
lerle kaplanmış olsun olmasın) ; ^vülkanize kauçuk emdirilmiş veya kaplan
mış dokumaya elverişli iplikler. 50 

40.08 Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit ve profiller (Yu
varlak maktalı profiller dâhil). 50 

40.00 •-- Sertleştirilmenıiş .vülkanize kauçuktan bonı ve hortumlar : 
a) Tazyikli hava çekiçleri için hususi hortumlar (Asgari 40 atmosfer taz
yikle iki saat devamlı ve fiilî bir çalışmaya, tahammül edenler). 40 
b) Sairleri. 75 
Vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları. 50 
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış 
lâstikleri ve flâpsları. 40 
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan hijyen eşyası ve ispençiyari eşya (Em
zikler dâhil) (Sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun, bulunmasın). 25 
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve giyim eş
yası teferruatı (Nerede kullanılırsa kullanılsın). 25 

40.1.0 
40.11 

40.12 

40.13 
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Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya : 
a) Rondelâ ve contalar. 40 
b) Sairleri. 50 
IV - Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) ve mamulleri 
Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) (Külçe, levha, yaprak veya şerit, çubuk, 
profil veya boru halinde); sertleştirilmiş kauçuk döküntüleri, toz ve hurda
ları. 60 
Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) mamulleri. 60 

BÖLÜM VIII 

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu maddelerden mamul eşya; sdraciye 
eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat eşyası ve kah, kılıf, mahfaza teşMl 

eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya 

FASIL 41 

Deriler ve köseleler 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve benzeri sair döküntüleri (05.05 
veya 05.06); 
b) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları (05.07) veya (67.01); 
e) Tüylü hayvanların tüyleri alınmamış ham, tabaklanmış veya aprelenmiş de
rileri (Fasıl : 43). Bununla beraber, sığır, cinsi (Manda dâhil), at cinsi, ko
yun cinsi hayvanların (Astragan veya karakul - persaniye, breitschwanz ve 
benzerleri - ve Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), keçi cinsi hay
vanların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç), domuz cinsi 
hayvanların (Pekeri dâhil), dağ keçisi, ceylân, geyik, Şimal geyiği, Ren geyiği, 
karaca ve köpeklerin tüyleri alınmamış ham derileri 41.01 pozisyonunda yer 
alır. 
2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Suni veya terkip yoliyle elde edi
len deri ve kösele» tâbiri, münhasıran 41.10 pozisyonuna giren maddeleri ifade 
eder. 
Ham deriler (Taze, tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş veya kireçlenmiş) 
(Koyun cinsi hayvanların yünü alınmamış derileri dâhil): 
a) Öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak derileri (Yaş ağırlığı 15 kg. 
ve daha fazla ve kuru ağırlığı 9 kg. ve daha fazla). 10 
b) öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak derileri (Yaş ağırlığı 15 kg. a 
kadar ve kuru ağırlığı 9 kg. a kadar). 20 
e) Sairleri. 60 
Sığır cinsi (Manda dâhil) ve at. cinsi hayvanların hazırlanmış deri ve kösele
leri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alanlar hariç); 
a) Tabaklanmış fakat daha ileri bir ameliye görmemiş. 90 
b) Sairleri. 100 
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41.03 — Koyun cinsi hayvanların hazırlanmış derileri (41.06, 41.07 ve 41.08) pozisyon
larında yer alanlar hariç) : 
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş. 90 
b) Sairleri. 100 

41.04 — Keçi cinsi hayvanların hasırlanmış derileri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonla
rında yer alanlar hariç): 
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş. 90 
b) Sairleri. 100 

41.05 — Sair hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozis
yonlarında yer alanlar hariç): 
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş. 90 
b) Sairleri. 100 

41.06 —- Güderiler. 100 
41.07 — Parşömen halinde deri ve köseleler. 100 
41.08 — Ruğanlı veya yaldızlı deriler. 100 
41.09 — Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köselelerin ve tabaklan

mış veya parşömen hale getirilmiş derilerin, deri ve köseleden eşya imaline elve
rişli olmıyan kırpıntılariyle diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu 100 

41.10 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kösele (Lif haline getirilmemiş 
deri ve köseleden veya deri ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde) 
(Rulo halinde olsun omasın). 100 

FASİL 42 

Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum taktman; seyahat eşyası ve kab, kı
lıf, mahfaza teşkil eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya 

NOTLAR : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Cerrahi dikişler için steril katgütler ve sair steril malzeme (30.05); 
h) tçi tabiî veya taklit kürkle kaplı deri veya köseleden giyim eşyası ve te
ferruatı (Eldivenler hariç) ile dışında basit bir süs mahiyetini aşan tabiî ve
ya taklit kürkten ataam ihtiva eden deri veya köseleden giyim eşyası ve tefer
ruatı (43.03 veya 43.04); 
c) XI nci bölümde yer alan erzak fileleri vo benzerleri; 
d) 64 ncü fasılda yer alan eşya; 
e) 65 nci fasılda yer alan başlıklar vo aksam; 
f) 66.02 pozisyonunda yer alan kamçı ve kırbaçlar ile diğer eşya; 
g) Musiki aletlerine mahsus teller, davul ve benzerleri için deriler ve musiki 
aletlerine mahsus sair aksam (92.09 veya 92.10); 
h) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94); 
ij) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı; 
k) 98.01 pozisyonunda veya 71 nci fasılda yer alan düğmeler, kol düğme
leri, v. s. 
2. Bu fasla giren eşyadan imali tamamlanmamış olanlar, imali tamaımlanmış 
olanların mümeyyiz vasıflarını haiz oldukları takdirde aynı rejime tabi tu
tulur. 
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3. Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri veya köseleden .eldivenler 
(Spor eldivenleri veya koruyucu eldivenler dâhil), önlükler ve her türlü sa
nat ve meslek erbabının korunmak maksadiyle kullandıkları sair hususi teçhi
zat, askılar, bel kemerleri, kılıç kemer ve askıları, bilezikler ve saat kayışları 
42.03 pozisyonundadır. 

42.01 — Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (Eyer, hamut, 
koşum kayışları ve dizlikler, v. s.) (imal. edildiği madde ne'olursa olsun). 150 

42.02 — Seyahat eşyası (Sandık, valiz, şapka kutusu, seyahat çantası, arka çantası, 
v. s.), erzak çantaları, el çantaları, mektepli çantası, serviyet, cüzdan, ufak 
para çantası, tuvalet çantası, alet çantası, tütün ve sigara kutu, tabaka ve 
keseleri, kılıf, mahfaza ve kutular (Silâh, musiki aletleri, dürbün, mücevherat, 
şişe, yaka, ayakkabı, fırça, v. s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, suni veya ter
kip yoliyle elde edilen deri ve köseleden, vülkanize fiberden, suni plâstik 
madde yapraklarından, mukavvadan veya mensucattan). 150 

42.03 — Tabiî, suni veya tertip yoliyle elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve 
teferruatı. 150 

42.04 — Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köseleden teknik işlerde kul
lanılan eşya. 75 

42.05 — Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köseleden mamul diğer 
eşya. 150 

42.06 — Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya. 75 

FASIL : 43. 

Postlar ve- kürkler; taklit kürkler; bunlarm mamulleri 

NOTLAR : 
1. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Post veya kürk» tâbiri, 43.01 pozis
yonunda yer alan ham postlar haricolmak üzere, bilûmum hayvanların ta
baklanmış veya aprelenmiş ve tüyü alınmamış derilerini ifade eder. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları (05.07 veya 67.01); 
b) 41 nci faslın 1 numaralı notunun (e) bendinde yazılı, tüyleri alınmamış 
ham deriler o fasla dâhildir; 
c) Kısmen deriden ve kısmen de tabiî veya taklit kürkten mamul eldiven
ler (42.03); 
d) 64 ncü fasılda yer alan eşya; 
e) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 
f) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı. 
3. 43.02 pozisyonundaki «levha, kare, haç ve benzeri şekillerde eklenmiş kürk 
parçaları» tâbiri, başka maddeler ilâve edilmeksizin kare, müstatil, haç veya 
trapez şekillerinde olup dikişle bir araya getirilmiş kürk parçalarını («Uzatıl
mış» denilen kürk parçaları hariç) ve bunların aksamını, ifade eder. Bununla 
beraber, doğrudan doğruya veya sadece kesilerek kullanılmaya elverişli bir şe
kilde eklenmiş olanlarla, giyim eşyası veya aksam ve teferruatı veya sair hazır 
eşya şeklinde dikilmiş kürk parçaları ve aksamı 43.03 pozisyonlarında yer alır. 
4. tçi tabiî veya taklit kürkle kaplı her türlü giyim eşyası ve teferruatı (Bu 
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faslın 2 numaralı notunda istisna edilenler hariç) ile, dışında basit bir süs ma
hiyetini aşari tabiî veya taklit kürkten aksamı muhtevi giyim eşyası ve teferrua
tı, hale göre, 43.03 veya 43.04 pozisyonlarında yer alır. 
5. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «taklit kürk» tâbirinden, deri, mensu
cat, v. s. üzerine yün, kıl veya sair lifler yapıştırılması veya dikilmesi sure
tiyle kürk benzeri haline getirilmiş eşya anlaşılır. Ancak, dokuma suretiyle 
elde edilen ve mensucat olarak tasnif edilen kürk taklitleri bu hükmün dışın
dadır (Kadife, pelüş ve bukleli mensucat, v. s.). 

43.01 — Ham postlar. 75 
43.02 — Tabaklanmış veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Lfvha, kare, haç ve ben

zeri şekillerde eklenmiş kürk parçaları dâhil); bunların dikilmemiş kırpıntı ve 
döküntüleri. 150 

43.03 — Kürk mamulleri 200 
43.04 — Taklit kürkler ve mamuller. 200 

BÖLÜM IX 

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

FASIL 44 

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette veya haşarat ve parazitlerin itlafında ve 
benzeri işlerde kullanılan ağaçlar (12.07); 
b) Başhea boyacılıkta veya debagatte kullanılan ağaçlar (13.01); 
e) Aktif hale getirilmiş kömürler (38.03); 
d) 46 hcı fasla giren eşya; 
e) 64 ncü fasla giren ayakkabılar ve aksamı; 
f) Bastonlar; baston, şemsiye ve kırbaçların aksamı (Fasıl 66); 
g) 68.09 pozisyonuna giren eşya; 
h) 71.16 pozisyonuna giren taklit mücevherat; 
ij) XVII nci bölüme giren eşya (Hususiyle araba parçaları); 
k) 91 inci fasla giren eşya (Saatçi eşyası) ve bilhassa duvar saatlerine ve 
saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler; 
1) Musiki âletleri ve aksamı (Fasıl 92); 
m) Ateşli silâhların parçaları ve aksamı (93.06); 
n) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94); 
o) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97); 
p) Pipolar, pipo aksamı ve benzeri mamuller, düğmeler, kurşun kalemi ve 
98 nci fasla giren diğer eşya, 
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2. Monte edilmiş veya sökülmüş ağaç eşya, camdan» mermerden veya sair 
maddelerden aksam veya teferruatı ihtiva etsin etmesin, bu aksam veya te
ferruat ağaç eşya ile birlikte ithal edildiği takdirde monte edilmiş eşya reji
mine tabidir, 
3. «Islah edilmiş ağaç» tâbiri, bu fasıl anlamında, sıkıştırma ameliyesinin 
lüzumlu kıldığından daha fazla fizikî veya kimyevi bir ameliye görmüş ve bu 
suretle kesafet ve sertliği ehemmiyetli derecede artmış ve mihaniki, kimyevi 
veya elektriki tesirlere karşı daha fazla mukavemet kazanmış masif veya yapış/ 
tınlmiş levhalardan müteşekkil ağaçlan ifade eder. 
4. 4419 ilâ 44.28 pozisyonlarına, hücreli, ıslah edilmiş, suni veya terkip yo-
liyle elde edilmiş veya kaplama ağaçtan veya kontrplâktan mamul olan eşya 
da dâhildir, 
5. 44,25 pozisyonuna, madeni aksam ihtiva eden ağaçtan mamul aletler de 
dâhildir. Ancak, kesen veya iş gören kısımları madeni olalı aletler bü hükmün 
dışında kalır. 

44.01 — Yakmaya mahsus ağaçlar, kütük, odun veya çalı çırpı halinde; odun dökün
tüleri (Testere talaşı dâhil). 15 

44.02 — Odun kömürü (Kabuk ve çekirdekten yapılan kömürler dâhil) (Aglomere 
edilmiş olsun olmasın). 15 

44.03 — Yuvarlak ağaçlar (Kabuklan soyulmuş veya kabaca yontulmuş olsun olma
sın) : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 15 
b) Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve memlekette yetişmi-
yen sair ağaçlar. 25 
c) Kâğıt hamuru odunu. . 5 
d) Sairleri. 15 

44.04 — Kare veya müstatil şeklinde kabaca yontulmuş veya biçilmiş ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 20 
b) Sairleri. 30 

44.05 — Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilimlere ayrılmış veya yaprak halinde açıl
mış, kalınlığı 5 milimetreden fazla olan ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 25 
b) Sairleri. 40 

44.06 — Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar. 30 
44-07 — Ağaçtan demiryolu traversleri. 20 
44.08 — Fıçı tahtalan (iki yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın) (Başkaca bir ame

liyeye tabi tutulanlar hariç). 30 
44.09 — Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçları sivriltilmiş, fakat uzunlaması

na biçilmemiş olan ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; kasnak tahtalan, levha 
veya şerit halinde ağaçlar; sirke imalinde ve mavilerin durulastınlmasmda 
kullanılmaya elverişli ağaç yongalar. - 30 

44.10 — Baston, şemsiye, kamçı ve alet sapları ve benzeri eşya imaline elverişli ağaç
lar (Kabalan alınmış veya kabaca yuvarlak hale getirilmiş, fakat torna edil
memiş, bükülmemiş veya başka suretle işlenmemiş). 30 
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44.11 — Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar'; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan kun
dura çivileri : 
a) Kibrit çöpleri. 60 
b) Sairleri : 25 

44.12 — Ağaç yünü, ağaç unu. 20 
44.13 — Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv ve set açılmış, pervazlanmış, tesviye edilmiş 

veya benzeri ameliyelere tabi tutulmuş ağaçlar (Birleştirilmemiş parke tah
taları dâhil) : 
a) Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve memlekette yetişmi-
yen sair ağaçlar. 50 
b) Sairleri. 40 

44.14 — Kalınlığı 5 milimetre veya daha az olmak üzere sadece dilinmiş, yaprak açıl
mış veya uzunlamasına biçilmiş ağaçlar; aynı kalınlıkta kaplamalık ağaçlar 
ve kontrplâk yapmıya mahsus ağaçlar. 40 

44.15 — Kaplaıma ağaçlar ve [kontrplâklar ((başka maddeler katılmış olsun olmasın); 
üzerine kakma yapılmış ağaçlar. 50 

4.4.16 — Hücreli ağaç panolar (Âdi madenden yapraklarla kaplanmış olsun olmasın). 60 
44.17 — Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve benzerleri. 50 
44.18 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen ağaçlar (Pano, levha, blok ve benzeri şe

killerde, tabiî veya suni reçinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle 
ablomere edilmiş yonga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç döküntülerinden). 50 

44.19 — Ağaçtan çubuklar ve pervazlar (Çerçeve, mobilya, dahilî tezyinat, elektrik te
sisatı ve benzeri 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 olmasın). 50 
44.22 — Ağaçtan fıçı, küv, gerdel, kova ve sair fıçıcı eşyası vo bunların 44.08 pozis

yonunda yer alanlardan gayrı aksamı. 40 
44.23 — Bina ve inşaat için doğramacı mamulleri (Kurulup sökülöbilir ahşap binalar 

ve aksamı ile, pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dâhil). 40 
44.24 — Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır levazımatı. 50 
44.25 — Ağaçtan aletler, alet gövde ve sapları, fırça gövde ve sapları, süpürge sapları; 

ağaçtan her nevi ayakkabı kalıpları. 50 
44.26 — Tornalanmış ağaçtan masuralar, makaralar, bobinler ve benzerleri (tplik ve 

dokuma sanayii ve dikiş ipliği için). 30 
44.27 — Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri (Kutular, çekmeceler, mahfa

zalar, kalemlikler, portmantolar, lâmba ayakları, aydınlatma malzemesi, v. s.), 
ağaçtan süs ve ziynet eşyası; bu eşya ve mamullerin ağaçtan aksamı. 70 

44.28 — Ağaçtan mamul diğer eşya. 60 

FASIL 45 

Mantar ve mantardan mamul eşya 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) 64 ncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı; 
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b) 65 nei fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97). 
2. Kabaca yontulmuş veya kabuğu soyulmuş olan tabiî mantarlar 45.02 po
zisyonunda yer alır. 

45.0.1 — Ham tabiî mantar ve mantar döküntüleri; kırılmış, granül veya toz halinde 
mantar 15 

45.02 — - Tabiî mantar (Küb, levha, yaprak veya şerit halinde) (Tıpa imali için küb 
veya kare haline getirilmiş olanlar dâhil). 25 

45.0!) — Tabiî mantardan mamul eşya. 50 
45.04 — Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi 

mantardan mamul eşya : 
a) Ham aglomere mantar, blok, levha, yaprak, tüp, değnek ve diğer ipti
dai şekillerde. 35 
b) Aglomere mantar mamulâtı. 50 

FASIL 46 

Hasırcı ve sepetçi eşyası 

NOTLAR. 
1. «örülmeye elverişli maddeler» tâbirine, ezcümle : Kuru saplar, söğüt ve 
sepetçi söğüdü sürgünleri, sazlar, kamışlar, ağaç şeritleri, nebat liflerinden 
veya kabuğundan şeritler, iplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli tabiî 
lifler, suni plâstik maddelerin monofi], yassı şerit veya benzeri şekillerde 
olanları ile, kâğıttan şeritler dâhildir. 
Fakat, tabiî, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden mamul şeritler, 
keçeden şeritler, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli iplikler ve fitiller ve 
51 nei fasılda yer alan monofiller ile şeritler ve benzeri şekillerde olanlar 
bu tâbirin şümulü dışında kalır. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) örülmüş olsun olmasın, sicimler, ipler ve halatlar (59.04); 
b) 64 ve 65 nei fasıllarda yer alan ayakkabılar, başlıklar ve bunların ak
samı ; 
e) Sepetçi mamullerinden nakil vasıtaları ve karoseri gövdeleri (Fasıl 87) ; 
d) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94). 
-°). 46.02 pozisyonundaki «birbirine muvazi teller haline getirilmiş örülmeye 
elverişli maddeler» tâbirinden, yanyana getirilmiş sap veya liflerin bağ
larla levha halinde birleştirilmesinden meydana gelen eşya anlaşılır. (Bu 
bağlar iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olsun olma
sın). 

46.01 — örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden mamul benzeri eşya (nerede kul
lanılırsa kullanılsın ve şerit halinde bir araya getirilmiş olsun olmasın). 40 

46.02 — örülmeye elverişli maddelerden dokunmuş veya birbirine muvazi teller ha
linde birleştirilmiş levhalar (Çin hasırları, kaba hasırlar ve seyrek hasırlar 
dâhil); şişe ve damacanalar için hasır kılıflar. 50 
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Sepetçi eşyası (Örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya şekil veri
lerek elde edilmiş veya 46.01 ve 46.02 pozisyonlarına giren eşyadan yapıl
mış) ; lif «ruffa» mamulâtı : 
a) Meyva ihracına mahsus sepet, küfe ve zembiller. 40 
1») Sairleri. 50 

BÖLÜM X 

Kâğıt imaline yün yun müddete t j kâğıt ve mamulleri 

VASİ I\ 47 

Kâğıt imaline yarı yan maddeler 

Kâğıt hamuru. 15 
Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt imalinde kullanılmaya el
verişli hurda kâğıt ve mukavvadan mamuller. 30 

FASIL 48 

Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan kâğıttan ve mukavvadan mamuller 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Istampacı varakları (32.09); 
b) Parfümlü kâğıtlar veya üzerine düzgün sürülmüş kâğıtlar (33.06); 
c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kaplanmış kâğıtlar (34.01), temizleyici 
maddeler emdirilmiş veya sıvanmış kâğıtlar (34.02) ve cila veya temizleyici 
maddeler veya benzeri müstahzarlar emdirilmiş selüloz vatkalar (34.05); 
d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukavvalar (37.03); 
e) Kâğıt ve mukavva ihtiva eden muhtelif tabakalardan mürekkep plâstik 
maddeler (39.01 ilâ 39.06), vülkanize fiber (39.03) ve bu maddelerin mamul
leri (39.07); 
f) 42.02 pozisyonunda yer alan eşya (Seyahat levazmıatı, v.s.); 
g) 46 ncı fasılda yer alan eşya (hasırcı ve sepetçi eşyası); 
h) Kâğıt, ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş eşya (BÖLÜM XI); 
ij) Üstüne aşındırıcı maddeler tesfeit edilmiş kâğıt veya mukavvalar (68.06) 
ve ince mika levhalar yapıştırılmış kâğıt veya mukavvalar (68.15); bununla 
beraber, satıhları ımika tozu ile kaplı kâğıtlar (48.07) pozisyonuna girer. 
k) Üstüne madenî yapraklar tesbiıt edilmiş kâğıt veya. mukavvalar (BÖ
LÜM XV); 
1) Musiki aletlerinde kullanılan delikli kâğıt ve mukavvalar (92.10); 
m) 97 ve 98 nei fasıllarda yer alan eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor levazı-
matı; düğme, v.s. gibi çeşitli eşya). 
2. 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 48.01 ve 48.02 pozis
yonlarına, silindirden geçirme suretiyle veya başka suretle perdahlama, parlat
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ma, cilalama veya benzeri sair finisaj ameliyeleri görmüş veyahut kâzip fili
granlı kâğıt ve mukavvalarla, her hangi bir usulle olursa olsun, bünyesi (Sathı 
değil) boyalı veya mermer taklidi olan kâğıt ve mukavvalar dâhildir. Bunun
la beraber, imal olunduktan sonra kuşe edilmek, sıvanmak, emdirilmek gibi 
mütaakıp ameliyelere tabi tutulmuş olan kâğıt ve mukavvalar bu pozisyonlara 
dâhil değildir. 
3. 48.01 ilâ 48.07 pozisyonlarından iki veya daha ziyadesine girebilecek mahi
yetteki kâğıt ve mukavvalar, bahis konusu pozisyonlardan tarifede en son yer 
alan pozisyona girer. 
4. Aşağıdaki şekillerden birine uyan kâğıt, mukavva ve selüloz vatkalar 48.01 
ilâ 48.07 pozisyonlarına dâhil değildir : 
a) Genişliği 15 santimetreyi aşmıyan şerit ve rulolar; 
b) Hiçbir kenarı 36 santimetreyi aşmıyan kare veya müstatil şekilde yaprak
lar. (Katlanmış yaprakların ölçüleri katlar açıldıktan sonra alınır); 
c) Kare veya mustatilden gayri şekillerde kesilmiş olanlar. 
3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, el yapısı kâğıtlar, ebadı 
ve şekli ne olursa olsun, yapıldığı şekilde bulunduğu yani bütün kenarlarında 
imalâttan kalma girinti ve çıkıntılar mevcudolduğu takdirde 48.02 pozisyo
nuna girer. 
5. 48.11 pozisyonundaki «duvar kâğıdı ve lenkrusta» tâbiri şunları ifade eder: 
a) Duvar ve tavanların süslenmesine elverişli rulo halindeki kâğıtlardan : 
1. İşaretli veya işaretsiz olarak bir veya iki kenarında marj bulunanlar; 
2. Kenarlarında marj bulunmıyan renkli, kuşe, kadifeli veya kabartma mo
tifli kâğıtlardan genişliği 60 santimetreyi aşmıyanlar. 
b) Duvar veya tavanların süslenmesinde kullanılmaya elverişli kâğıt bordür-
ler, pervazlar ve köşelikler. 
6. 7 numaralı notta zikredilenler haricolmak üzere, 48.15 pozisyonuna husu
siyle, ambalaj işlerinde kullanılan kâğıt yünü veya lifleri, sepetçilikte veya sair 
yerlerde kullanılan dar veya geniş enli kâğıttan şeritler (Katlanmış veya sı
vanmış olsun olmasın) ve rulo (Delinmiş olsun olmasın), paket ve benzeri şekil-
lerdeki tuvalet kâğıtları dâhildir. 
7. 48.21 pozisyonuna hususiyle, istatistik makinaları için kartlar, jacquard ve 
benzeri makinalara ait delikli kâğıt ve mukavvalar, raf kâğıtları, dantelli ve 
işlemeli kâğıtlar, kâğıttan masa örtüleri, peçete ve mendiller, kâğıttan conta
lar, kâğıt hamurundan kalıba dökülmek veya prese edilmek suretiyle imal olu
nan tabaklar ve benzeri eşya, elbise patron ve modelleri (Birleştirilmiş olsun 
olmasın) dâhildir. 
8. Üzerlerinde esas kullanılma maksatlarını değiştirmiyecek ve 49 ucu fasla 
dâhil eşya sayılmasını gerektirmiyecek şekilde ve teferruat kabilinden yazı ve 
resim bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz vatkalar ve bunların mamulâtı 
48 inci fasıldadır. 
I - Rulo veya tabaka halinde kâğıt ve mukavvalar. 

48.01 — Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar (Selüloz vatka dâhil) (Ru
lo veya tabaka halinde) : 
a) Süzgeç kâğıdı, 30 
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b) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden metrekare ağırlığı 50 - 55 
gram arasında olan (50 ve 55 dâhil) kâğıtlar. 25 
c) Karbon kâğıdı imaline mahsus renkli kâğıtlar (Evsafı Sanayi Bakanlı
ğınca tâyin edilir). 25 
d) Matbaa ve yazı kâğıtları. 60 
e) Kraft kâğıdı. 35 
i") Sairleri. • 50 

48*02 — El yapısı kâğıt ve mukavvalar. 70 
48.03 — Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri («Kristal» deni

len kâğıtlar dâhil) (Rulo veya tabaka halinde). 50 
48.04 — Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Emdirilmemiş, sathı 

sıvanmamış) (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, rulo veya tabaka halin
de). 50 

48.05 — Oluklu kâğıt ve mukavvalar (Üzeri düz tabakalarla kaplı olsun olmasın) kre
pon kâğıtlar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya delikli kâğıt ve mukav
valar (Rulo veya tabaka halinde). ' 60 

48.06 — Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Cetvelli, düz, kare veya müstatil çizgili) (Ru
lo veya tabaka halinde). 60 

48.07 — Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış (Mermer taklidi, alacalı ve ben
zerleri) veya matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu ile 49 uncu fasla 
girenler hariç) (Rulo veya tabaka halinde). 60 

48.08 — Kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar. 35 
48.09 — İnşaat için levhalar (Kâğıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebati lif

lerden) (Tabiî veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglome-
re edilmiş olsun olmasın). 50 

I I - Kullanılmış yerlerine göre kesilmiş kâğıt ve mukavvalar; kâğıt ve 
mukavva mamulleri 

48.10 — Sigara kâğıdı (Sigara imalinde kullanılacak şekilde kesilmiş) (Defter veya 
boru haline getirilmiş olsun olmasın). 80 

48.11 — Duvar kâğıtları, lenkrusta ve cam kâğıtları. 50 
48.12 — Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambaları (Kesilmiş veya linoleum ha

muru ile kaplı olsun olmasın). 50 
48.13 — Karbon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları (Mumlu teksir kâğıtları dâhil) (Kul

lanışlarına göre kesilmiş) (Kutu içinde olsun olmasın). 50 
48.14 — Muhabere kâğıtları: Blok halinde mektup kâğıtları, mektup zarfları, mektup 

kartları, resimsiz kart postal ve muhabere kartları; içlerinde hepsi bir örnek 
muhabere malzemesi bulunan, kâğıttan veya mukavvadan kutular, poşetler ve 
benzeri zarflar. 60 

48.15 — Sair kâğıtlar ve mukavvalar (Kullanılışlarına göre kesilmiş). 60 
48.16 — Kâğıt veya mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, külahlar ve sair amba

lajlar. 75 
48.17 — Yazıhane, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan cinsten, katı ve dayanıklı 

mukavva kutular. 75 
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48.18 — Kayıt defterleri veya sair defterler (Not ve makbuz defterleri ve benzerle
ri), bloknotlar, ajandalar, sumenler, klasörler, ciltler (îçine kâğıt takılabilen
ler ve benzerleri) ve kâğıt veya mukavvadan sair mektep, yazıhane veya kırta
siye maddeleri; kâğıt veya mukavvadan numune ve koleksiyon albümleri ile 
kitap kapları. 60 

48.19 — Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (Matbu, resimli veya zamklı olsun ol
masın). 60 

48.20 — Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üstüvane, bobin, makara, ma
sura ve benzeri mesnetler (Delinmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın). 60 

48.21 —• Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan sair ma
muller : 
a) Contalar. 15 
b) Kaydedici tıbbi ve teknik cihazlara mahsus diyagram kâğıtları. 20 
c) Sairleri. 100 

FASIL 49 

Kitaplar, gazeteler, • resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina 
yazısı metinler, plânlar 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Üzerlerinde esas kullanma maksadını değiştirmiyecek ve bu fasla dâhil 
eşya sayılmasını gerektirmiyecek şekilde teferruat kabilinden yazı ve resim 
bulunan 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 litografyaların orijinalleri (99.02), 99.04 po
zisyonuna giren posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri, antika eşya 
ile 99 ncu fasılda yer alan diğer eşya. -
2. Ciltli gazeteler ve ciltli mevkut neşriyat ile aynı kapak içinde bulunan ga
zete ve mevkut neşriyat koleksiyonları 49.01 pozisyonuna girer. 
3. Aşağıda yazılı eşya da 49.01 pozisyonuna girer : 
a) Sahifeleri numaralanmış, bir kitap halinde toplanmaya elverişli, tam bir 
eser teşkil edebilen ve içlerinde eserler ve müellifleri hakkında metinler bulu
nan gravürler, sanat eseri röprodüksiyoriları, resimler, v.s.; 
b) Kitaplarla birlikte bulunan ve bunların mütemmimi sayılan resimli ilâve
ler; 
c) Dikilmek veya ciltlenmek üzere ayn fasıküller veya müstakil sahifeler 
halinde neşrolunan ve bir eserin tamamını veya bir kısmını teşkil eden her 
boydaki kitaplar. Bununla beraber, ayrı sahifeler hailnde bulunan ve metni 
ihtiva etmiyen her boydaki gravür ve resimler 49.11 pozisyonuna girer. 
4. İçinde ismi yazılı bir ticarethane tarafından veya bu ticarethanenin nam ve 
hesabına reklâm gayesiyle neşrolunan matbualarla, esas itibariyle reklâm iş-
lerine tahsis edilmiş olan neşriyat (Turistik propaganda için olanlar dâhil), 
49,01 ve 49.02 pozisyonlarına değil, 49.11 pozisyonlarına girer. 
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49.01 — 

49.02 — 

49.03 — 

49.04 — 

49.05 — 

49.06 — 

49.07 — 

49.08 
49.09 

49.10 
49.11 

5. 49.03 pozisyonundaki «Çocuklar için resimli albüm, ve resimli kitaplar» 
tâbiri, resimleri birinci derecede ilgi çekici olan ve metinleri tâli derecede ka
lan çocuk albüm ve kitaplarını ifade eder. 
6. El veya makina yazılarının karbon kâğıdı ile alınan veya hassas hale ge
tirilmiş fotoğraf kâğıdı üzerine tesbit edilen kopyaları 49.06 pozisyonuna dâ
hildir. Teksir makinasiyle veya başka usullerle elde edilen kopyalar, matbu 
metinler gibi muamele görür. 
7. 49.09 pozisyonundaki «Resimli kartpostal» tâbirinden, bu maksatla kulla
nılacağını gösteren bir veya birkaç matbu yazı veya çizgiyi muhtevi resimli 
kartlar anlaşılır. 
Kitaplar, broşürler ve benzeri matbua (Ayrı sahifeler halinde olsun olmasın) : 
a) Türkçe basılmış, 
b) Sairleri. 
Matbua gazeteler ve mevkut neşriyat (Resimli olsun olmasın) : 
a) Moda mecmuaları (Her dilde). 
b) Türkçe basılmış. 
c) Sairleri. 
Çocuklar için resimli albümler veya resimli kitaplar, resim yapmaya veya 
boyamaya mahsus albümler (ciltsiz, mukavva kaplı veya ciltli) : 
a) Türkçe basılmış. 
b) Sairleri. 
Musiki notaları (Basılmış veya el ile yazılmış resimli, veya resimsiz, ciltli 
veya ciltsiz). 
Her nevi matbu haritalar (Duvar haritaları vo topografya plânları dâhil) 
yer ve gök yüzü matbu küreleri. 
Mimarlık ve mühendislik plânları ve sınai, ticari sahalarda ve benzeri işlerde 
kullanılan sair plân ve resimler (El ile yapılmış veya fotoğrafla teksir edil
miş) ; el veya makina yazıları. 
Posta pullan, damga ve hare pulları ve benzerleri (Türkiye'de tedavülde 
bulunan iptal edilmemiş veya tedavüle çıkarılmak üzere yeni basılmış); dam
galı kâğıtlar; banknotlar, esham ve tahvilât ve benzeri sair senetler (Çek def
terleri ve benzerleri dâhil) : 
a) Kâğıt para, esham, tahvilât ve kıymetli evrak. 
b) Sairleri. 
Her nevi çıkartmalar. 
Resimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri( Hangi usulle ba
sılmış bulunursa bulunsun) (Başka maddelerle süslenmiş olsun olmasın). 
Kâğıttan veya mukavvadan her nevi takvim (Blok halinde takvimler dâhil). 
Resimler, gravürler, fotoğraflar ve sair matbualar (Hangi usulle basılmış 
olursa olsun) : 
a) Talim ve terbiye ile ilgili bilûmum resim, plân ve levhalar (Millî Eğitim 
Bakanlığının müsaadesiyle) ; yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve 
prospektüsler. 
b) Sairleri. 

25 
Muaf 

50 
50 

Muaf 

25 

Muaf 

Muaf 

Muaf 

Muaf 

Muaf 
60 
60 

75 
9.S 

Muaf 
60 
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BÖLÜM XI 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 

NOTLAE . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : 
a) Fırça imalinde kullanılan hayvan kılları (05.02); at kılı ve döküntüleri 
(05.03); 
b) insan saçı ve insan saçından mamul eşya (05.01, 67.03 veya 67.04); bu
nunla beraber, umumiyetle yağ preslerinde ve benzeri teknik işlerde kullanılan 
insan saçından mamul tâsir torbaları ile kaba dokumalar 59.17 pozisyonun
dadır : 
c) 14 ncü fasla dâhil olan nebati müstahsallar; 
d) Amyant lifleri (25.24) ve amyant ile yapılmış eşya (68.13 veya 68.14); 
e) 30.04 ve 30.05 pozisyonlarına gireneşya (Tıbbi veya cerrahi maksatlar için 
vatkalar, gaz bezleri, sargılar ve benzeri eşya, cerrahi dikişler için steril mal
zeme, v. s.); 
f) 37.03 pozisyonunda yer alan hassas hale getirilmiş mensucat; 
g) Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçen suni plâstik maddelerden 
mamul monofiller ile, genişliği 5 santimetreyi aşan suni plâstik maddelerden 
mamul şeritler (Simi saman) (Fasıl 39) ve bu eşyadan mamul örgü ve doku
malar (Fasıl 46); 
h) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka taba
ka tertiplenmiş mensucat, keçeler ve dokunmaksızın ve örülmeksizin elde edilen 
kumaşlar ile 40 mcı fasılda yer alan bunlardan mamul eşya; 
ij) Yünlü deriler (Fasıl 41 veya 43) ile 43.03 ve 43.04 pozisyonlarına giren 
kürk mamulleri, suni kürkler ve mamulleri; 
k) 42.01 ve 42.02 pozisyonlarına giren mensucattan mamul eşya; 
1) Selüloz vatka (Fasıl 48); 
m) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı, getrler, tozluklar ve 64 ncü fasılda yer 
alan benzeri eşya; 
n) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 
o) Tülden, fileden, örme eşyadan ve saireden saç fileleri (Hale göre, 65.05 
veya 67.04); 
p) 67 nci fasılda yer alan eşya; 
q) Aşındırıcı maddelerle kaplı iplikler, ipler veya mensucat (68.06); 
r) Cam lifleri, cam liflerinden mamul eşya ve işleme ipliği cam liflerinden 
olan kimyevi işlemeler veya zemini ğörünmiyen işlemeler (Fasıl 70); 
s) 94 üncü fasılda yer alan eşya (Mobilya, yatak eşyası ve benzeri eşya); 
t) 97 nci fasılda yer alan eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı). 
2. Mahlut eşya: 
A) 50 ilâ 57 nci fasıllara giren eşyadan dokumaya elverişli iki veya daha fazla 
madde ihtiva edenlerkı tasnifi aşağıdaki kaidelere göre yapılır : 
a) Ağırlık bakımından c/t 10 dan fazla ipek, şap veya buret veya bunlann 
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mahlut şekillerini ihtiva eden eşya 50 nci fasla dâhil olup mahlutlarda ağır
lık itibariyle üstün gelen maddesinin bu fasılda yer aldığı pozisyona girer; 
b) Diğer eşya, ağırlık itibariyle üstün gelen dokumaya elverişli madde gibi 
tasnif edilir. 
B) Yukarıdaki kaidelerin tatbikında: 
a) Madenî tellerle mürettep iplikler, ağırlıklarının umumi heyeti itibariyle 
ayrı bir dokuma maddesi teşkil eder. Madenî tellerle mahlut mensucatın tasni
finde madenî teller dokumaya elverişli madde olarak kabul edilir; 
b) Bir pozisyon dokumaya elverişli mütaaddit maddelere taallûk ettiği takdir
de (Meselâ, ipek ve sap, taranmış yün ve karde yün, v. s.) bunlar dokumaya 
elverişli tek bir madde olarak mütalâa edilir; 
c) Yukarıdaki B/a bendi hükmü hariç, mahlut eşyanın ihtiva ettiği dokuma
ya elverişli olmıyan maddelerin ağırlığı, bu eşyanın ağırlığına dâhil değildir. 
O) Yukarda (A) ve (B) bendlerinde yazılı hükümler, aşağıda 3 ve 4 numaralı 
notlarda vasıfları belirtilen iplikler hakkında da tatbik olunur. 
3. A) Aşağıda (B) bendinde belirtilen istisnalar mahfuz kalmak şartiyle, 
aşağıda yazılı tavsiflere uyan iplikler (Yalın kat, rotor veya kable), bu bölü
mün tatbikatında sicim, ip ve halat sayılır : 
a) ipek, şap ve buretten veya 51 nci faslın 1 numaralı notunun (b) bendin
de vasıflan belirtilen suni liflerden (51 nci fasla giren monofillerin iki veya 
daha ziyadesinden elde edilenler dâhil) yapılmış olup da her metresinin ağır
lığı 2 gramı (18 000 deneye) geçenler; 
b) 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde vasıfları belirtilen sentetik 
liflerden (51 nci fasla giren motiflerin iki veya daha ziyadesinden elde edilen
ler dâhil) yapılmış olup da her metresinin ağırlığı 1 gramı (9 000 deneye) 
geçenler; 
c) Keten ve kendirden yapılmış bulunanlar : 
1. Cilalanmış veya glase edilmiş bulunanlar : 
2. Cilâlı veya glase olmıyan, fakat her metresinin ağırlığı 2 gramı geçenler; 
d) Üç veya daha ziyade katlı koko iplikleri; 
e) Sair nebati liflerden olup her metresinin ağırlığı 2 gramı geçenler; 
f) Madenle takviye edilmiş olanlar. 
B) Yukardaki hükümler aşağıda yazılı olanlara tatbik edilmez r 
a) Yünden, at kılından veya diğer hayvan kıllarından ve kâğıttan mamul ip
likler (madenle takviye edilmiş olanlar hariç); 
b) Dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerin demet, şerit veya fitil haline 
getirilmiş olanları; 
e) Misina, ipekten, dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden katgüt taklit
leri ile 51 nci fasla dâhil motofiller; 
d) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli ip
likler (Üzerine madenî teller sarılmak suretiyle yapılmış dokumaya elverişli 
iplikler «Kılaptanlar» dâhil) ve madenle kaplamalı dokumaya elverişli iplikler 
(Madenle takviye edilmiş olanlar yukarıki A/f bendine 4âhiküı>); 
e) 58.07 pozisyonuna giren tırtıl ipliklerle gipe iplikler. 
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4. Â) 50, 51, 53, 54, 55 ve 56 ncı fasılların tatbikinde «Perakende olarak 
satılacak haİe getirilmiş» tâbiri, (B) bendinde yer alan istisnalar mahfuz kal
mak şartiyle, aşağıda yazılı şekillerde olan iplikleri ifade eder : 
a) Makara, zivana, mukavva ve benzeri mesnetler üzerine sarılı yahut top 
veya yumak halinde bulunup da âzami ağırlığı (Mesnetleri dâhil) : 
1. 200 gram olan keten ve ramiden iplikler; 
2. 85 gram olan ipek şap ve bur et iplikleriyle dokumaya elverişli suni ve 
sentetik devamlı liflerden iplikler; 
3. 125 gram olan dokumaya elverişli diğer iplikler; 
b) Çile veya küçük çile halinde bulunup da âzami ağırlığı : 
1. 85 gram olan ipek, şap ve buret iplikleriyle dokumaya elverişli suni ve 
sentetik devamlı liflerden iplikler; 
2. 125 gram olan dokumaya elverişli sair iplikler; 
e) Ayırıcı bir veya daha fazla iplikle müsavi ağırlıkta müstakil küçük çile
lere bölünmüş çileler halinde olup her küçük çilesinin âzami ağırlığı : 
1. 85 gramı geçmiyen ipek, şap ve buret iplikleriyle dokumaya elverişli suni 
ve sentetik devamlı liflerden iplikler; 
2. 125 gramı geçmiyen dokumaya elverişli diğer iplikler. 
B) Yukarıdaki hükümler aşağıda yazılı olanlara tatbik edilmez: 
a) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat iplikler; ancak aşağıda yazılı olan
lar' hariçtir: 
1. Yünden ve ince kıllardan yapılmış kasarsız yalınkat iplikler: 
2. Yünden ve ince kıllardan yapılmış olup bir kilosu, 2 000 metreyi geçmi
yen kaşarlı, boyalı veya basmalı 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 olan
lar hariç); 
e) İpek, şap veya buretten mamul kaşarlı, boyalı veya basmalı rotor veya kab
le ipliklerden bir kilosuna isabet eden rotor halindeki uzunluğu 75 000 metre 
veya daha ziyade olanlar; 
d) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat, rotor veya kable ipliklerden: 
1. Çapraz olarak çile haline getirilmiş olanlar; 
2. Dokuma sanayiinde kullanıldığını gösteren bir mesnet üzerine sarılmış bu
lunanlar (Büküm makinal arına ait tüplere, masuralara, bobin veya konik bo
binlere sarılı iplikler gibi.) 
5. a) 55.07 pozisyonu anlamında «Gaz mensucat» tâbirinden, satıhlarının 
tamamında veya bir kısmında, çözgü ipliğinin biri sabit (Doğru iplik) ve di
ğeri müteharrik (Dolama ipliği) olmak üzere iki iplikten teşekkül ettiği ve 
müteharrik ipliğin atkı ipliğini sabit çözgü ipliğine sararak bukle hâsıl edecek 
şekilde yarım dolama, tam dolama veya daha fazla dolama suretiyle meydana 
getirdiği mensucat anlaşılır; 
b) 58.08 pozisyonu anlamında «Düz tül ve fileler» tâbirinden, satıhlarının 
tamamı aynı şekilde büyüklükte, içleri doldurulmamış veya desen verilmemiş, 
seri -halinde muntazam gözlerden teşekkül eden mensucat anlaşılır. Bağlama 
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noktalarında görülen ve gözlerin teşekkülü için zaruri olan boşluklar bu ta
rifin tatbikındâ nazarı itibara alınmaz. 
6. Bu bölüm anlamından «Hazır eşya» tâbiri aşağıdakileri ifade eder. 
a) Kare ve müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş olanlar; 
b) Doğrudan doğruya dokunurken tamamlanmış ve kullanılmaya hazır va
ziyete getirilmiş eşya ile dikilmeye veya başka tamamlayıcı bir işçiliğe ihti-
yacolmaksızm sadece kesilerek ayrılmak suretiyle kullanılabilecek eşya (Bâ-

• zı temizlik bezleri, havlular, masa örtüleri, battaniyeler ve kare boyun atkı
ları gibi); 
c) Kenarları her hangi bir usulle bastırılmış veya sarma yapılmış yahut 
keudi iplikleriyim veya ilâve ipliklerle düğümlü saçaklar haline getirilmiş 
eşya (Kenar yolu bulunmıyan kumaş parçaları 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 teşkil edecek şekilde uçlarından 
birleştirilmiş olanları ile, aralarına vatka ilâve edilmiş olsun olmasın, iki 
veya daha fazla kumaş parçasının bütün satıhlariyle birbirleri üzerine ko
nulmak suretiyle birleştirilmiş olanları hariç). 
7. 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil pozisyonlar ile, metinlerinde aksine sarahat 
bulunmadıkça 58 ilâ 60 ncı fasıllara dâhil pozisyonlar yukardaki 6 numa
ralı not şümulüne giren hazır eşyaya tatbik edilmez. 58 veya 59 ncu fasıl
larda yer alan eşya 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil değildir. 

FASIL 50 

îpek, §ap ve buret 

50.01 — Mancınıktan geçirilmeye elverişli ipek böceği kozaları. 30 
50.02 — Ham ipek (Bükülmemiş). 30 
50.03 — İpek döküntüleri (Mancınıktan geçirilmeye elverişli olmıyan ipek göceği ko

zaları ile, didikleme ameliyesinden hâsıl olanlar dâhil) ; şap, buret ve tara
ma döküntüleri (Blousses). 30 

50.04 — îpek ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 40 
50.05 — Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 60 
50.00 — Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 60 
50.07 — îpek, şap ve buret iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş). 65 
50.08 — Misine; ipek ipliğinden katgüt taklitleri. 50 
50.09 — İpekten veya şaptan mensucat. 150 
50.10 — Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat. 150 

FASIL 51 

Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lifler 

NOTLAR. 
1. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Dokumaya elverişli sentetik ve suni 
lif» tâbiri, aşağıda yazılı sınai usullerden biriyle istihsal olunan organik po-
limer liflerini ifade eder : 
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a) Organik monomerlerin polimerizasyonu veya kondonsasyonu ile elde 
edilenler, ezcümle poliamidler, poliesterler, poliüretanlar ve polivinilik müş
taklar ; 
h). Selüloz, kazein, protein, yosun, v. s. gibi tabiî organik polimerlerin 
kimyevi tahavvülleri suretiyle elde edilenler, ezcümle viskoz ipeği, asetat ipe
ği, küpro - amonyak (Cupra) ipeği, deniz yosunu ipeği. Yukarda (a) bendin
de tarif edilenler «sentetik lif» ve (b) bendinde tarif edilenlerde «suni lif» 
addolunur. 
2. 56 ncı fasılda yer alan, devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli 
sentetik ve suni devamlı lif demetleri 51.01 pozisyonuna dâhil değildir. 
3. Makinadan geçtikten sonra ekserisini kopmuş bulunan lifler teşkil eden 
ve «kopuk lif ipliği» denilen iplikler, «devamlı iplik» sayılmaz (Fasıl 56). 
4. Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçmiyen dokumaya elve
rişli sentetik ve suni monofillerden beher metresinin ağırlığı 6,6 miligram
dan aşağı (60 denye) olanlar 51.01 pozisyonuna girer. Ufki maktamın en ge
niş yeri 1 milimetreyi geçenler 39 ncu fasılda yer alır. Dokumaya elverişli 
sentetik ve suni maddelerden şeritler ve benzerleri (Suni saman), genişlik
leri 5 milimetreyi geçmediği takdirde 5.1.02 pozisyonuna, aksi halde 39 ncu 
fasla girer. 

51.01 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende 
olarak satılacak hale getirilmemiş) : 
a) Sentetik baliğ ağı iplikleri (Kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, 
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, müta-
akıp katlarda birer kilogram olmak ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak şar-
tiyle). 1 5 

b) 60 denyeye kadar (60 dâhil). 50 
c) 60 den yeden yukarı olanlar. 90 

51.02 —• Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller, şeritler ve 
benzerleri (Suni saman) ve katgüt taklitleri. 50 

51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende 
olarak, satılacak hale getirilmiş) : 
a) Sentetik balık ağı iplikleri (Kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, 
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, mütaakıp 
katlarda birer kilogram olmak ve Ticnret Bakanlığının izni alınmak şar-
tiyle). 5 
b) Sairleri 100 

51.04 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden mensucat (51.01 veya 
51.02 pozisyonlarındaki monofillerle seyitlerden yapılan mensucat dâhil) : 
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imalinde kullanılacak olanlar 
(Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç ve miktarı kabul ve tasdik edilmek şartiyle). 10 
b) Sairleri. 150 
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FASIL 52 

Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat 

52.01 — Madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli iplikler (Üzerine madenî teller 
sarılmak suretiyle yapılmış dokumaya elverişli iplikler «kılaptanlar» ve ma
denle kaplamalı veya yaldızlı dokumaya elverişli iplikler dâhil). 100 

52.02 — Madenî tellerden veya 52.01 pozisyonunda yazılı madenî tellerle mürettep do
kumaya elverişli ipliklerden veya madenle kaplamalı dokumaya elverişli iplik
lerden mensucat (giyim, döşemecilik ve benzeri işler için). 200 

FASIL 53 

Yün, kıl ve at kılı 

NOT. 
«ince kıllar» tâbirine, alpaka, lama, vigoni, yak, deve tüyleri ve tiftik ile 
Tibet ve Keşmir keçisi ve benzeri keçilerin (âdi keçiler hariç), ada tavşanı, 
(Ankara tavşanı dâhil), dağ tavşanı, kunduz, Güney - Afrika kunduzu (Ra-
gondin) ve misk faresinin kılları dâhildir. ) 

53.01 — Yün (Karde edilmemiş ve taranmamış) : 
a) Merinos yünü (kirli). 5 
b) Merinos yünü (yıkanmış). 20 
c) Kirli şevyot; diğer koyun ve kuzu yünleri (Kirli veya sırtta yıkanmış). 25 
d) Sairleri. 30 

53.02 — Kıllar (ince veya kaba; karde edilmemiş ve taranmamış). 40 
53.03 — Yün ve kıl (ince veya kaba) döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler ha

riç). 40 
53.04 — Yün ve kıl (ince veya kaba) döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler). 40 
53.05 — Yün ve kıllar (ince veya kaba) (Karde edilmiş veya taranmış) 50 
53.06 -T- Karde edilmiş yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 60 
53.07 — Taranmış yün iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 75 
53.08 — ince kıllardan iplikler (Karde edilmiş veya taranmış; perakende olarak sa

tılacak hale getirilmemiş). 75 
53.09 — Kaba kıllardan veya at kılından iplikler (Perakende olarak satılacak hale 

getirilmemiş). 60 
53.10 — Yünden, kıldan (ince veya kaba) veya at kılından iplikler (Perakende ola

rak satılacak hale getirilmiş). 80 
53.11 — Yünden veya ince kıllardan mensucat. 100 
53.12 — Kaba kıllardan mensucat. 75 
53.33 — At kılından mensucat. 75 
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FASIL 54 

Keten ve rami 

54.01 — Ham keten (Suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya sair suretle 
işlenmiş, fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (Ditme 
suretiyle elde edilenler dâhil). 20 

54.02 — Ham rami (Kabuklan çıkanlmış, 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 satılarak hale getirilmemiş). 40 
54.04 — Keten veya rami iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş). 50 
54.05 — Ketenden veya ramiden mensucat. 70 

FASIL 55 

Pamuk 

55.01 — Pamuk (Karde edilmemiş veya taranmamış). 10 
55.02 — Linter pamuğu. 10 
55.03 — Pamuk döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler dâhil; karde edilmemiş ve

ya taranmamış). 20 
55.04 — Pamuk (Karde edilmiş veya taranmış). 20 
55.05 — Pamuk iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) : 

a) Ağ ipliği. 10 
b) Sairleri. 50 

55.06 — Pamuk iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş)." 60 
55.07 — Pamuk gaz mensucat. *~™ 70 
55.08 — Havlu nevi bukleli pamuk mensucat. - 70 
55.09 — Sair pamuk mensucat : 

a) Fasonesiz. * 70 
b) Fasoneli. ' . . - - - - - ^ g o 

Z-%:, ; - « v , . - , F A S I L 5 6 - - , « * - " 

'•-•'•'"-' Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler 

NOT. 
56.02 pozisyonu anlamında «Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli 
sentetik ve suni devamlı lif demetleri» tâbirinden, birbirine ve demetlerinki- 1 
ne müsavi boyda olup yekdiğerine muvazi şekilde bir araya getirilen ve aşa
ğıda yazılı şartlara uyan liflerden müteşekkil demetler anlaşılır : 
a) Demet uzunluğunun 2 metreden fazla olması; 
b) Demet bükümünün metre başına 5 ten az olması; 
c) Liflerin her metre ağırlığının 6,6 miligramdan aşağı olması (60 denye); 
d) Yalnız 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde yazılı dokumaya 
elverişli sentetik lif demetlerine şâmil olmak üzere bu demetlerin bilâhara % 
100 nisbetinden fazla uzatılmıyacak bir şekilde, gerilmiş bulunması; 
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e) Demetin bütün ağırlığının: 
1. 51 nci faslın 1 numaralı notunun (b) bendinde yazılı dokumaya elverişli 
suni lif demetlerinin her metresinin 0,5 gramdan fazla olması (4 500 denye); 
2. 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde yazılı dokumaya elverişli 
sentetik lif demetlerinin her metresinin 1,66 gramdan fazla olması (15 000 
denye). 
Uzunluğu 2 metre veya daha az olan demetler 56.01 pozisyonuna girer. 

56.01 —• Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (Karde edilmemiş, taran
mamış veya iplik imali için sair sureti o hazırlanmamış). 50 

56.02 — Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif 
demetleri : 
a) Sentetik olanlar 25 
b) Suni olanlar. 30 

56.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri 
(Karde edilmemiş, taranmamış veya i;>ük imali için sair suretle hazırlanma
mış; iplik döküntüleri ve ditme suret yi e elde edilen döküntüler dâhil). 30 

56.04 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile, dokumaya elverişli 
sentetik ve suni devamlı veya devamsın lif döküntüleri (Karde edilmiş, taran
mış veya iplik imali için sair suretle hazırlanmış). „. 30 

56.05 —• Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerin d m iplikler (Perakende olarak satılacak 
halo getirilmemiş). 100 

56.06 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerimi m iplikler (Peraîkende olarak satılacak 
hale getirilmiş). 100 

56.07 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerine en mensucat. 150 

FASIL 57 

Dokumaya elverişli sair nebati lifler; kâğıt iplikleri ve kağıi ipliğinden 
mensucat 

57.01 — • Konidir 'OOamnalbi's sativa) (Ham, suda uslanılmış, kalburları çılkarılmış, taran
ılmış veya sair suretle Şişlenmiş, fafcat iplik haline .getirilmemiş); kendir 
(kütük ve dö'künitiüleri (Ditme suretiyle elde edilenler cl'âihil). 25 

57.02 — Manila ıkenıdiıü (Aibaika ve Mu'sa textil'i'ıs) (Ham, lif halinde veya .işlenmiş, 
fıalkalt iplik ıhalline getir ilnı emiş); mavı'ıht :kenidir! 'kütük veya ıdölMinitülerl 
((Ditme ısaıretijyle elide •edilenler, dâlhil). 15 

57.0-3 — Jıüt (Ham, kalbulkiarı •çikarı.lmiış veya sair surette işienımÜış, faıkat iplik hailine 
getirilimemiış) ; jüt'kıtılk veıya dlöfoüntü'eri (Ditme suretiyle eılkie edilenler 
dâhil). - 5 

57.04 — Dokıumaıya elverişli sair nelbalti lifler (Hamı veya işlenmiş, faika! ipliük hadi-
•no igotiriilmemiş) ; Umularını döküntüleri (Ditme suretiyle elde eldilenler 
diâ'hil). 15 

57.05 — Kendir ipükleri. 50 
57.0Ö — -Tüt iplilkleriı. 40 
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57.08 — 
57.09 — 
57.10 — 
57.11 — 
57.12 — 

Eşyanın cinsi 

Dokumaya elverişli sair nebati liflerden iplikler : 
a) Koko ipliği. 
b) Sairleri. 
Kâğıt iplikleri. 
Kendir mensucat. 
Jüt mensucat, 
Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat 
Kâğıt ipliğinden mensucat. 

Kıyme
tinden 

20 
50 
70 
40 
50 
40 
80 

FASIL 58 

Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler, kadifeler, pelüşler, buk
leli ve halkalı mensucat; kordelâlar; şeritçi ve kaytancı eşyası; tüller ve fileler; 

dantelalar ve gipürler; işlemeler 

NOTLAR . 
1. Emdirilmiş veya sıvanmış mensucat, elâstikî mensucat, elâstikî şeritçi ve 
kaytancı eşyası, taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları ile 59 neti fasılda 
yer alan diğer eşya bu fasla dâhil değildir. Bununla beraber, her nevi mensucat 
üzerine yapılan işlemler 58.10 pozisyonunda yer alır. 
2. 58.01 ve 58.02 pozisyonları anlamında «halı» tâbirinden, taban halıları ile 
aynı vasıfları haiz olup zeminden başka yerlere konulmaya mahsus halılar 
anlaşılır. Keçeler bu pozisyonların dışında kalıp 59 ncu fasılda mütalâa edilirler. 
3. Aşağıda yazılı olanlar 58.05 pozisyonu anlamında «Kordelâ» sayılır : 
a) Kendinden kenarlı olan ve genişliği 30 santimetreyi geçmiyen şerit halin
deki atkılı ve çözgülü mensucat (Kadifeler dâhil); 
Mensucatın kesilmesi suretiyle meydana getirilmiş olup genişliği 30 santimetre
yi geçmiyen, dokuma, yapıştırma veya sair suretle sahte kenar yapılmış olan 
şeritler; 
b) Boru şeklinde dokunmuş olan ve yassı haldeki genişliği 30 santimetreyi 
geçmiyen çözgülü ve atkılı mensucat; 
c) Kenarları katlanmış olan ve katları açıldığında genişliği 30 santimetreyi 
geçmiyen biyeler. 
Dokunarak elde edilen saçaklı kordelâlar 58.07 pozisyonundadır. 
4. Sicimden ince veya kalın ipten yapılmış top veya parça halinde ağiar (Fi
leler) , 58.08 pozisyonunda değil, 59.05 pozisyonunda yer alır. 
5. 58.10 pozisyonu anlamında «işlemeler» tâbiri, pul, boncuk, mensucat veya 
sair maddelerden süsleme mahiyetindeki motiflerin dikilmesi suretiyle yapılan 
aplikasyonlara ve keza madenî veya camdan işleme iplikleri ile yapılan ve ze
mini tamamen kaplamıyan işlere de şâmildir. Duvar kaplamada kullanılan 
iğne ile işlenmiş mensucat 58.10 pozisyonunun dışında olup 58.03 pozisyonunda 
yer alır. 
6. Madenî ipliklerle yapılmış olup giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri 
işlerde kullanılan mamuller de (Kordelâlar, dantelâlar, v.s.) bu fasla dâhildir. 

58.01 — Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde olsun olmasın). 100 
58.02 — Sair halılar, kilimler, Sumak, Karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde ol

sun olmasın;. 100 
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58.03 — El ile dokunmuş duvar halıları (Grobelins, Flânldres, Aubusson, Beauvais nevi 
ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (Küçük gözlü, kanaviçe, v.s.) 
(Hazır eşya halinde olsun olmasın). 100 

58.04 — Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05) pozisyonlarında
ki eşya hariç). 100 

58.05 — Kordelâlar ve muvazi hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liften atkısız kor-
delâlar «Boldük» (58.06 pozisyonundaki eşya hariç). 100 

58.06 — Dokunmuş, fakat işlenmemiş etiketler, markalar ve benzerleri (Parça veya şe
rit halinde veya kesilmiş). 100 

58.07 — Tırtıl iplikler; gipe iplikler (52.01 pozisyonundakilerle, at kılından gipe ip
likler hariç);* top veya parça halinde kordonlar; top veya parça halinde sair 
şeritçi ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, pompon ve benzerleri. 100 

58.08 — Düz tül, ve fileler. 100 
58.09 — Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makina veya el işi dantelâ-

lar (Top, parça, şerit veya motif halinde). 100 
58.10 — İşlemeler (Top, parça, şerit veya motif halinde). 100 

.: • * FASIL 59 

Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; hususi mensucat. 
emdirilmiş veya sıvanmış mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya 

NOTLAR . 
1. 59.03 pozisyonu haricolmak üzere, bu fasılda kullanılan «Mensucat» tâbi
rinden, 50 ilâ 57 nci fasıllarla 58.04 ve 58.05 pozisyonlarında yer alan mensu
cat, 58.07 pozisyonuna giren parça halindeki kordonlar, şeritçi ve kaytancı eş
yası ve benzeri süsler, 58.08 ve 58.09 pozisyonlarındaki tüller ve fileler, 58.09 
pozisyonundaki dantelâlar ve 60.01 pozisyonundaki örme mensucat anlaşılır. 
2. 59.08 ve 59.12 pozisyonlarına emdirme veya sıvanma ameliyeleri aşikâr ol-
mıyan mensucat dâhil değildir; bu hükmün tatbikmda emdirme veya sıvama 
ameliyesinden ileri gelen renk değişmeleri nazarı itibara alınmaz. 59.12 pozis
yonuna, boyanmış mensucat (Tiyatro dekorları, atelye fonları veya benzeri iş
ler için boyanmış bezler «Tualler» hariç), kumaş kırkıntısı «Tontisse», man
tar tozu veya benzeri diğer maddelerle kaplı olan ve bu ameliyelerden dolayı 
desenler ihtiva eden mensucat ve nihayet, esası nişastalı veya benzeri maddeler 
olan normal finisaj apreleri ameliyesi görmüş mensucat dâhil değildir. 
3. 59.11 pozisyonu anlamında «Kauçuklu mensucat» tâbiri aşağıda yazılı olan
ları ifade eder: 
a) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla 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 faz
la dokumaya elverişli madde ihtiva edenler; 
b) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, birbirine muvazi hale getirilmiş ve ka
uçukla aglomere edilmiş dokumaya elverişli ipliklerden meydana gelen ku
maşlar; 
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c) Mensucatla mürettep sünger görünüşlü veya hücreli kauçuktan yaprak, 
levha ve şeritler (40 ncı faslın 2 numaralı notunun son fırkası mucibince o fa
sılda yer alanlar hariç). 
4. Aşağıda yazılı olanlar 59.16 pozisyonuna dâhil değildir: 
a) Dokumaya elverişli maddelerden kalınlığı 3 milimetreden az olan, parça 
halinde veya boyları kesilmiş kolanlar; 
b) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka tabaka 
tertiplenmiş mensucattan imal edilenlerle, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış 
dokumaya elverişli iplik veya sicimden mamul kolanlar (40.10). 
5. 59.17 pozisyonu, X I nci bölümün diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan aşa
ğıdaki eşyayı ihtiva eder: 
a) Dokumaya elverişli madde mamullerinden, aşağıda tahdidi olarak tadadedi-
lenler (59.14 ilâ 59.16 pozisyonlarına dâhil eşyanın vasıflarını haiz olanlar 
hariç): 
1) Umumiyetle kard garnitürü imalinde ve benzeri sair teknik işlere ait eşya 
imalinde kullanılan bir veya daha fazla kauçuk veya deri tabakasiyle veya 
diğer maddelerle birleştirilmiş mensucat, keçeler veya keçeli mansucat; 
2) Eleklik gazler ve bezler;. 
3) Umumiyetle yağ preslerinde veya benzeri teknik işlerde kullanılan tâsir 
torbaları ve kaba mensucat (İnsan saçından olanlar dâhil); 
4) Umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda veya sair teknik işlerde kul
lanılan boru şeklinde veya nihayetsiz olarak dokunmuş bulunan ve çözgü veya 
atkı iplikleri veya hem çözgü hem atkı iplikleri 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 dan keçeleştirilmiş veya keçeleştirilmemiş mensucat (Emdirilmiş ve
ya sıvanmış olsun olmasın); 
5) Umumiyetle teknik işlerde kullanılan, madenle, takviye edilmiş mensucat; 
6) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep ipliklerden imal olunan 
ve umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda ve sair teknik işlerde kullanı
lan mensucat; 
7) Yağlama kaytanları veya sanayie mahsus sargılarda kullanılan örgüler, 
ipler ve benzeri sair dokumaya elverişli maddeler (Emdirilmiş, sıvanmış veya 
madenle takviye edilmiş olsun olmasın); 
1)) Teknik işlerde kullanılan ve 59.14 ilâ 59.16 pozisyonları haricinde kalan 
dokuma eşyası (Hususiyle, parlatma ve cilalama diskleri, contalar, rondelâlar, 
makina ve cihazların sair aksam ve teferruatı). 

59.01 — Vatkalar ve vatkadan mâmûl eşya; dokumaya elverişli maddelerin kırkıntı 
«tontisse», toz ve tarazları. 

59.02 — Keçeler ve keçeden mâmûl eşya (Emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın). 
59.03 — Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş ve

ya sıvanmış olsun olmasın). 
59.04 — Sicimler, ipler ve halatlar (örme olsun olmasın). 

a) Biçer - bağlar ipleri (Tarım Bakanlığının müsaadesiyle). 
b) Saireleri. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 



— 96 — 
Kıyme-

Tarifo tinden 
No : Eşyanın cinsi . % 

59.05 — 59.04 pozisyonundaki maddelerle imal edilmiş fileler (Top veya parça halinde 
veya şekil verilmiş); iplikten, sicimden veya ipten mamul hazır balık ağları : 
a) Sentetik ve suni iplikten, sicimden ve ipten balık ağları, şekil verilmiş ve
ya hazırlanmış. 50 
b) Sairleri. 75 

59.06 — İplik, sicim, ip veya halattan mamul diğer eşya (Mensucat ve mensucattan 
mamul eşya hariç). 75 

59.07 —• Cilt işlerinde, kab, kılıf ve mahfaza gibi eşya imalinde ve benzeri işlerde kul
lanılan, zamklı veya nişastalı maddelerle sıvanmış mensucat (Sıvanmış mermer
şahi, v.s.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf bezler «Tualler»; yağlı 
bpya resim için hazırlanmış bezler «tııa'ller» (Ressam muşambası); şapkacılar 
için buğran ve benzerleri. 40 

59.08 — Selüloz müştakları veya sair suni plâstik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış 
mensucat. 50 

59.09 — Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan bir sıvama maddesi ile kaplan
mış mensucat. 50 

59.10 — Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıva
ma maddesinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle 
elde edilen yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın). 50 

59.11 — Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç). 60 
59.12 — Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro dekorları, atclye fonları 

veya benzeri işler için boyanmış bezler «tualler». 50 
59.13 — Elâstiki mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli mad

delerden müteşekkil) (örme olanlar hariç). 50 
59.14 — Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya Örülmüş fitiller (Lâmba, ocak, 

çakmak, mum ve benzerleri için) ; beyaz alevli lâmbalar için gömlekler (Em
dirilmiş olsun olmasın) ve bunların imaline ya riyan bora şeklinde örme men
sucat. 25 

59.15 — Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar 
(Diğer maddelerden teçhizat veya teferruatı olsun olmasın). 25 

59.16 — Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları 
(Madenle veya sair maddelerle takviyj edilmiş olsun olmasın). 25 

59.17 — Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eşya. 15 

FASİL 60 

örme eşya 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 58.09 pozisyonunda yer alan tığ ile yapılmış dantelâlar; 
b) 59 ncu fasıldaki örme eşya; 
c) Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolan askıları, dizbağı, 
çorap bağı, jartiyerler ve benzeri eşya (61.09); 
d) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya; 
e) Ortopedi malzemesi : Kasık bağları, tıbbi - cerrahi kuşaklar ve benzerleri 
gibi (90.10). 
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2. 60.02 ilâ 60.06 pozisyonları, bu pozisyonlarda yazılı eşyadan (İmali biti
rilmiş ve aksamı tamamlanmış olsun olmasın), örülerek doğrudan doğruya şe
kil verilmiş veya örme mensucattan yapılmış hazır eşya ile bunlann aksamına 
ve aynı zamanda bu eşyanın imali için şekil verilmiş örmo mensucata tatbik 
edilir. 
3. Üzerinde sadece sıkıştıncı elâstiki bir şerit veya iplik bulunan örme eşya, 
60.06 pozisyonu anlamında elâstiki örme eşya sayılmaz. 
4. Bu faslın pozisyonlannda zikredilen eşyanın madenî tellerden imal edilen
leri de giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan neviden 
olduklan takdirde bu pozisyonlara girer. 
5. Bu fasıl anlamında : 
a) «Elâstiki örme mensucat ve eşya» tâbiri, kauçuk ipliklerle birleştirilmiş 
dokumaya elverişli maddelerden müteşekkil örme mensucat ve mamullerini; 
b) «Kaucuklu örme mensucat ve eşya» tâbiri, kauçuk emdirilmiş, vSivanmış 
veya kaplanmış önne eşya ile kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 
dokumaya elverişli ipliklerden mâmûl örme eşyayı ifade eder. 

60.01 — Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme mensucat. 100 
60.02 — Elâstiki veya kaucuklu olmıyan önne eldivenler. 100 
60.03 — Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme uzun konçlu çoraplar, çorap altlıkları, 

kısa konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve benzerleri. 100 
60.04 — Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme iç çamaşırlan. 100 
60.05 — Elâstiki veya kaucuklu olmıyan önne giyim eşyası, teferruatı ve diğer örme 

eşya. 100 
60.06 — Elâstiki önne veya kaucuklu önne mensucat ve diğer eşya (Varis çorapları ve 

dizlikler dâhil) : 
a) Varis çoraplan ve dizlikler. 50 
b) Sairleri. 100 

FASIL 61 

Mensucattan giyim e§yası ve teferruatı 

NOTLAR. 
1. 61.09 pozisyonunda yer alanlardan gayri örme eşya haricolmak üzere, bu 
fasıl sadece mensucattan, keçeden veya dokunmamış ve örülmemiş kumaş
tan hazır eşyayı ihtiva eder. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya; 
b) Ortopedi malzemesi: Kasık bağları, tıbbi cerrahi kuşaklar, v. s. gibi 
(90.19). 
3. 61.01 ilâ 61.04 pozisyonlannm tatbikinde : 
a) Erkeklere veya erkek çocuklara yahut kadınlara veya kız çocuklara ait 
olduğu kestirilemiyen giyim eşyası, kadın veya kız çocuğu eşyası sayılır (Hale 
göre, 61.02 veya 61.04); 
b) «Bebelere mahsus giyim eşyası» tâbirinden, erkek veya kız oluşu nazarı iti
bara alınmaksızın, küçük yaştaki çocuklar için hazırlanmış giyim eşyası an-

M. Meclisi (S. Sayısı ; 698 ) 



— 98 — 
Kıyme-

Tarife tinden 
No : Eşyanın cinsi % 

laşılır. Münhasıran kız çocuklara veya münhasıran erkek çocuklara mahsus ol
duğu anlaşılabilen giyim eşyası bn tâbir dışında kalır. Bu tâbir, çocuk kun
daklarını da içine alır. 
4. Hiçbir kenarı 60 santimetreyi geçmiyen kare veya kareye yakın şekilJerdeki 
boyun atkılariyle bu tip eşya 61.05 pozisyonuna dâhildir. 
Her hangi bir kenarı 60 santimetreyi geçen mendiller 61.06 pozisyonuna gi
rer. 
5. Bu faslın pozisyonları, bu pozisyonlarda yazılı eşyanın imali bitirilmemiş 
veya aksamı tamamlanmamış olanlarına ve aynı zamanda bu çeşitten eşyanın 
imali için şekil verilmiş parça halinde mensucata da şâmildir. (61.09 pozis
yonuna dâhil eşyanın imali için biçilerek şekil verilmiş parça halinde örme 
mensucat dâhil). 

61.01 — Erkekler ve-erkek çocukları için giyim eşyası. 100 
61.02 -— Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için giyim eşyası. 100 
61.03 — Erkekler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları (Yaka, yakalık, göğüslük ve 

kolluklar dâhil). 100 
6.1.04 — Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırlar. 100 
61.05 — Mendiller. 100 
61.06 •— Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve 

benzeri eşya. 100 
61.07 — Kıravatlar. 100 
61.08 — Kadınlar ve kız çocuklar için büyük ve küçük yakalar, rahibe yakaları, basit 

süsler, göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar ve kadın elbise 
veya çamaşırları için benzeri sair teferruat ve süsler. 100 

61.09 — Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantalon askıları, diz bağı, ço
rap bağı, jartiyerler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan) 
(Elâstikî olsun olmasın). 100 

61.10 — Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve sökeller (örme olanlar hariç). 100 
61.11 —• Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : 

Kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kolluklar ve terziler için subralar, 
omuz ve göğüs vatkaları v. s. 100 

FASIL" 62 

Mensucattan mamul diğer hazır eşya 

NOTLAR . 
1. Bu fasıl münhasıran, örme olanlardan başka mensucattan mamul hazır 
eşyayı ihtiva eder. 
2. Aşağıda yazılı olan eşya bu fasla dâhil değildir : 
a) 58, 59 ve 61 nci fasıllarda yer alan eşya; 
b) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya. 

62.01 — Battaniyeler ve benzeri örtüler. 100 
62.02 — Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve sair 

mefruşat eşyası. 100 
02.03 — Ambalaj için torba ve çuvallar. 50 
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62.04 — Vagon ve mavna örtüleri, kayık ve gemi yelkenleri, dış storlar, tente ve ça
dırlar ve kamp eşyası.. 60 

62.05 — Mensucatan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dâhil). 100 

FASIL 63 

Eskimiş giyim eşyası ve mensucattan mamul diğer eski eşya; paçavra ve 
kırpıntılar 

63.01 — Dokumaya elverişli, maddelerden eskimiş giyim eşyası ve teferruatı, battaniye 
ve benzeri örtüler, ev işlerinde kullanılan benzer ve mefruşat eşyası (58.01, 
58.02 ve 58.03 pozisyonlarında yer alanlar hariç) ile, her nevi maddeden ya
pılmış ayakkabı ve başlıklar (Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan 
ve dağınık halde veya balya, çuval ve benzeri ambalajlarda bulunanlar). 100 

63.02 — Paçavra ve kırpıntılar; ip, sicim ve halat ile bunlardan mamul eşyanın dö
küntü ve hurdaları « 10 

BÖLÜM X H 

Ayakkabılar; başlıklar, şemsiyeler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; 
hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından 

mamuller; .yelpazeler 

FASIL 64 

Ayakkabılar, getirler, tozluklar ve benzeri eşya; bu eşyanın aksamı 

NÖTLAft. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Ayrıca taban takılmamış örme veya sair mensucattan ayakkabılar (Ke
çeden 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); 
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, düğmeleri ve diğer süs eş
yası ile şeritçi ve kaytancı eşyası 64.05 ve 64.06 pozisyonları anlamında ak
sam sayılmaz; bunlardan ayakkabı düğmeleri 98.01 pozisyonuna ve diğerleri 
kendi pozisyonlarına girer. 
3. 64.01 pozisyonundaki «kauçuk veya suni plâstik maddeler» tâbiri, yüz
leri bu maddelerden biri veya her ikisi ile belirli surette sıvanmış veya kap
lanmış olan her nevi mensucatı da içine alır. 

64.01 — Tabanı ve yüzü kauçuk veya suni plâstik maddeden ayakkabılar. 100 
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64.02 — Tabanı tabiî, suni veya terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar; ta
banı kauçuktan veya suni plâstik maddelerden ayakkabılar (64.01 pozisyo
nuna girenler hariç). 100 

64.03 — Ağaçtan ayakkabılar, tabanı ağaçtan veya mantardan ayakkabılar. 100 
64.04 — Tabanı diğer maddelerden yapılmış ayakkabılar (îp, mukavva, mensucat, 

keçe, hasır ve saireden). 100 
64.05 — Ayakkabı aksamı (Taban astarı ve topuk rampası dâhil; imal edildiği mad

de ne olursa olsun; madenden mamul olanlar hariç). 100 
64.06 -— Getrler, tozluklar, dolaklar, bacak koruyucular ve benzeri eşya ile bunların 

aksamı. 100 

FASIL 65 

Başlıklar ve aksamı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış başlıktan; 
b) İnsan saçından fileler (67.04); 
c) Amyanttan başlıklar (68.13); 
d) Oyuncak mahiyetini haiz olan şapkacı eşyası, oyuncak bebeklere mahsus 
şapkalar ve kotiyon eşyası gibi (Fasıl 97). 
b. 65.02 pozisyonuna, dikilerek hazırlanmış şapka taslakları dâhil değildir 
(Ancak, dokunmuş, örülmüş veya sair suretle elde edilmiş şeritlerin sadece 
helezoni bir şekilde birleştirilerek dikilmesi suretiyle meydana gelenler bu 
hükmün dışında kalır). 

65.01 — Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış); keçeden 
diskler ve üstüvaneler (Boyuna yarılmış olsun olmasın). 70 

65.02 — Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş» örülmüş ve
ya sair suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka 
taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış). 70 

65.03 — Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyonunda yer alan taslak ve 
disklerden mamul) (Donatılmış olsun olmasın) 70 

65.04 -— Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş ve
ya sair suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şap
kalar ve diğer taslaklar (Donatılmış olsun olmasın). 70 

65.05 — örme veya parça halinde mensucattan, dantelâdan veya keçeden (Şeritten 
yapılanlar hariç) şapkalar ve diğer başlıklar (Saç fileleri dâhil) (Donatıl
mış olsun olmasın). 70 

65.06 — Diğer şapkalar ve başlıklar (Donatılmış olsun olmasın). 100 
65.07 — Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (Açılır ka

panır şapkalara mahsus yaylı kasnaklar dâhil), siperlikler ve çene altı ka
yışları. 100 
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FASIL 66 
Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) öfçft gösteren baston ve benzerleri ($0.16); 
b) TüfekK bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri 
(Fasıl 93); 
c) 97 nci fasılda yer alan eşya (Hususiyle, çocukların eğlenmesine mahsus ol
duğu açıkça görüden şemsiyeler; golf, hokey ve ski sopa ve değnekleri). 
2. 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın dokumaya elverişli maddeler
den mamul teferruatı, her nevi maddeden kılıfları, yüzleri, kordonlu kordon-
suz püskülleri ve benzerî teferruatı 66.03 pozisyonuna dâhil değildir. Bunlar 
aidoMrödan eşya He birlikte ithal ediîseler dahi, bu eşyaya takılmamış bulun
dukları takdirde, aksam telâkki edilmeyip ayn olarak tasnif edilir. 
Şemsiyeler (Baston - şemsiyeler, çadır şemsiyeler ve benzerleri dâlhil). 100 
Bastonlar (Dağcı bastonları ve isfoemle - bastonlar dâlhil), kamçüar, kırbaçlar 
ve benzerleri. 100 
66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı. 60 

FASIL 67 
Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamuUeri; yapma çiçekler; msan saçından mamul

ler; yelpazeler 
NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) insan saçından tâsir torbaları (59.17); 
b) Dantelâdan, işlemeden veya sair mensucattan çiçek motifleri (BÖLÜM XI); 
c) Ayakkabılar (Fasıl 64); 
d) Başlıklar (Fasıl 65); 
e) Tüyden toz süpürgeleri (96.04), ince tüyden pudra pomponları (96.05) v» 
insan saçından elekler (96.06); 
f) Oyuncaklar, spor levazıraatı, kotiyon eşyası ite Noel bayramlarına ve ağaç
larına (Bilhassa yapma Noel ağaçlarına) mahsus eşya (Fasıl 97); 
2. Aşağıda yazılı olanlar 67.01 pozisyonuna dâhil değildir : 
a) Kuş tüyünün sadece dolgu maddesi olarak kuHaaıldığı eşya (Hususiyle 
94.04 pozisyonundaki yatak, yastık gibi eşya); 
b) Kuş tüyünün sadece basit bir süs teşkil ettiği veya dolgu maddesi olarak 
kullanıldığı giyim eşyası ve teferruatı; 
e) 67.02 pozisyonunda yer alan yapma çiçekler, yapraklı dallar ve bunların 
aksamı ile bunlardan mamul eşya; 
d) 67.05 pozisyonundaki yelpazeler. 
3. Aşağıda yazılı olanlar 67.0g pozisyonuna dâhil değildir : 
a) Cam eşya (Fasıl 70); 
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b) Seramikten, taştan, madenden, ağaçtan veya diğer maddelerden kalıba dö
külmek, çekiçle dövülmek, yontulmak suretiyle, estampaj veya sair ameliyeler
le yekpare olarak elde edilen veya aksam halinde imal olunup bağlama, ya
pıştırma ve benzeri usullerden gayrı bir şekikle birleştirilerek meydana getiri
len yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalar. 

67.01 — Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı, ince 
tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile, işlen
miş tüy kalem ve uçları hariç). .•-. 100 

67.02 — Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler, 
yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya. , • 100 

67.03 — İnsan saçı (Kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine muvazi şekilde tertiplen
miş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya sair surette hazırlanmış); takma saç ve ben
zeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış yün ve kıllar. 100 

67.04 — insan 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 (Yapıldığı madde ne olursa olsun). 100 

BÖLÜM XIII 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya; seramik 
mamulleri; cam ve camdan mamul eşya 

FASIL 68 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamtd eşya 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) 25 nci fasla dâhil eşya; 
b) 48.07 pozisyonunda yer alan kuşe, emdirilmiş veya sıvanmış kâğıt ve mu
kavvalar (Mika tozu veya grafit tozu ile kaplı, bitümenli veya asfaltlı olan
lar gibi); 
c) 59 ncu fasıldaki emdirilmiş veya sıvanmış mensucat (Mika tozu, bitümen 
veya asfalt ile kaplanmış olanlar gibi); 
d) 71 nci fasla dâhil eşya; 
e) 82 nci fasla dâhil aletler ve aksamı; 
f) 84.34 pozisyonundaki litografya taşları; 
g) Elektrik izalâtörleri (85.25) ve (85,26) pozisyonlarında yer alan elektrik 
için izole edici parçalar; 
h) Dişçi tornalarına mahsus küçük uçlar (90.17); 
ij) 91 nci fasla giren saatçi eşyası (Ezcümle: îhıvar saatlerine ve saatçilik
te kullanılan sair cihazlara mahsus mahfaza ve kabineler); 
k) 95.07 pozisyonuna dâhil eşya; 
1) Oyuncaklar, Oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97); 
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m) Düğmeler. (98.01), kayağan taşından «Arduvaz» kalemler (98.05) veya ka
yağan taşından «Arduvaz» yazı ye resim tahtaları (98.06); 
n) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya (Fasıl 99). 
2. 68.02 pozisyonu anlamında «Yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar» tâbiri, 
sadece bu işlerde kullanılması mûtadolan taşlara değil, aynı zamanda bu mak
satlarla işlenmiş kuvartzit, çakmak taşı, dolomi ve steatit gibi diğer tabiî taş
lara da (kayağan taşı hariç) şâmildir. 

68.01 — Tabiî taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları 
(Kayağan taşından olanlar hariç). 100 

68.02 — Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve mamulleri (68.01 pozisyo
nu ile 69 ncu fasılda yer alanlar hariç); mozaik için küb şeklinde taşlar. 100 

68.03 — İşlenmiş kayağan taşı «Arduvaz» ve tabiî veya aglomere kayağan taşından 
«Arduvazin» mamuller. 75 

68.04 — Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (öğütme, bileme, 
cilalama, rektit'iye etme ve kesme tekerlekleri, başları, disk veya uçları dâhil), 
tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut 
aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine monte 
edilmiş olmamak şartiyle, başka maddelerden göbek, mil, mil yatağı ve ben
zerlerini ihtiva etsin etmesin); tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olma
sın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcı
lardan seğmanlar ve yukarıki taş ve çarkların, imali bitirilmiş diğer aksamı: 
a) Değirmen taşları ve öğütmeye mahsus sair taşlar. 30 
b) Sairleri. 50 

68.05 — El ile bilemeye veya parlatmıya mahsus taşlar (Tabiî taşlardan, tabiî veya 
suni aşındırıcıların aglomere edilmesinden, pişmiş kil veya topraktan). 50 

68.06 — Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane ha
linde tabiî veya suni aşındırıcılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair 
suretle hazırlanmış olsun olmasın). 50 

68.07 — İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madenî yünler; 
imbisat ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat et
tirilmiş madenî maddeler; madenî maddelerden hararet veya sesi tecridediei 
veya muhafaza edici mahlutlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonları ile 

. 69 ncu fasla girenler hariç). 50 
68.08 — Asfalttan veya petrol zifti veya taş kömürü zifti gibi benzeri maddeler

den mamuller. 50 
68.09 — Nebati liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerinden 

(Testere tozları dâhil) panolar, levhalar, karolar, kütükler ve benzerleri (Çi
mento, alçı veya sair madenî birleştiricilerle aglomere edilmiş). 75 

68.10 — Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden mamuller. 100 
68.11 — Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller (Cüruflu çimentodan 

ve çimento ile aglomere edilmiş 'mermer parçalarından .olanlar dâhil, takvi
ye edilmiş olsun olmasın). 75 

68.12 — Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden mamuller. 7*5 

M. Meclîsi (S . Saym : 698) 



— 104 — 
Kıyme-

Tarife tüwJ«B 
No : Eşyanın cin® % 

68.13 — İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyonunda yer alanlardan gayrı amyant mamul
leri (Levhalar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, v. s.) 
(Takviye edilmiş olsun olmasın); esası amyant veya amyant ve magnezyum 
karbonat olan mahlutlar ve bu mahlutlardan mamul eşya. 75 

68.14 — Esası amyant veya sair madenî maddeler veya selüloz olan ve frenlere, kav
rama cihazlarına ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlara mahpus sürt
me teferruatı (Segmanlar, diskler rondelâlar, şeritler, levhalar, rulolar v. s.) 
(Dokumaya elverişli maddelerle veya başka maddelerle mürettep olsun olma
sın). 60 

68.15 — işlenmiş mika ve mika mamulleri (Mikanit ve mikafolyum, v. s. gibi, kâğıt 
veya mensucat mesnetli mika dâhil). 60 

68.16 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunraıyan, taştan veya sair 
madenî maddelerden mamuller (Turb mamulleri dâhil). 60 

FASİL 69 * •* 

Seramik mamulleri 
NOTLAR. 
1. Bu fasıl, münhasıran, toprak veya kayaların, şekil verildikten sonra pi
şirilmek suretiyle elde edilen seramik müstahsallanm ihtiva eder. 69.04 ilâ 
69.14 pozisyonları yalnız, harareti tecrit ve muhafaza eden veya ateşe mu
kavim olan eşya haricinde kalanlara tatbik olunur. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
i\) 71 nci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eşyası, v. s.); 
b) Elektrik izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyonunda yer alan elektrik 
için izole edici parçalar; 
e) Seramikten suni dişler (90.10); 
d) 91 nci fasıldaki saatçi eşyası (Ezcümle duvar saatlerine ve sair saat
çi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler); 
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl : 97); 
f) Düğmeler, pipolar ve 98 nci fasla dâhil sair eşya; 
g) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya (Fasıl : 99). 
T. — Harareti tecrit ve muhafaza eden ve ateşe mukavim eşya : 

69.01 — Harareti tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve di
ğer eşya (Nakiiyye topraklarından, kiselgurdan, toz halinde silisli fosiller
den ve benzeri sair silisli topraklardan), 75 

69.02 — Ateş tuğlaları, ateşe mukavim döşeme tuğlaları, kadrolar ve inşaatta kul
lanılan ateşe mukavim benzeri diğer eşya 40 

.'69.03 — Ateşe mukavim diğer eşya (Karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal po
tası, kılıf, tüp, boru, çubuk, v. s.). 25 
II — Diğer seramik eşya : 

69.04 — inşaat tuğlaları (Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzerleri dâhil). 50 
69.05 — Kiremitler, mimari tezyinat mamulleri (Kornişler, frizler, v. s.) ve pişmiş 

topraktan inşaata mahsus sair mamuller (Baca şapkaları, ktinkler, v.s.). 50 
69.06 — Kanalizasyon ve benzeri işlerde kullanılan borular, rakorlar ve diğer par

çalar. S0 

M. Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



- 1 0 6 -
Kıyme* 

Tarife tinden 
No : Eşyanın cinsi % 

69.07 — Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya kaplamalık karolar ve ben
zerleri. 100 

69.08 — Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer karolar ve benzerleri. 100 
69.09 — Kimyevi ve diğer teknik iğlerde kullanılan eşya ve cihazlar; ziraatte kul

lanılan yalak, gerdel ve benzeri diğer kablar; nakil ve ambalaj işlerinde 
kullanılan küçük testiler ve benzeri diğer kablar. 50 

69.10 — Musluk taşları, lavabolar, bideler, apteshane küvetleri, banyolar ve sıhhi te-
siatta kullanılan 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 işlerin
de kullanılan diğer eşya. 100 

69.13 — Heykelcikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme eşyası. 100 
69.14 — Seramik maddelerden sair mamuller. 100 

FASİL 70 

(lam ve camdan mamul eşya 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değtildir : . 
a) Cam haline gelebilen terkipler (32.08); 
b) 71 nci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eşyası v.s.); 
c) Elektrik izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyonlarında yer alan elektrik için 
izole edici parçalar; 
d) Optik- tarzda işlenmiş optik maddeler, enjeksiyon şırıngaları, suni gözler 
ile termometreler, barometreler, aerometreler, dansimetreler ve 90 ncı fasla gi
ren diğer eşya; 
e) Oyun alet ve edevatı, oyuncaklar, Noel ağaçlarına takılan süsler ve 97 nci 
fasla giren diğer eşya (Yapma bebekler ve 97 nci fasla dâhil diğer eşyaya mah
sus mekanik tertibatı olmıyan cam gözler hariç); 
f) Düğmeler, monte edilmiş vaporizatörler, monte edilmiş termoslar ve 98 nci 
fasla giren diğer eşya. 
2. 70.07 pozisyonundaki «Kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş, ya
hut eğilmiş veya başka suretle işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya 
hakkedilmiş) dökme, haddeden geçirilmiş, çekme veya üfleme camlar, perdah
lanmış ve parlatılmış olsun olmasın» ibaresine, bu camlardan mamul eşya da 
dâhildir, şu kadar ki bunların başka maddelerle mürettep yeya çerçeveli ol
maması şarttır. 
o. Eritilmiş silis ve eritilmiş kuvartz, tarifede «cam» sayılır. 

70.01 — Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam (Optik cam hariç). 10 
70.02 — Rubinli cam (&nail) (Külçe, çubuk, baston veya boru halinde). 25 
70.03 — İşlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, baston, bilya ve boru halind-e). 25 
70.04 — İşlenmemiş dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam (İmal sırasında kaplama 

yapılmış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli veril
miş levha veya yaprak halinde). 40 
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70.05 — işlenmemiş çekme veya üfleme canı (îmâl sırasında kaplama yapılmış olsun ol
masın) (Kare; veya müstatil şekli verilmiş yaprak halinde) i 
a) Âdi pencere camları. 50 
b) Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları 100 
c) Sairleri. 100 

70.06 — Bir veya iki yüzü sadece parlatılmış, veya perdahlanmış olan dökme, hadde
den geçirilmiş, çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış 
veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli verilmiş levha 
veya yaprak halinde). 75 

70.07 — Kare veya müstatilden gayrı şekilde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka suret
lerle işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) dökme, had
deden geçirilmiş, çekme veya üfleme camlar (Perdahlanmış veya parlatılmış 
olsun olmasın); tecrit edici çok satıh!ı camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik 
camlar. 100 

70.08 — Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yapıştırılmış iki veya 
daha ziyade cam yapraktan) (Şekil verilmiş olsun olmasın). 50 

70.09 — Cam aynalar (Geriyi görmek için kullanılan aynalar dâhil) (Çerçeveli olsun 
olmasın): 
a) Kesilmiş fakat başkaca işlenmemiş olanlar. 75 
b) Sairleri. 100 

70.10 — Cam damacana, şişet küçük şişe kavanoz, çanak, komprime tüpleri ve nakil 
ambalaj için kullanılan benzeri sair kablar; camdan tıpa, kapak ve benzeri 
sair kapama tertibatı. 75 

70.11 — Camdan ampuller ve boru şeklinde zarflar (Uçları açık, son şeklini almamış 
ve garnitürsüz; elektrik lâmbaları ile elektronik tüp ve valflar ve benzerleri 
içitı). 50 

70.12 — Termosların ve diğer tecrit edici kapların camdan iç gövdeleri (Nihai şeklini 
almış olsun olmasın). 10 

70.13 — Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya 
(70.19 pozisyonundaki eşya hariç). 100 

70.11 — Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş veya op
tik camdan yapılmamış): 
a) Avizeler. 100 
b) Sairleri. 75 

70.15 — Saat camları, âdi gözlük camları (Numarasız) ve benzerleri (Bombeli, kavisli 
ve benzeri şekillerde) (içi oyuk küreler ve küre parçaları dâhil). 60 

70.16 — Bina ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan kaldırım blokları, tuğlalar, 
kiremitler ve diğer eşya (Takviye edilmiş olsun olmasın); çok hücreli veya 
köpük camlar (Blok, pano, levha ve benzeri şekillerde). 50 

70.17 — Camdan lâboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (Taksimatlı ve
ya ölçülü olsun olmasın); serum ampulleri ve benzeri eşya: 
a) Serum ampulleri ve benzerleri. 50 
b) Camdan lâboratuvar eşyası. 40 
c) Sairleri. 50 

70.18 — Optik camlar ve optik camdan parçalar ve tıbbi gözlük camları (Optik tarzda 
işlenmiş olanlar hariç). 15 
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70.19 — Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri küçük süs eş
yası; mozayik ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve kü
çük parçalar (Mesnedi olsun olmasın); camdan suni gözler (Protezden olanlar 
hariç; oyuncak için gözler dâhil); camdan, küçük eşya; şalümo ile işlenmek 
suretiyle yapılan camdan fantazi eşya. 150 

70.20 — Cam yünü, cam lifleri ve bunlardan mamul eşya : 
a) Cam yünü, lif ve iplikleri. 50 
b) Cam liflerinden keçe. 60 
e) Sairleri 100 

70.21 — Camdan mamul diğer eşya: 
a) Kazanlar için hususi emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren 
camlar. 50 
b) Sairleri. 100 

BÖLÜM XIV 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli madenlerle 
kapflama madenler ve bu maddelerden mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; 

madenî paralar 

FASIL 71 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli madenlerle 
kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya; taklit mücevherci eşyası 

NOTLAR . 
1. VI nci bölümün 1 numaralı notunun (a) bendi hükmü marfuz kalmak vo 
aşağıda belirtilen istisnalar haricolmak şartiyle, kısmen veya tamamen : 
a) inciden veya kıymetli taşlardan veya sentetik veya terkip yoliyle elde edi
len taşlardan; 
b) Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden; ya
pılmış eşya bu fasla dâhildir. 
2. a) Bünyelerinde sadece basit bir süs veya ehemmiyetsiz derecede teferru
at kabilinden (înisyal, marka, alet sapı bileziği, zırh gibi) kıymetli madenler 
veya kıymetli madenlerle kaplama madenler bulunan eşya 71.12 ilâ 71.14 pozis
yonlarına dâhil değildir. Bunlar hakkında yukardaki 1 numaralı notun (b) 
bendi hükmü tatbik edilmez. 
b) 71.15 pozisyonuna münhasıran, içinde kıymetli madenler veya kıymetli ma
denlerle kaplama madenler bulunmıyan yahut bunları sadece basit bir süs veya 
ehemmiyetsiz derecede teferruat kabilinden olarak ihtiva eden eşya dâhildir, 
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) Kıymetli madenlerin amalgamları re kolloidal haldeki kıymetli madenler 
(28.49); 
b) Cerrahi dikişler için steril malzeme, diş için dolgu müstahsalları ve 
30 ncu fasılda yer alan diğer eşya; 
c) 32 nci fasılda yer alan eşya (Mayi cilalar gibi); 
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d) 42.02 pozisyona giren seyahat eşyası ve kap, kılıf, mahfaza teşkil eden eş
ya ve 42.03 pozisyonundaki eşya; 
e) 43.03 ve 43.04 pozisyonlarında yer alan eşya; 
f) XI nci bölümde yer alan eşya (Dokumaya elverişli maddeler ve bu madde
lerden yapılmış eşya); 
g) Ayakkabılar (Fasıl 64) ve başlıklar (Fasıl 65); 
h) Şemsiyeler, bastonlar ve 66 ncı fasılda yer alan diğer eşya; 
ij) 67.05 pozisyonuna giren yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri; 
k) Madenî paralar (Fasıl 72 veya 99) 
1) 68.04 ilâ 68.06 pozisyonlarında veya 82 nci fasılda yer alan ve kıymetli 
veya sentetik taşların tozlarını ihtiva eden aşındırıcı maddelerden mamul eşya 
ve aletler; 82 noi faşla dâhil eşya ve aletlerin, iş gören kısmı kıymetli taşlar
dan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan müteşekkil olup da âdi 
madenden bir mesnet üzerinde bulunanları; XVI ncı bölüme dâhil makina ve 
cihazlarla elektrik malzemesinin ve bunlara ait aksam veya parçaların tamamı 
kıymetli taşlardan, sentetik veya terkip yoliyle eld^ edilen taşlardan imal edil
memiş olanları; 
90, 91 ve 92 nci fasıllarda yer alan eşya (Fennî aletler, saatler ve musiki 
aletleri); 
n) Silâhlar ve aksamı (Fasıl 93); 
o) 97 nci faslın 2 numaralı notunda yazılı eşya; 
p) 98 nci fasıldaki eşya (98.01 ve 98.12 pozisyonlarında yer alanlar hariç); 
q) Heykel sanatının orijinal eserleri (99.03), koleksiyon eşyası (99.05) ve es
kiliği yüz yılı aşan antika eşya (99.06). Bununla beraber, inci ve kıymetli taş
lar bu fasıldadır. 
4. a) Kültür incileri, inciler gibi tasnif edilir. 
b) «Kıymetli madenler» tâbirine, altın, gümüş, platin ve platin grupuna dâ
hil madenler girer. 
e) «Platin grupuna dâhil diğer madenler» tâbirine, iridyum, osmiyum, pal-
l&dyum, radyum ve rutenyum girer. 
5. Bu faslın tatbikinde, münhasıran, içinde bir veya daha fazla kıymetli 
maden bulunan ve bunların tamamının veya birinin ağırlığı, halitanın ağırlığı
na nisbetle en az % 2 miktarında olan halitalar (Fırınlanmış halitalar dâhil) 
kıymetli maden halitası sayılır. Kıymetli maden halitaları aşağıda yazılı esasla
ra göre tasnif edilir : 
a) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade platin ihtiva eden halitalar platin 
halitası sayılır; 
b) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade altın ihtiva edip içinde hiç. platin 
bulunmıyan veya % 2 den az platin bulunan halitalar altın halitası sayılır; 
c) İçinde % 2 veya daha ziyade gümüş bulunan sair halitalar gümüş halitası 
sayılır. 
Bu not hükümlerinin tatbikinde platin grupuna dâhil madenler tek bir maden 
sayılır ve platin rejimine tabi tutulur. 
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6. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her hangi bir yerinde, «Kıymetli 
madenler» e veya muayyen bir kıymetli madene yapılan atıf bunların yukarıki 
5 numaralı notta yazılı halitalarına da şâmildir. Buna mukabil, kıymetli maden
lerle kaplama eşya ve platin, altın voyu gümüş yaldızlı âdi madenler ve madenî 
olmıyan maddeler bu hükmün dışındadır. 
7. «Kıymetli madenlerle kaplama» tâbiri, bir veya daha fazla yüzüne kaynakla, 
sıcak haddeleme ile veya benzeri başka mekanik bir usulle kıymetli maden 
kaplanmış eşyayı ifade eder. Kıymetli madenlerle kakmalı âdi madenlerden 
mamul eşya, kıymetli madenlerle kaplama eşya sayılır. 
8. 71.12 pozisyonu anlamında «Mücevherci eşyası» tâbirinden aşağıda yazılı 
eşya anlaşılır : 
a) Küçük ziynet eşyası (Ezcümle : Yüzükler, bilezikler, kolyeler, broşlar, 
küpeler, saat zincirleri, madalyonlar, pandantifler, kravat iğneleri, kol düğme
leri, madalyalar veya bu şekilde, dinî ve sair alâmetler, v.s.); 
b) Normal olarak cepte, el çantasında veya üstte taşınabilecek şekilde zati 
istimale mahsus eşya (Ezcümle : Sigar, sigara ve tütün tabakaları, şekerlikler, 
pudriyerler, teşbihler, madenî para keseleri, v.s.); 
Aynı pozisyondaki «Başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası» tâbiri ise, 
kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden yapıl
mış olup da, hakiki veya taklit incileri, kıymetli taşları veya taklit kıymetli 
taşlan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlan veya bağadan, sedef
ten, fil dişinden, terkip yoliyle elde edilen tabiî kehribardan, mercandan veya 
siyah kehribardan aksamı muhtevi mücevherci eşyasını ifade eder. 
9. 71.13 pozisyonu anlamında «kuyumcu eşyası» tâbirine, sofra ve tuvalet ta
kınılan, yazıhane eşyası ile, sigara kutu ve tablaları gibi levazımat, dahilî tez
yinat eşyası, evlerde ve dinî maksatlarda kullanılan sair eşya dâhildir. 
10. 71.16 pozisyonu anlamında «taklit mücevherci eşyası» tâbiri, yukarda 8 
numaralı notun (a) bendinde tarif edilen eşya (98.01 pozisyonundaki kol 
düğmeleri v.s. ile 98.12 pozisyonundaki süs taraklan, saç taraklan ve ben
zerleri hariç) mahiyetinde olup inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yolîyle 
elde edilen taş ve (Ehemmiyetsiz derecede süs veya teferruat kabilinden olan
lar hariç) kıymetli maden veya kıymetli maden kaplamalan ihtiva etmiyen 
eşyanın : 
a) Kısmen veya tamamen âdi madenlerden (Kıymetli madenlerle yaldızlı ol
sun olmasın); 
b) Sair maddelerin en aşağı ikisinden (Ezcümle : Ağaç ve camdan, kemik ve 
kehribardan, sedef ve suni plâstik maddelerden); Müteşekkil olanlarını ifade 
eder. Şu kadar ki, eşyanın birleştirilmesinde kullanılan dizi iplikleri ve ben
zerleri gibi maddeler nazarı itibara alınmaz. 
11. Bu fasla giren eşyanın birlikte ithal olunan kutulan, mahfazaları ve 
benzeri sair zarfları, mûtat olarak eşya ile birlikte satılan neviden oldukları 
takdirde muhtevi bulundukları eşyanın tarifesi içinde, ayrı ithal olundukları 
takdirde ise kendi tarifeleri içinde muamele görürler. 
I - İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri : 
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7.1.01 — 

71.02 

71.03 — 

71.04 — 

71.05 — 

71.06 — 
71.07 — 

71.08 — 

71.09 — 

71.10 — 

71.11 — 

Eşyanın cinsi 

iCıymö-
tinden 

% 

71.12 — 

7.1.1.3 — 

71.14 — 

71.15 — 

71.16 — 

İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi 
bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş 
olsun olmasın). 
Kıymetli taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlan
mamış veya takılmamış) (Her hangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolay
lıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olmasın). 
Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, yontulmuş veya başka 
şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi bir tasnife 
taibi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olma
sın). 
Kıymetli taşların ve sentetik taşların tozları. 
I I - Ham veya yarı işlenmiş kıymetli madenler ve kıymetli madenlerle kapla
ma madenler : 
Gümüş ve gümüş halitaları (Altın yaldızlı veya platin yaldızlı gümüşler dâ
hil) (Ham veya yarı işlenmiş). 
Gümüş kaplamalı madenler (Ham veya yarı işlenmiş). 
Altın ve altın halitaları (Platin yaldızlı altın dâhil) (Ham veya yarı işlen
miş) . 
Altın kaplama gümüşler ve âdi madenler( Ham veya yarı işlenmiş). 
Platin, platin grupuna dâhil madenler ve bunların halitaları (Ham veya yarı 
işlenmiş). 
Platinle veya platin grupuna dâhil madenlerle kaplama âdi veya kıymetli ma
denler (Ham veya yarı işlenmiş). 
Kuyumcu külleri ve kıymetli madenlerin diğer döküntüleri ve artıkları: 
a) Gümüş. 
b) Sairleri. 
I I I - Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası, kuyum
cu eşyası ve diğer eşya: 
Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası ve bunların 
aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden 
mamul). 
Kuyumcu eşyası ve aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle 
kaplama madenlerden mamul). 
Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul 
diğer eşya. 
İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul eş
ya 
Taklit mücevherci eşyası. 

10 

10 

25 
10 

5 
20 

Muaf 
5 

Muaf 

5 
Muaf 

20 

20 

20 

20 
50 

FASIL 72 

Madenî paralar 

NOT . ' ' 
Koleksiyon eşyası mahiyetinde olan madenî paralar bu fasla dâhil değildir 
(99.05). 
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Madenî paralar : 
a) Her nevi Türk meskukâtı ve Türk ziynet altınları ve altın ecnebi mesku
kâtı (Basıldığı memlekette tedavül kıymetini haiz olsun olmasın). Muaf 
b) Cıümüş ve sair maddilerden ecnebi meskukât. Memnu 

BÖLÜM XV 

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 

NOTLAR : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Esası madenî toz veya pul olan müstahzar boyalar ve mürekkepler ile ıs
tampacılık varakları (32.08, 32.09, 32.10 ve 32.13); 
b) Ferro - seryum ve sair piroforik halitalar (36.07); 
c) Madenî başlıklar ve bunların madenî aksamı (.65.06 ve 65.07); 
d) Şemsiyelerin, bastonların madenî iskeletleri ve madenî aksamı (66.03); 
e) 71 nci fasla giren eşya (Ezcümle: Kıymetli madenlerin halitaları kıymetli 
madenlerle kaplama Adi madenler ve âdi madenlerden taklit mücevherci eş
yası) ; 
f) XVI ncı bölümde yer alan eşya (Makina ve cihazlar; elektrik malzeme
si) ; . 
g) Çatılmış demiryolu veya tramvay hatları (86.10) ve XVII nci bölümde 
yer alan diğer eşya; 
h) XVIII nci bölümde yer alan âlet vu cihazlar (Saat zemberekleri dâhil); 
ij) Av saçmaları (03.07) ve XIX ncu bölümde 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, «Umumi istimale mahsus malzeme ve 
aksanı» tâbiri, aşağıda yazılı olanları ifade eder : 
a) 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 ve 73.32 pozisyonlarına giren eşya ile sair adi 
madenler mamul benzeri eşya; 
b) Adi madenlerden yaylar ve yay yaprakları (91.11 pozisyonundaki saat 
zemberekleri hariç) ; 
e) 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 ve 83.14 pozisyonlarına giren eşya. 73 
ilâ 82 nci fasıllarda zikredilen «aksam ve parça» tâbirine (73.29 ve 74.13 po
zisyonundakiler hariç.), yukarda tarif edilen umumi istimale mahsus malze
me ve aksam dâhil değildir. 
Yukarıki fıkra hükmü ile 83 ncü faslın notu hükmü mahfuz kalmak şar-
tiyle, 73 ilâ 81 nci fasıllar 82 ve 83 ncü fasıllara giren eşyaya tatbik edil
mez. 
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3. Halitalara ait kaideler : 
a) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla nikel ihtiva eden âdi maden halitaları 
nikel gibi tasnif edilir (Ağırlık itibariyle demirin halitayı teşkil eden un
surların her birinden fazla nisbette bulunduğu halitalar hariç) ; 
b) «Ferro - alyajlar» 73.02 pozisyonuna ve «küpro - alyajlar» 74.02 pozisyo
nuna girer; 
e) Âdi madenlerin sair halitaları, ağırlık itibariyle üstün olan madenin re
jimine tâbidir; 
d) Ferro - alyajlar ile küpro - alyajlar haricolmak üzere, bu bölüme dâ 
hil âdi madenlerle bu bölüm dışında kalan unsurlardan müteşekkil halita
lar, bünyelerindeki âdi madenlerin umumi ağırlığı diğer unsurların umumi 
ağırlığına müsavi bulunduğu veya ondan fazla olduğu takdirde bu bölüme 
dâhil âdi maden halitaları rejimine tabidir; 
e) Maden tozlarının fırınlanması suretiyle elde edilen halitalarla, izabe su
retiyle elde edilen gayrimüteeanis-bünyeli halitalar da «halita» rejimine ta
bidir ; 
4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her hangi bir yerinde ismen zik
redilen bir maden, bu bölümün 3 numaralı not hükmü gereğince kendi reji
mine tabi tutulan halitalarına da şâmildir. 
5. Mahlut eşyaya ait kaideler : 
Aksine bir hüküm bulunmadıkça, içinde iki veya daha ziyade âdi maden bu
lunan âdi maden mamıüâtı (Tarifenin tatbikine ait umumi kaidelere göre 
âdi maden mamulleri sayılan mahlut madenlerden mamul eşya dâhil), ihtiva 
ettiği âdi madenlerden ağırlık itibariyle üstün olan madenden mamul eşya re
jimine tabidir. Bu kaidenin tatbikinde : 
a) Dökme demir, demir ve çelik tek bir maden sayılır; 
b) Halitaların umumi heyeti, bu bölümün 3 numaralı not hükmü gereğince 
rejimine tâbi tutuldukları madenden müteşekkil sayılır. 
6. «Madenlerin veya madenî eşyanın döküntü ve hurdaları» tâbiri münhası
ran, yeniden istihsaline yahut kimyevi maddeler veya bileşikler imaline el
verişli bulunan döküntü ve hurdaları ifade eder. 

* 
FASIL 73 

Dökme demir, demir ve çelik. 

NOTLAR . 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Dökme demirler (73.01) : 
Dökme demirler, içinde ağırlık itibariyle % 1,9 ve daha ziyade karbon bulunan 
ve aynı zamanda tek başına veya birlikte : 
% 15 ten az fosfor, 
% 8 ve daha az silisyum, 
% 6 ve daha az manganez, 
% 30 ve daha az krom, 
% 40 ve daha az tungsten, 
ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha az başka halita unsurlarını (Nikel, bakır, 
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alüminyum, titan, vanadyum, molibden, v.s.) ihtiva eden demirli «ferreux» 
müstahsallardır. Bununla beraber, ağırlık itibariyle % 1,9 ve daha ziyade kar
bon ihtiva edip çelik evsafı gösteren ve «deforme olmaz çelikler» diye anılan 
demirli «ferreux» halitalar, cinslerine göre çelik rejimine tabidir. 
b) Aynalı demirler (73.01) : 
Aynalı demirler, ağırlık itibariyle % 6 (Hariç) ilâ % 30 (Dâhil) nisbetinde 
manganez ihtiva eden ve diğer hususiyetleri bakımından (a) bendindeki ta
rife uyan müstahsallardır. , e ?. 
c) Ferro - alyajlar (73.02) : 
Ferro - alyajlar, haddeden geçirilmeye ve dövülmeye müsait olmıyan, demir sa
nayiinde kullanılmaya elverişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle 
tek başına veya birlikte : 
•% 8 den fazla silisyum, 
% 30 dan fazla manganez, 
% 30 dan fazla krom, -
% 40 tan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha fazla başka halita unsurları (Bakır hariç-
ölmak üzere, alüminyum, titan, vanadyum, molibden, niyobyum, v.s.) ihtiva 
eden demirli «Ferreux» ham izabe ımlstahsallarıdır. Demirli «Ferreux» olmı
yan halita unsurlarının ağırlık itibariyle mecmu nisbeti, silisyum ihtiva.eden 
Ferro - alyajlarda % 96 yi, manganez ihtiva eden silisyumsuz ferro - alyajlar-
da % 92 yi ve diğerlerinde % 90 ı geçemez. 
d) Halitah çelikler (73.15) : 
Halitalı çelikler, ağırlık itibariyle aşağıdaki nisbetlerde bir veya birkaç unsur 
ihtiva eden çeliklerdir : 
% 2 den fazla manganez ve silisyum (Birlikte), 
% 2 ve daha fazla manganez, 
% 2 ve daha fazla silisyum, 
% 0.50 ve daha fazla nikel, 
0.50 ve daha fazla krom, 
% 0, 10 ve daha fazla molibden, 
% 0.10 ve daha fazla vanadyum, 
% 0.30 ve daha fazla tungsten, 
% 0.30 ve daha fazla kobalt, 
% 0.30 ve daha fazla alüminyum, 
% 0.40 ve daha fazla bakır, 
% 0,10 ve daha fazla kurşun, 
% 0,12 ve daha fazla fosfos, 
% 0.10 ve daha fazla kükürt, 
% 0.20 ve daha fazla fosfor ve kükürt (Birlikte), 
% 0.10 ve daha fazla başka unsurlar (Ayrı ayrı olarak). 
e) Yüksek karbonlu çelik (73.15) : 
Yüksek karbonlu çelik, ağırlık itibariyle % 0.6 veya daha fazla karbon ihtiva 
edip içindeki kükürt ve fosfor nisbeti her biri için ayrı ayrı % 0.04 ten ve bir
likte % 0.07 den aşağı olan çeliktir. 
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f) Pudla demirinden çubuk ve lokmalar (73.06) : Puntta demirinden çubuk 
ve lokmalar, haddeden geçirilmeye, dövülmeye veya tekrar izabe edilmeye mah
sus müstahsallar olup : • 
1. Tasfiye cürufunu bertaraf edecek şekilde pudla demiri lokmalarının şah
merdanda dövülmesi; 
2. Yahut, pudla demirinin veya demir ve çelik parçalarından müteşekkil pa
ketlerin yüksek sühunette haddeden geçirilerek birbirine kaynatılması suretiy
le elde edilir. * ¥ » ? « < - , 
g) Külçeler (73.06) : e ' ' ° : : P S * " 
Külçeler, haddelenmeye veya dövülmeye malısus olmak üzere, izabe edilerek 
hazırlanmış ve kalıba dökülerek elde edilmiş mustahsallardır. 
h) Blumlar ve .kütükler (73.07) : 
Bluimılar ve kütükler, maktaları kare veya müstil şeklinde olup ufki nlak-
taı 1.225 milimetre kareyi geçen ve kalınlığı genişliğinin dörtte birinden fazla 
olan yarı mamullerdir. 
i,j) Levha blokları ve sac plâtinaları (73.07) : 
lievha blokları ve sac plâtinaları, kalınlığı asgari 6 milimetre, genişliği asgari 
150 milimetre olan ve kalındığı genişliğinin dörtte birini geçmiyen müstatil 
maktalı yarı mamullerdir. 
k) Rulo halinde, sac taslakları (73.08) : 
Rulo halinde saç. taslakları, kalınlığı asgari 1,5 milimetre olan ve genişliği 500 
milimetreyi geçen asgari 500 kilo ağırlıkta devamlı rulolar halinde sıcak had
de mahsulü ınüstatil 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 mamul
lerdir. 
m) Şeritler (73.12) : 
Şeritler, kalınlığı âzami C milimetre, genişliği âzami 500 milimetre olan ve 
kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen, düz şerit, rulo veya bükülmüş c]e-
met halinde, müstatil maktalı, kenarları kesilmiş veya kesilmemiş, haddelen
miş mamullerdir. 
n) Saçlar (73.13) : . 
Saçlar, kalınlığı ne olursa olsun, kare veya müstatil şeklinde ise, genişliği 500 
milimetreyi geçen haddelenmiş mamullerdir (Yukarda 1 numaralı notun (k) 
bendindeki tarifin şümulüne giren rulo halinde saç. taslakları hariç). Kare 
veya müstatildeıı gayri şekillerde kesilmiş saçlarla, delikli, oluklu, kanallı, 
kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, bu ameliyeler dolayısiyle 
tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikec, 73.13 pozis
yonunda kalır. 
o) Teller (73.14) : 
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 13 milimetreyi 
geçmiyen, soğuk çekilmiş içi dolu mamullerdir. Bununla beraber, 73.26 ve 
73.27 pozisyonlarının tatbikinde, haddelenerek elde edilmiş aynı kuturdaki 
mamuller de tel itibar edilir. 
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p) Çubuklar (73.10); 
Çubuklar, yukarda h, ij, k, 1, m, n ve o bendlerinde yazılı tariflerden her 
hangi birine tamamen uymıyan, ufki maktaları daire, daire parçası, beyzi, iki 
kenarı birbirine müsavi müselles, kare, müstatil, altı köşe, sekiz köşe ve mu
vazi olmıyan kenarları birbirine müsavi trapez şeklinde içleri dolu mamuller
dir. Çimento veya beton için takviye çubuğu olarak kullanılıp da yukar-
daki tarife uyan, fakat, fazla olarak, haddelenirken meydana gelmiş ehem
miyetsiz girinti çıkıntılar, kabartılar, oyuklar ve taşkınlıklar ihtiva eden çu
buklar da bunlardan sayılır. 
q) Maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar (73.10) : 
Maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çu'buklar, ufkî maktamın dış
tan en geniş yeri 15 (Hariç) ilâ 50 (dâhil) milimetre arasında ve aynı zaman
da içten en geniş yerinin asgari üç. misli olup, maden matkabı imaline elverişli 
bulunan ve maktaları her hangi bir şekilde olabilen mamullerdir. Bu tarife 
uymıyan içi boş çubuklar 73.18 pozisyonuna girer. 
r) Profiller (73.11) : 
Profiller, yukarda h, ij, k, 1, m, n ve o bendlerinde yazılı tariflerden her han
gi birine tamamen uymıyan ve ufkî maktaı (p) bendinde yazılı şekillerden 
birinde olmıyan içi dolu mamullerdir. (73.16 pozisyonuna girenler hariç). 
2. 73.06 ilâ 73.14 pozisyonları halitalı çeliklerden veya yüksek karbonlu çe
likten yapılan eşyayı ihtiva etmez (73.15). 
3. 73.06 ilâ 73.15 pozisyonlarında yer alan demir ve çelik sanayii mamulleri 
başka evsafta diğer bir demirli madenle kaplanmış oldukları takdirde, ağır
lık itibariyle üstün olan demirli madenin rejimine tabidir. 
4. Elektiroliz yoliyle elde edilen demirler, diğer usullerle elde edilen müstah-
sallardan, şekli ve ebadı itibariyle mümasili olanlarla birlikte tasnif edilir. 
5. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyika mukavim borular» tâbirinden, daire 
maktalı, iç kutru 400 milimetreyi geçen ve et kalınlığı 10,5 milimetreden 
fazla olan perçinli, kaynaklı veya kaynaksız ince ve kalın borular (Dirsek
ler dâhil) anlaşılır. 

73.01 — Dökme demirler (Aynalı demirler dâhil) (Ham, külçe, kalıp veya kütle ha
linde). 10 

73.02 — Ferro - alyajlar : - . 
a) Ferro - Krom. 10 
b) Sairleri. 5 

73.03 — Demir ve çelik döküntü ve kırpıntıları ile dökme demir» demir veya çelik
ten mamul eşya hurdaları. 5 

73.04 — Dökme demir, demir veya çelik granülleri (Kırılmış veya kalibrelenmiş ol
sun olmasın). 

73.05 — Demir veya çelik tozları; sünger görünüşlü demir ve çelik. 5 
73.06 — Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe veya kütle halinde demir ve 

çelikler. 5 
73.07 — Blum, kütük, levha blokları ve sac plâtinaları halinde demir ve çelikler; 

dövülerek kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (dövme taslakları). 15 
73.08 — Demir veya çelikten rulo halinde sac taslakları. 15 
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73.09 — Demir veya çelikten geniş levhalar. 15 
73.10 — Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş) (Tel ima

linde kullanılanlar dâhil) ; demir veya çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş ve
ya kalibrelenmiş); maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar. 25 

73.11 — Demir veya çelikten profiller (Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş, yahut dö
vülmüş veya soğuk çekilmiş). Demir veya çelikten palplanşlar (Delinmiş 
veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın) : 
a) Çatılmış palplanşlar. 30 
b) Sairleri. 25 

73.12 — Demir veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). 30 
73.13 — Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk haddelenmiş). • 30 
73.14 — Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kaplı) (Elektrik işlerinde kullanıl

mak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 30 
73.15 — - Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ilâ 73.14 pozisyonların

da belirtilen şekillerde). . 30 
73.16 — Fonttan, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi : 

Raylar, kontr - raylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve ma
kaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelik
ler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların konması, eklenmesi 
veya tesbiti için açıklık levha ve çubukları ile hususi surette imal edilmiş 
diğer parçalar. 25 
Dökme demirden ince ve kaim borular. 30 
Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslakları dâhil, 73.19 
pozisyonundakiler hariç). 30 
Tazyika mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın; hidroelek
trik tesislerde kullanılan neviden). . 30 
Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, 
contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 30 

73.21 — Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun ol
masın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları, 
kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapı ve pence
re çerçeveleri, kepenkler, korkuluklar ve parmaklıklar, v. s.); dökme demir, 
demir veya çelik inşaatta kullanılan saclar, çemberlikler, çubuklar, profil
ler, borular v.s. 40 

73.22 — Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri başka 
kablar, içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden 
fazla (Harareti tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı ol
sun olmasın) (Mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç). 40 

73.23 — Demir veya saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyâtta veya 
ambalajlamada kullanılan benzeri başka kablar. 40 

73.24 — Demir veya çelik kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için : 
a) 250 ve daha yukarı atmosferik tazyika mütehammil olanlar. 15 
b) Sairleri. 30 

73.25 —- Demir veya çelik tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar, bucurgat 
halatları ve. benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş 
olanlar hariç). ;tö 

73.17 
73.18 

73.19 

73.20 
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73.26 — Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve başka yerlerin etrafını çe
virmede kullanılan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle, burulmuş ya
lınkat yassı teller (Dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı 
teller. 40 

73.27 — Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 50 
. 73.28 — Demir veya çelikten metal depluvayye. 40 
73.29 — Dökme demir, demir veya çelik kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı. 50 
73.30 — Dökme demir, demir veya çelikten her türlü filika demiri, çapa ve bunların 

aksamı. 50 
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) : 
a) Nal çivisi. 35 
b) Sairleri. 60 

73.32 — Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar (Dişli olsun olmasın), 
tirfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, 
kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik ron-
delâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 50 

73.33 — Demir veya çelikten el ile dikmeye mahsus iğneler, tığlar, şişler, uçları sivri 
veya küt çuvaldızlar ve el ile dikiş dikmeye, dantelâ ve file örmeye veya halı 
dokumaya elverişli benzeri eşya ve işleme bızları (imali tamamlanmış veya tas
lak halinde). 40 

73.34 — Demir veya çelikten toplu iğneler, çengelli iğneler (Süs iğneleri hariç), saç 
firketeleri, ondülâtörler ve benzerleri. 60 

73.35 — Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları 45 
73.36 — Dökme demir, veya çelik sobalar, mutfak soba e ocakları (Aynı zamanda ka

lorifer gibi kullanılabilenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabakları ısıtmaya mah
sus ocaklar ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen benzeri her türlü 
cihazlar ile bunların aksam ve parçaları. 50 

73.37 — Dökme demir, demir veya çelikten elektrikli olmıyan kaloriferler (84.01 pozis
yonunda yer alan buhar jeneratörlerinden gayrı kazanlar, sıcak hava kalori
ferleri ve radyotörler) ve bunların aksamı. 50 

73.38 — Dökme demir, demir veya çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koru
yucu eşya ve bunların aksamı. * • 50 

73.39 — Demir veya çelik yünü; demir veya çelik sünger, silgi, eldiven ve temizleme 
veya parlatmada veya mümasili işlerde kullanılan benzeri eşya. 50 

73.40 — Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya. 50 

FASIL 74 

Bahir 

NOTLAR . 
1. 74.02 pozisyonu anlamında «Küproalyajlar» tâbiri, bakır ve her hangi bir 
nisbette başka maddeler ihtiva eden ve haddelenmeye veya dövülmeye elverişli 
olmıyan diğer halitaların hazırlanmasında katkı maddesi olarak veya demirli 
olmıyan madenlere ait metalürjide dezoksidan, desülfüran olarak veya benzeri 
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işlerde kullanılan halitalar anlaşılır. Bununla beraber, ağırlık itibariyle % 8 
den fazla fosfor ihtiva eden bakır ve fosfor bileşikleri (Bakır fosfürler) 28.55 
pozisyonundadır. 
2. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (74.03) : 
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir. 
b) Çubuklar ve profiller (74.03): 
Çubuklar ve profiller, ufkî maktamın en geniş yeri 6 miliy et reden fazla olan 
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen haddelenmiş, çekilmiş 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebatta olan 
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle elde edilen sonradan satıhları kaba bir 
temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi tutulan ma
muller de çubuk ve profil sayılır. 
c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, (74.04) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 mi
limetreden fazla ve kalınlığı 0.15 milimetreden yukarı olan, fakat kalınlığı ge
nişliğinin onda birini geçmiyen rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş yassı 
mamullerdir (74.01) pozisyonundaki ham müstahsallar hariç). 
Kalınlığı 0.15 milimetreden fazla, kare veya müstatilden gayri şekillerde kesil
miş, delikli, oluklu, kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış sac
lar, levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiylc tarifenin başka 
yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 74.04 pozisyonunda kalır. 
3. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıvrık, 
yılankavi, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti, kanatlı, v. s.) ince 
ve kaim borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 74.07 ve 74.08 pozis-
yonlarmdadır. 

74.01 — Bakır matları; ham bakır (tasfiye edilmiş olsun olmasın); bakır döküntü ve 
hurdaları : 
a) Elektrolitik bakır. 30 
b) Sairleri. 10 

74.02 — Küproalyajlar. 40 
74.03 — Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 
74.04 — Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0,15 milimetreden faz

la). 40 
74.05 — Bakırdan ince yaprak ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış 

veya, baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik madde
lerden ve benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun bu
lunmasın; mesnet hariç kalınlığı 0.15 milimetre ve daha az). 45 

74.06 — Bakır tozu ve bakırdan ince pullar. • . . 40 
74.07 — Bakırdan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar. 40 
74.08 — Bakır boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar v.s.). 40 
74.09 — Bakır depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kablar (içlerine konulacak 

madde ne olursa olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik 
tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle müceh
hez veya'iç. cidarları kaplamalı olsun olmasın). 50 
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74.10 — Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik 
işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). . 40 

74.11 — Bakır tellerden mensucat (Devamlı veya sonsuz olanlar dâhil), örgüler ve 
kaf eslikler. 40 

74.12 — Bakırdan metal depluvayye. ' 40 
74.13 — Bakırdan kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı. 40 
74.14 — Bakırdan veya başları bakır ve gövdeleri demir veya çelikten küçük ve bü

yük çiviler, kenet çivileri, çengelli çiviler ve pünezler. 40 
74.15 — Bakır civatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın), vidalar, başı halkalı vida

lar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri so-
mıuıcu ve vidacı eşyası; bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı 
sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 40 

74.16 — Bakır yaylar. 40 
74.17 — Bakırdan ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen pişirme ve ısıtma ci

hazları ile, bunların aksam ve parçaları. 50 
74.18 — Bakırdan ev işlerinde kullanılan eşya ile, sağlığı koruyucu eşya ve bunların 

aksamı. 40 
74.19 — Diğer bakır eşya. 40 

FASIL 75 

Nikel 

NOTLAR. 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (75.02) : 
Teller, üiki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmi-
yen 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 onda birini geçen, haddelenmiş, çekil
miş 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 tabi 
tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır. 
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (75.03) : 
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla olan ve kalınlığı genişliğinin onda birini aşmıyan, rulo haline getiril-
mi# veya getirilmemiş yassı mamullerdir (75.01 pozisyonundaki ham müstah-
saMar1 hariç). Kare veya müstatilden gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, 
kanaEi, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, levhalar, yaprak
lar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya 
mahiyetini iktisabetmedikçe 75.03 pozisyonunda kalır. 

J;: 2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık» yılankavi, diş açılmış, çekilmiş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahrutî, ka-

''•;•:? natlı, v.s.) ince ve kalın borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 75.04 po
zisyonundadır. 
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75.01 — Nikel matları, speiss'leri ve nikel betallürj isinin diğer ara mahsulleri; ham 
nikel (75.05 pozisyonundaki anotlar hariç); nikel döküntü ve hurdaları : 
a) Mond ve katot nikel. Muaf 
b) Sairleri. 5 

75.02 — Nikelden içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 20 
75.03 — Nikel saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun); nikel 

tozu ve nikelden ince pullar.' 25 
75.04 — Nikelden ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru te

ferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, v.s.). 25 
75.05 — Nikelâj için anotlar (Dökülmüş, haddelenmiş veya elektroliz ile elde edilmiş; 

ham veya işlenmiş). 15 
75.06 — Diğer nikel eşya. 60 

" - " • • - « • — FASIL 76 

Alüminyum ^ 

NOTLAR . 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (76.02) : 
Teller, ufki maktanın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir. 
b) Çubuklar ve profiller (76.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda 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 ka
ba bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi tutu
lan mamuller de çubuk ve profil sayılır. " ' 
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (76.03) : 
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla ve kalınlığı 0.20 milimetreden yukarı olan, fakat kalınlığı genişli
ğinin onda birini geçmiyen, rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (76.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç). Kalınlığı 0.20 mili
metreden fazla, kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, 
kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, levhalar, yapraklar 
ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahi
yetini iktisabetmedikçe 76.03 pozisyonunda kalır. 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, diş açılmış, çekilmiş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahrutî, ka
natlı, v.s.) ince ve kaim borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 76.06 ve 
76.07 pozisyonlarmdadır. 

76.01 — Ham alüminyum; alüminyum döküntü ve hurdaları. 10 
76.02 — Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 
76.03 — Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.20 milimetreden 

fazla). 40 
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76.04 — Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kap
lanmış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun 
bulunmasın, mesnet hariç, kalınlığı 0.20 milimetre ve daha az). 50 

76.05 — Alüminyum tozu ve alüminyumdan ince pullar. 30 
76.06 — Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar 40 
76.07 — Alüminyum boru teferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, 

v.s.) 40 
76.08 — Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı 

(Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, 
inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar, v. s.); in
şaatta kullanılmaya mahsus alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular, v. s. 50 

76.09 — Alüminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzerleri diğer kablar (İçlerine ko
nulacak madde ne olursa olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya 
termik tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle 
mücehhez veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın). 40 

76.10 — Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada 
kullanılan benzeri diğer kablar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kablar dâ
hil). 45 

76.11 — Alüminyumdan kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için). 30 
76.12 — Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri 

(Elektrik-işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 40 
76.13 — Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 50 
76.14 — Alüminyumdan metal depluvayye. 45 
76.15 — Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bun

ların aksamı. 60 
76.16 — Diğer alüminyum eşya. 50 

* - ' FASIL 77 ' • . - , -

Magnezyum, lerüyum (Glüsinyum) 

77.01 — Ham magnezyum; magnezyum döküntü ve hurdaları (Kalibrelenmemiş tor
na döküntüleri dâhil). 5 

77.02 — Magnezyumdan çubuklar, profiller, teller, saçlar, yapraklar, şeritler, ince ve 
kalın borular, içi boş çubuklar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna dö
küntüleri. 5 

77.03 —Magnezyumdan diğer eşya. 25 
77.04 — Berilyum (Glüsinyum) (Ham veya işlenmiş) ve berilyum (Glüsinyum) ma

mulleri. 25 

FASIL 78 -•-.••'••...<. 

Kurşun ""'' * 

NOTLAR . 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (78.02) : 
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Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mermilerdiı. 
b) Çubuklar ve profiller (78.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekil
miş veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebat
ta olan, dökme^ akıtma veya fırın!amfi suretiyle elde edilen ve sonradan sa
tıhları kaba bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliye
ye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır. 
e) 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 gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, kabartma çizgili, 
parlatılmış veya kaplanmış ve metrekare ağırlığı 1.700 gramdan fazla olan 
levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka po
zisyonlarına giren eşya vasfını iktisabetmedikçe, 78.03 pozisyonunda kalır. 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti, ka
natlı, v. s.) ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 78.05 po
zisyonundadır. 

78.01 — Ham kurşun (Gjimüşü ihtiva etsin etmesin); kurşun döküntü ve hurdaları. 35 
78.02 — Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 
78.03 — Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler (Metrekare ağırlığı 1.700 gramdan • 

fazla). . 4 0 
78.04 — Kurşundan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan

mış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden, mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun 
bulunmasın, mesnet hariç, metrekare ağırlığı 1.700 gram ve daha az); kurşun 
tozu ve kurşundan ince pullar. 40 

78.05 — Kurşundan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru 
teferruatı (Rakorlar, dirsekler, sifon için S şeklinde borular, contalar, man
şonlar, flânşlar, v. s.). 40 

78.06 — Kurşundan diğer eşya. 40 

FASIL 79 

Çinko 

NOTLAR . 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir: 
a) Teller (79.02) • 
Teller; ufkî maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmi
yen haddelenmiş veya çekilmiş içi. dolu mamullerdir. 
b) Çubuklar ve profiller (79.02): 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
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ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda 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 veya düzeltme ameliyesinden daha ilerf bir ameliyeye tabi tutu
lan mamuller de çubuk ve profil sayılır. 
c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (79.03): 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufkî maktamın en geniş yeri 6 milimetreden 
fazla olan, fakat kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen rulo haline geti
rilmiş veya getirilmemiş, yassı mamullerdir (79.01 pozisyonundaki ham müs-
tahsallar hariç). 
Kare veya müstatilden gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, kabart
ma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ame
liyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisap etme
dikçe, 79.03 pozisyonunda kalır. 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış nıahrüti, kanat
lı, v. s.) ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 79.04 po
zisyonundadır. 

79.01 — Ham çinko; çinko döküntü ve hurdaları. 25 
79.02 — Çinkodan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 35 
79.03 — Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun); çinko tozu 

ve çinkodan ince pullar. 40 
79.04 — Çinkodan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru te

ferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 40 
79.05 — Çinko oluklar, çatı mahyaları, çatı pencereleri ve inşaatta kullanılan fasone 

edilmiş benzeri sair mamuller. 50 
79.06 — Çinkodan diğer eşya. 50 

. FASIL 80 

Kalay 

NOTLAR . 
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (80.02) : 
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi göç-
miyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir. 
b) Çubuklar ve profiller (80.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan 
veya yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini asan haddelenmiş, çekilmiş 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. B nidan başka, aynı şekil ve ebatta olan 
ve dökme, akıtma veya fırınlama sure iyle elde edilen ve sonradan satıhları 
kaba bir temizleme veya düzeltme ame1 iyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi 
tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır. 
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (80.03) : 
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 mili
metreden fazla olan, fakat kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen ve 
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metrekare ağırlığı 1 kiloyu aşan rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş, 
yassı mamullerdir (80.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç). 
Kare veya mustatilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, ka
bartma, çizgili, parlatılmış veya kaplanmış olan ve metrekare ağırlığı 1 kiloyu 
aşan saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, İm ameliyeler dolayısiyle tarife
nin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 80.03 pozisyonun
da kalır. 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş uçları daraltılmış, mahrüti ka
natlı, v.s.) ince ve kaim borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 80.05 po
zisyonundadır. 

80.01 — Ham kalay; kalay döküntü ve hurdaları. 10 
80.02 — Kalaydan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 10 
80.03 — Kalay saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Metrekare ağırlığı 1 kilodan 

fazla). 10 
80.04 — Kalaydan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan

mış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun 
bulunmasın; mesnet hariç, metrekare ağırlığı 1 kilo ve daha az) ; kalay tozu 
ve kalaydan ince pullar. % 40 

80.05 — Kalaydan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru 
teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar. v.s.) 40 

80.06 — Kalaydan diğer eşya. ; , 50 

FASIL 81 

Başka âdi madenler 

NOT. 
81.04 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı âdi madenler girer : 
Bizmut, kadmiyum, kobalt, krom, galyum, jermanyum, hafniyum (Seltiyum), 
indiyum, manganez, niyobyum (Kolombiyum), renyum, antimon, titan, tor
yum, talyum, uranyum, vanadyum ve zirkonyum, kobalt matları, speissleri ve 
kobalt metalürjisinin diğer ara mahsulleri de bu pozisyona dâhildir. 

81.01 — Tungsten (Volfram) (Ham veya işlenmiş) ve tungsten (Volfram) dan mamul 
eşya : 

/ a) Ham ve döküntüleri. 10 
b) Sairleri. 30 

81.02 — Molibden (Ham veya işlenmiş) ve molibden'den mamul eşya : 
a) Ham ve döküntüleri. 10 
b) Sairleri. 30 

81.03 — Tantal (Ham veya işlenmiş) ve tantaldan mamul eşya : 
a) Ham ve döküntüleri. 10 
b) Sairleri. 30 

81.04 — Diğer âdi madenler (Ham veya işlenmiş) ve bunlardan mamul eşya : 
a) Antimon. 25 
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b) Uranyum, toryum. 5 
e) Diğer âdi madenler. 10 

FASİL 82 

Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları 

NOTLAR. 
1. Kaynak lâmbaları, portatif demirci ocakları, monte edilmiş öğütücüler 
ile manikür ve pedikür takımları ve 82.07 ve 82.15 pozisyonlanncÜa yer alan 
eşya haricolmak üzere, bu fasıl, bıçağı veya iş gören kısmı, münhasıran aşa
ğıda yazılı maddelerden yapılmış olan eşyayı ihtiva eder : 
a) Âdi madenler; 
b) Madenî karbürler; 
c) Âdi madenden.bir mesnet üzerine tesbit edilmiş kıymetli taşlar, sentetik 
veya terkip yoliyle elde edilmiş taşlar; 
d) Âdi madenden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş aşındırıcı maddeler (Mev-
zuubahis aletlerin dişleri, tırtıklan ve diğer kesici kısımlarının aşındırıcı toz
lar ilâvesiyle hakiki mahiyetleri ve kullanılış maksatları değişmiş olmamak 
şartiyle). 
2. ismen tasrih edilen aksam ve parçalar ile mekanik el aletlerine mahsus 
84.48 pozisyonundaki alet tutucuları haricolmak üzere, bu fasla dâhil eşya
nın âdi madenlerden aksam ve parçaları, esas eşyanın girdiği pozisyonda 
yer alır. Bununla beraber, bu bölümün 2 numaralı notu anlamında umumi 
istimale mahsus malzeme ve aksam bu faslın dışında kalır. Bu fasıldaki eş-' 
yanın taslakları ve bu eşyaya aidolup yukardaki fıkraya göre bu fasılda yer 
alan aksam ve parçaların taslakları, imali bitirilmiş olanların rejimine tabi
dir. Elektrikli olsun olmasın, traş makinalarmın başları, taraklan ve bıçak
ları 82.11 pozisymuna ve saç kesmeye, çimen biçmeye veya hayvan kırkmaya 
mahsus nıakinalarm aynı kesici parçaları 82.13 pozisyonuna dâhildir. 
3. Bu faslın muhtelif pozisyonlarına dâhil eşya, takım halinde kutu, mah
faza veya kılıf içinde bulunduğu takdirde, takımın heyeji umumiyesi, içle
rinde en yüksek vergiye tabi eşyanın rejimine girer.' 
Bununla beraber her türlü manikür ve pedikür takınılariyle benzerleri, içle
rinde makas olsun olmasın, 82.13 pozisyonundadır.) 
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerle
ri, o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde, mezkûr eş
ya ile birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde, kendi rejimle
rine tabi tutulurlar. 
Beller, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tırmıklar ve kazağılar; baltalar, 
bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici veya yontucu el aletleri; tırpanlar, 
oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, bahçıvan makasları, oduncu kama
ları ve ziraatte, bahçıvanlıkta ve ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri : 
a) Orak ve tırpan. 50 
b) Sairleri. 40 
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze testereler ve dişsiz teste
re ağızları dâhil). 50 
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82.03 -— Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el aletleri (Kesici olsun olmasın); 
elde kullanılan sıkıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, somun anah
tarları, tenekeci makasları, eğe ve törpüler. 50 

82.04 — Bu faslın diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan diğer el aletleri; örsler, men
geneler, kaynak lâmbaları, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işli-
yen çatılmış bileğiler ve saplı camcı elmasları. 50 

82.05 — Tazyik ile çukuşlaştırma, istampalama, vida dişi (Set ve yiv) açma, raybala-
ma, frezeleme, delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama ve benzeri iş
lere mahsus nıakinalarm, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebi
len aletleri (Tel çekmeye ve madenlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine 
mahsus aletler ile, delici aletler dâhil). 50 

82.06 — Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar. 40 
82.07 — Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fı

rınlanarak aglomere edilmiş madenî karbürlerden, tungsten, molibden, va
nadyum karbürleri, v. s.) 30 

82.08 —' Kahve değirmenleri, et kıyma makinaları, püre makinaları ile ev işlerine ya-
rıyan neviden olup yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan diğer 
mekanik cihazlar (Ağırlığı 10 kiloyu geçmiyen). 60 

82.09 — Ağızları düz veya tırtıklı bıçaklar (budama çakıları dâhil, fakat 82.06 pozis
yonuna giren bıçaklar hariç). ' 60 

82.10 — 82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızh n . 40 
82.11 — Usturalar, tıraş makinaları ve tıraş bıçakları (Şerit halinde taslaklar dâhil) ; 

tıraş makinalarınm madenî, parçaları : 
a) Tıraş bıçağı taslakları. - 40 
b)Tıraş makinaları ve bunların bıçak1 arı. 75 
c) Sairleri. 60 

82.12 — Makaslar ve ağızları : 
a) Makaslar. " 50 
b) Ağızları. 25 

82.13 — Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makasları, saç kesmeye ve hayvan kırk
maya mahsus makinalar, et baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap 
açıcılar, v. s. gibi) ; manikür ve pedikür aletleri ve takımları ve benzerleri 
(Tırnak törpüleri dâhil) : 
a) Manikür, pedikür alet ve takımları. 100 
b) Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus nıakinalarm kesici parçaları. 35 
c) Sairleri. 50 

82.14 — Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için büyük bıçaklar, balık ve tere
yağı için hususi bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya. 70 

82.15 — 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlarındaki eşya için âdi madenlerden saplar. 
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FASIL 83 

Âdi madenlerden çeşitli eşya 

NOT . . '' 
73.25, 73.29, 73.31, 73.32 ve 73.35 pozisyonlarında yer alan dökme demir, demir 
veya çelikten mamul eşya ile, aynı eşyanın diğer âdi madenlerden mamul olan
ları, hiçbir halde bu fasla dâhil mamullerin aksamı sayılmaz. 

83.01 — Âdi madenlerden kilitler (Kilidi olan, mesnetli ve mesnetsiz fermuarlar dâhil), 
sürgülû kilitler, asma kilitler (Anahtarlı, şifreli veya elektrikli) ve bunların ak
samı; bu eşya için âdi madenlerden anahtarlar (îmali tamamlanmış veya yarım 
kalmış). 75 

83.02 — Âdi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (Mobilya, kapı, 
merdiven, pencere, pancur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve 
benzeri eşya için); âdi madenlerden perde kollan, şapka askıları, mesnetler, dir
sekler ve benzeri eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dâhil). 100 

83.03 — Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,-emniyetli 
çekmece ve kutular ve benzeri eşya. 50 

83.04 — Âdi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve tefrik kutuları, kâğıt
lıklar ve benzeri diğer yazıhane eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobil
yaları hariç). 50 

83.05 — Âdi madenlerden dosya, kırtasiye ve> ciltler için kâğıt takılabilen mekanizmalar, 
reisim maşaları, kâğıt raptiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, 
ciltli büyük defterler için garnitürler ve benzeri diğer yazıhane eşyası. 50 

83.06 — Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs eşyası. 100 
83.07 — Âdi madenlerden aydınlatma cihazları, lâmba ve avize cinsinden eşya ve bun

ların elektrikli olmıyan aksamı : 1 

a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 10 
b) Sairleri. 100 

83.08 — Âdi madenlerden eğilip bükülebilen borular. 50 
83.09 — Âdi madenlerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, tokalar, fermuarlı tokalar, 

kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (Giyim 
eşyası, ayakkabı, araba muşambası, çantacı eşyası -ve diğer hazır eşya ve teçhi
zat için); âdi madenlerden boru- şeklinde veya yarık saplı perçinler. 75 

83.10 — Âdi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar. 100 
83.11 — Âdi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, ziller ve benzerleri (Elek

trikli olanlar hariç) ve bunların aksamı. 50 
83.12 — Âdi madenlerden, fotoğraf, resim ve b >nzcrleri için çerveler; âdi madenlerden 

aynalar. 50 
83.13 — Âdi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar. Fıçı tıpalarının üzerine çakılan lev

halar, takviye kapsülleri, yırtılabilen kapsüler, boşaltıcı tıpalar, mühür kurşun
ları ve ambalajlamada kullanılan benleri teferruat : 
a) Dişli kapaklar. 60 
b) Sairleri. 50 
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83.14 — Âdi madenlerden işaret levhalan, tabelâlar, ilân levhaları, adres levhaları ve 
benzeri diğer levhalar, rakamlar, harfler ve çeşitli işaretler. 

83.15 — Âdi madenlerden' veya madenî karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, 
levhalar, pastiller, elektrotlar ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut 
madenlerin veya madenî karbürlerin bir noktada toplanması ameliyelerinde 
kullanılmak maksadiyle, temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış 
veya içleri doldurulmuş); püskürtme usuliyle maden kaplamacılığında kullanı
lan aglomere âdi maden tozlarından teller ve çubuklar. 

BÖLÜM XVI 

Makinalar ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların aksamı 

NOTLAR : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : 
a) 39 ncu fasla dâhil suni plâstik maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmis
yon kolanları, vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları 
(40.10) ve sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan rondelâlar, contalar, supaplar 
ve benzeri teknik eşya (40.14); 
b) Teknik işlerde kullanılan tabiî suni veya aglomere deri ve köseleden eşya 
(42.04) veya postlardan eşya (43.03); 
c) imal edildiği madde ne olursa olsun, masura, zıvana, makara ve benzeri 
sair mesnetler (Hale göre, fasıl 39, 40, 44 ve 48 veya bölüm XV); 
d) Jacquard makinaları ve benzeri makinalar için delikli kâğıt ve mukavva
lar (48.21); 
e) Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları 
(59.16) ile teknik işlerde kullanılan eşya (59.17); 
f) Tamamen, mıhlanmamış kıymetli taşlardan, sentetik veya aglomere taş
lardan mamul eşya (71.02, 71.03 veya 71.15); 
g) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM XV), umumi istimale elverişli malzeme ve aksam ile, suni plâstik 
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
h) Madenî tellerden veya şeritlerden nihayetsiz kolanlar (BÖLÜM XV) ; 
ij) 82 vo 83 ncü fasıllardaki eşya; 
k) XVII nci bölümdeki nakil vasıtaları; 
1) 90 nci fasıldaki eşya (ölçü aletleri, hassas aletler, v.s.); 
m) Saatçi eşyası (Fasıl 91); 
n) 82.05 pozisyonundaki değişebilen aletler, ve makina aksamı olarak kul
lanılan 96.02 pozisyonundaki fırçalar ile, iş gören kısımlarının yapıldığı mad
deye göre yeri tâyin edilen benzeri değişebilen âletler (40, 42, 43, 45, 59 ncu 
fasıllar ile 68.04, 69.09, v.s. pozisyonlar); 
o) Oyuncak, oyun ve spor levazımatı mahiyetinde olan makinalar (Fasıl 97). 
2. Bu bölümün 1 ve 3 numaralı not hükümleriyle 84 ve 85 nci fasılların 1 nu
maralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, makinalara ait aksam ve par
çaların (84.64, 85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 pozisyonlarındaki eşyanın aksam ve 
parçaları hariç) tasnifi aşağıdaki kaidelere göre yapılır : 

M. Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 129 — 

Tarifo 
No : Eşyanın cinsi 

a) 84 ve 85 nci fasılların her hangi bir pozisyonuna (84.65 ve 85.28 pozisyon
ları hariç) giren aksam ve parçalar, hangi makinaya aidolursa olsun, mezkûr 
pozisyona dâhildir; 
b) Münhasıran veya esas itibariyle muayyen bir makinada veya ayın pozis
yona (84.59 ve 85.22 pozisyonları dâhil) giren mütaaddit makinalarda kul
lanılmaya elverişli aksam ve parçalar, aidolduklan makmalarııı pozisyonla
rına girer. Bununla beraber, esas itibariyle hem 85.13 hem de 85.15 pozisyo
nundaki eşyada kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 85.13 pozisyonuna 
dâhildir; 
c) Sair aksanı ve parçalar 84.65 veya 85.28 pozisyonuna verilir. 
3. Bu bölümde makinalar ile aksamı arasında tarife tatbikatı bakımından 
bir tefrik yapıldığı takdirde, tamamlanmamış makinalar tamamlanmış maki-
nalann asli vasıflarını haiz bulundukça aksam değil, makina sayılır. 
4. Tamamlanmış makinalarla yukarda 3 numaralı not hükmü gereğince ta
mamlanmış makina sayılan tamamlanmamış makinalar monte edilmemiş bir 
halde veya sökülmüş olarak ithal olunduklan takdirde monte edilmiş maki
nalar gibi tasnif edilir. 
5. Aksine hüküm bulunmadıkça, beraber çalıştırılmak üzere bir arada monte 
edilmiş olup tek bir makina teşkil eden muhtelif cins makinalarla, iki veya 
daha ziyade işten bazan birini, bazan diğerini görmeye veya bu işleri biribirin'i 
tamamlayıcı olarak yapmaya mahsus makinalar, umumi heyetinin esas fonksi
yonunu gören makina rejimine tabi tutulur. 
6. Motörler, iş gören makinalara takılı bulunduğu veya bunlara takılmaya 
mahsus tertibatı (Müşterek kaide, motor yuvası, kenet yerleri ve benzeri sa
ir tertibat) haiz olduğu açıkça belli olan iş gören makinalarla birlikte it
hal olunduğu takdirde, işletecekleri makinalarm rejimine tabi tutulur. Maki
nalara takılı bulunan veya takılacağı açıkça belli olan makinalarla birlikte it
hal edilen taşıyıcı kolanlar ile transmisyon kolanları da aynı hükme tabidir. 
7. Yukarıdaki notların tatbikinde «makina» tabiri, bu bölümde yer alan maki
na, cihaz ve âletleri ifade eder. 

FASIL 84 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve âletler; bunların aksamı 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Değirmen taşları, öğütücü taşlar ve 68 nci fasla giren diğer eşya; ' 
b) Seramikten mamul makinalar, cihazlar ve âletler (Pompalar gibi) ile bun
ların aksamı (Fasıl 69); 
c) Lâboratuvarlar için cam eşya (70.17) ve teknik işlerde kulamlan camdan 
mamul eşya (70.20 ve 70.21); 
d) 73.36 ve 73.37 pozisyonlarında yer alan eşya ile, sair âdi madenlerden ma
mul benzeri eşya (Fasıl 74 ilâ 81); 
e) El ile kullanılan elektromekanik alet ve cihazlar (85.05) ile, ev işlerine 
mahsus elektromekanik cihazlar (85.06). 

Kıyme
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% 
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2. XVI ncı bölümün 5 ve 6 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
84.01 ilâ 84.21 pozisyonlarına ithal olunabilen makina ve cihazlar aynı zaman
da 84.22 ilâ 84.60 pozisyonlarına da girebilecek mahiyette ise, 84.01 ilâ 84.21 
pozisyonlarına verilir. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.17 pozisyonuna dâhil değildir: 
a) Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makinaları ile çimlen
dirme cihazları (84.28); 
b) Un fabrikaları için hububatı tavlama cihazları (84.29); 
c) Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.30); > 
d) Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde
lerden mamul eşyanın muamelesine mahsus termik makina ve cihazlar (84.40); 
e) Mekanik ameliyeler için imal olunan ve lüzumlu dahi olsa, içindeki sühu
net değişikliği (Isıtma veya soğutması) aşıl işin nisbetle tâli bulunan makina 
ve cihazlar. 
Aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dâhil değildir : 
a) Ambalajların kapatılmasına mahsus dikiş makinaları (84.41); 
b) 84.54 pozisyonundaki yazıhane makina ve cihazları. 
3. 84.62 pozisyonu, aynı zamanda, en büyük ve en küçük kuturları, itibari 
kutruna nisbetle % 1 den veya 0.05 milimetreden fazla farklı olmıyan (Hangi
si daha az ise o alınır.) parlatılmış çelik bil yal ara da tatbik olunur. Diğer çelik 
bilyalar 73.40 pozisyonuna dâhildir. 
4. Aksine bir hüküm bulunmadıkça ve yukarıdaki 2 numaralı not hükmü üo 
XVI ncı bölümün 5 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, mütaad-
dit işlerde kullanılan makinalar, bunların başlıca kullanılışını nazarı itibara alan 
pozisyona ve eğer böyle bir pozisyon yoksa veya başlıca kullanış maksadını tâ
yin mümkün değilse 84.59 pozisyonuna verilir. 
Her türlü maddeden ip ve halat yapmaya mahsus makinalar (İp 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 jenaratörler «buhar kazanları» (Ay
nı zamanda alçak tazyikli buhar hâsıl eden kalorifer kazanları hariç). 40 

84.02 — Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler için yardımcı cihazlar 
(Ekonomizörler, sürşoförler, buhar akümülâtörleri, kurum temizleme ve gaz ta
sarruf cihazları, v. s.); buhar makinaları için kondansörler. 40 

84.03 — Gazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işliyen asetilen jeneratör
leri ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın) 50 

84.04 — Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktörler hariç) ve buharlı yarı 
sabit makinalar 40 

84.05 — Su buharı veya başka buharlar nasıl eden buhar makinaları (Kazanlarından 
ayrı olarak). 40 

84.06 — Pistonlu dahilî ihtiraklı motorlar : 
a) Moüorlar. 35 
b) Aksam ve parçalar. 40 

84.07 — Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motorlar. 25 
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84.08 

84.09 
84.10 

84.11 

84.12 

84.13 

84.14 

84.15 

84.16 

84.17 

84.18 

Sair motorlar ve kuvvet hâsıl eden makinalar : 
a) Uçaklar için tepkili motor ve gaz türbinleri ile bunların aksamı. 
b) Diğer gaz türbinleri ve bunların aksamı. 
c) Sair motorlar ve kuvvet hâsıl eden makinalarla bunların aksamı. 
Makina ile işliyen yol silindirleri. 
Mayiler için tulumbalar, motopomlar ve türbopomplar (Mekanik olmıyan 
tulumbalar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dâhil) ; mayiler için ele-
vatörler (Zincirli, kovalı, şeritli v. s.). 
Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopompları; hava ve başka 
gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompresörleri; serbest piston-
lu jeneratörler; vantilatörler ve benzerleri : 
a) Hava ve vakum tulumbaları, motopompları ve türbopompları ile ser
best pistonlu jeneratörler. 
b) Hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompre
sörleri. 
c) Vantilatörler ve benzerleri. " ' ; 

d) Müteferrik aksam ve parçalar. 
Klima cihazları (Tek bir beden halinde birleşmiş olarak, motorlu bir vanti
latör ile rutubet ve sühuneti tadil edici tertibat ihtiva edenler). 
Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, toz halinde katı yakıt veya 
gazla çalışanlar); otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak gelen mekanik 
kömür taşıyıcıları «avant - foyers», mekanik İzgaraları, mekanik kül boşaltıcı 
tertibatı ve benzeri tertibatı dâhil). 
Sanayie veya lâboratuvarlara mahsus fırınlar (85.11 pozisyonundaki elektrik 
fırınları hariç). 
Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer makinalar, cihazlar ve malzemeler 
(Elektrikli veya başka tertibatlı). 
Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalara ait silindirler dâhil) (Ma
den ve cam hadde makinaları hariç). 
Sühunet değişikliğini gerektiren ameliyeleri (Ezcümle : Isıtma, pişirme, ka
vurma, taktir, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, 
kurutma, buğulama, tebahhur ettirme, kondanse etme, soğutma, v. s.) yap
maya mahsus tertibat ve cihazlar (Isıtılması elektrikle olsun olmasın) (Ev 
işlerinde kullanılmaya mahsus cihazlar hariç) ; şofbenler ve diğer su ısıtıcı
ları (Elektrikli olanlar hariç) : 
a) PastÖrizatörler, sterilizatörler ile bunların aksam ve parçalan 
b) Sairleri : 

I - Şofben ve su ısıtıcıları. 
I I - Diğerleri. 

I I I - Aksam ve parçaları. 
Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair makina, alet ve 
cihazlar; mavilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus 
cihazlar, 

25 
25 
40 
50 

50 

40 

50 
60 
50 

60 

60 

25 

60 

50 

40 

60 
40 
60 

30 
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84.19 — Şişeleri ve başka kabları temizlemeye veya kurutmaya, şişeleri, kutuları, 
çuvalları ve başka kabları doldurmaya, kapamaya, etiketlemeye veya kap-
süllemeye, eşyayı paketlemeye veya ambalajlamaya mahsus makina ve ci
hazlar; içkileri paylandırmaya mahsus cihazlar; bulaşık yıkama cihazları. 30 

84.20 — Tartı alet ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler 
dâhil; 5 santigram ve daha az ağırlıkları tartabilen hassas teraziler hariç) ; 
her türlü âlet ve cihazlarına mahsus tartılar : 
a) Basküller. 50 
b) Sairleri. 60 

84.21 — Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize 
etmeye mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın); 
yangın söndürme cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme 
tabancaları ve benzeri cihazlar; kum veya buhar fışkırtma makina ve cihaz
ları ile benzerleri : 
a) Zirai mücadelede kullanılan mayi ve toz halindeki maddeleri püskürt
meye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar. 25 
b) Sairleri. 50 
c) Aksam ve parçaları. 50 

84.22 — Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asan
sörler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner köprüler, 
taşıyıcılar, teleferikler, v. s.) 
(84.23 pozisyona girenler hariç). 50 

84.23 — Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması, nakil ve tesviyesine mahsus sabit 
veya müteharrik makina ve cihazlar (Mekanik kazma ve kürekler, kömür, 
kaya ve madenleri tabaka halinde ayırarak parçalıyan havözler, ekskava
törler, raspalar, tesviyemakinaları, buldozerler, skreyperler, v. s.) kazık var
yosları; kar küreyici (87.03 pozisyonundaki kar küreyici arabalar hariç). 15 

84.24 — Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus, tarla ve bahçe ziraatinde 
kullanılan makina ve cihazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 
dâhil). ' 25 

84.25 — Zirai mahsullerin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar; ot 
ve saman balyalama presleri; çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; ta
neleri temizlemeye mahsus kalbur makinaları ve benzerleri; yumurtaları, 
meyvaları ve diğer zirai mahsulleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırıcı 
makina ve cihazlar (84.29 pozisyonuna giren değirmenciliğe mahsus makina 
ve cihazlar hariç). 25 

84.26 — Süt sağmaya mahsus makina ve cihazlar ve sütçülükte kullanılan diğer ma
kina ve cihazlar. 10 

84.27 — Şarap, elma şarabı ve benzerlerinin imalinde kullanılan presler, fulvarlar ve 
başka cihazlar. 25 

84.28 — Ziraate, bahçıvanlığa, tavukçuluğa ve arıcılığa mahsus diğer makina ve cihaz
lar (Mekanik veya termik tertibatlı çimlendirme makinalariyle, tavukçuluğa 
mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları dâhil). 25 

84.29 — Değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar ile, hububat ve taneli kum sebze
lerin işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (çiftçilikle ilgili olanlar 
hariç). 40 
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84.30 — Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvicilikte, makarna gibi hamur işleri imalinde, 
reçel, şekerleme ve çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvala-
n n gıda maddesi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu faslın diğer pozisyon
larına dâhil bulunmıyan bu türlü makina ve cihazlar. 40 

84.31 — Kâğıt hamuru imaline, kâğıt ve mukavvanın imal ve finisajma mahsus maki
na ve cihazlar. ' 30 

84.32 — Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (Münferit 
yaprakları dikmeye mahsus makinalar dâhil) : 
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın). 30 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

84.33 — Kâğıt hamurunun, kâğıt ve mukavvanın işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (Kâğıt ve mukavva kesmeye mahsus her nevi makina ve cihazlar 
dâhil) : 
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun, olmasın). 30 
b) Müteferrik aksam ve parçalar, 40 

84.34 — Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar; klişeci
lik, stereotipi ve benzerleri için makinalar, cihazlar ve malzemeler; matbaa 
harfleri, klişeler, levhalar, üstüvaneler ve tabedici diğer unsurlar; matbaacı
lıkta kullanılmak üzere hazırlanmış klişe kalıpları, levhalar, üstüvaneler ve 
litografya taşları (Düz, pürtüklü, cilâlı, v.s.) : 
a) Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar. 30 
b) Klişecilik, stereotipi ve benzerleri için makina ve cihazlar. 30 
c) Çinkodan klişeler. 40 
d) Sairleri. 40 
e) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

84.35 — Matbaa işleri ve grafik sanatlar için makina ve cihazlar, kâğıt vericiler, kâğıt 
kırıcılar ve matbaacılığa mahsus diğer yardımcı cihazlar : 
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın). .3.0 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

84.36 — Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddeleri lif haline getiren makina ve 
cihazlar; dokumaya elverişli tabiî, sentetik veya suni lifleri hazırlamaya mah
sus makina ve cihazlar; dokumaya elverişli maddeler için filâtür ve rotor ma-
kinalari; bobin makinaları (Masura sancılar dâhil), çile ye tura makinaları. 30 

84.37 — Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve kaytan eşya ve file imaline mah
sus makinalar; dokuma, örme, v. s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar 
(Çözgü makinası, haşıl ve tutkal makinaları, v. s.): 
a) Dokuma makina ve cihazları. 35 
b) Sairleri. 40 

84.38 — 84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (Ratîyerler, 
jâöquard makinaları, örgü, ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, mekik değiştir
me makinaları, v. s.); münhasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki ve 84.36 
ve 84.37 pozisyonlarındaki makinalara aidolduğu anlaşılabilen aksam ve tefer
ruat (İğneler, kelebekler, kard garnitürü, taraklar, iğneli taraklar, üretme me
meleri, mekikler, gücü levha ve telleri, iğneler, platinler, tığlar, v. s.). 40 
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84.39 — Parça halinde veya şekilli keçe imaline ve finisajma mahsus makina ve cihazlar 
(Keçeden şapka imaline mahsus makinalar ve şapka kalıpları dâhil): 
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın). 30 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

84.40 — İpliklerin, mensucatın ve dokumaya elverişli maddeler mamullerinin yıkanma
sı, temizlenmesi, kurutulması, ağartılması (Kaşarlanması), boyanması, aprelen-
mesi ve finisajma mahsus makina ve cihazlar (Çamaşır yıkama makinaları, 
hazır eşya için ütü ve pres makinaları, mensucatı top haline getirme, katlama, 
kesme veya dantellemeye mahsus makinalar dâhil); mensucat veya diğer mes
netler üzerine pot kaplamak suretiyle lineleum veya diğer yer muşambaları 
imaline mahsus makinalar; iplik, mensucat, keçe, deri, duvar kâğıdı, ambalaj 
kâğıdı, yer muşambası ve diğer maddeler üzerine basma yapan makinalar (Bu 
makinalar için hakkedilmiş levha ve üstüvaneler dâhil) • 
a) Basma makinaları. 35 
b) Her çeşit ve tipte yıkama makinaları. * 40 
c) Sair makina ve cihazlar. 40 
d) Müteferrik aksanı ve parçalar. 50 

84.41 — Dikiş makinaları (Mensucat, deri ve kösele, ayakkabı, v. s. için) (Dikiç maki-
nalarmm mobilya kısımları dâhil); dikiş makinası iğneleri : 
a) Dikiş makinaları. 30 
b) Dikiş makinalarına mahsus mobilyalar. 50 
c) Dikiş makinaları iğneleri. 40 
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 30 

84.42 — Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya kö
seleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki 
dikiş makinaları hariç). 30 

84.43 — Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocak
ları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları. 15 

84.44 — Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindirleri. 40 
84.45 — Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı âletler (84.49 

ve 84.50 pozisyonundakiler hariç). 50 
84.46 — Taş, seramik müstahsallar, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer madenî 

maddelerin işlenmesine ve camın soğuk olarak işlenmesine mahsus makinalı 
aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 40 

84.47 — Ağaç, mantar, kemik, ebonit, suni plâstik maddeler ve benzeri diğer sert mad
delerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 50 

84.48 — Münhasıran veya esas itibariyle 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki maki
nalı aletlere aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (İşlenecek maddeleri 
tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta aynaları, taksim edi
ci tertibat ve makinalı aletlere mahsus sair tertibat dâhil); 82.04, 84.49 ve 85.05 
pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus alet tutucuları : 
a) 84.45 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalı aletlerin parça ve teferruatı. 50 
b) 84.46 tarife pozisyonundaki makinalı aletlerin parça ve teferruatı. 40 
c) Sairleri. 50 
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84.49 — El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler ve mak'inalı aletler (Elektrik 
motorlu olanlar hariç). 50 

84.50 — Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve 
cihazlar. 30 

84.51 — Yazı makinaları (Toplama tertibatı bulunanlar hariç); çek yazan makinalar. 30 
84.52 — Hesap makinaları; muhasebe makinaları, kaydedici kasalar, posta pulu ye

rine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinalari-ve top
lama tertibatı olan benzeri cihazlar. 30 

84.53 — Delikli kartla çalışan istatistik makinaları ve benzerleri (Delici, kontrol edici, 
ayırıcı, cetvel yapıcı, teksir edici, v.s.). 20 

84.54 — Yazıhane için sair makina ve cihazlar (He'ktografik olan veya mumlu kâğıtla 
çalışan teksir makinaları, adres basma makinaları, madenî paraları ayırma, say
ma ve paketleme makinaları, (kurşun kalem açan cihazlar, zımba ve raptiye ma
kinaları, v.s. gibi) : 
a) Teksir, adres basma makinaları. 40 
b) Sairleri. ,. 30 

84.55 — - Münhasıran veya esas itibariyle 84.51 ilâ 84.54 pozisyonlarındaki makina ve 
cihazlara aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (Kutular, örtüler ve ben
zerleri hariç). , 30 

84.56 — Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madenî katı maddeleri (Toz veya 
hamur halinde olanlar dâhil) ayirma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştır
maya mahsus makina ve cihazlar; madenî yatı yakıtları, seramik hamurlarını, 
çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglomere 
etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus malkina ve cihaz
lar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar : 
a) Beton karıştırma, taş kırma makinaları. / 50 
b) Sairleri. 25 
c) Müteferrik aksam ve parçalar. 25 

84.57 — Camı ve camdan mamul eşyayı sıcak larak imale ve işlemeye mahsus "makina 
ve cihazlar; elektrik, elektronik ve benleri işlerde kullanılan ampul, ince boru 
ve valilerin takılmasına mahsus makinalar. 30 

84.58 — İşleyişi hünere ve şansa bağlı olmıyan otomatik satış cihazları (posta pulu, 
sigara, çikolata, yiyecek ve saire veren otomatik cihazlar gibi). 50 

84.59 — Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geemiyen veya bulunmıyan makina
lar ve mekanik cihazlar : 
a) Topraktan eşya imalinde kullanılan makinalar. 30 
b) Nükleer reaktör makinaları. 15 
c) Sair makinalar. 50 
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 50 

84.60 — Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin, madenî karbürlerin, 
camın, madenî maddelerin (Seramik hamurları, beton, çimento, v. s.), kau
çuğun ve suni plâstik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar 
(Madenler için külce kalıpları hariç). 40 

84.61 — Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı vali
ler ile termıostatik valfler dâ!h!l) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve 
benzeri diğer kablar için). 50 
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84.62 — Her nevi rulmanlar (Büyalı, iğneli, makaralı veya her şekilde rıüolu). 15 
84.63 — Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanlar, mil yatakları, dişliler ve 

sürtünme dişlileri, süratli eksiltiei, artırıcı ve değiştirici tertibat, valonlar 
ve makaralar (Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus 
takımlar dâhil), irtibat çarkları, birleştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki 
birleştiriciler, v. s.) ve mafsal contaları (Kardan contaları, oldham contala
rı v. s.). 30 

84.64 — Amyant, keçe ve mukavva gibi maddelerle mürettep madenî levhalardan ve
ya ince madenî yapraklardan contalar ve benzerleri; makinalar, ince ve ka
hrı borular ve benzerleri için poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda takım 
veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul contalar ve ben
zerleri. 30 

84.65 - Makinalarm ve mekanik cihazların, elektrik için bağlama yerlerini, izole kı
sımlarını, bobin, kontak veya, diğer elektrik tertibatını ihtiva etmlyen ak
sam ve parçaları (Bu faslın diğer pozisyonlarında zikri gecmiyen veya bu-
lunmıyan). 30 

FASIL 85 

EUktriJc makina ve cihazları ve elektroteknik işlere yarıyan eşya; bunların 
aksamı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Elektrikle ısıtılan battaniye ve örtüler, yastıklar, ayak tandırları ve 
benzerleri; elektrikle ısıtılan giyim eşyası, ayakkabılar, kulaklıklar ve üstte 
taşman diğer eşya; 
b) 70.1.1. pozisyonundaki cam eşya ; 

. e) Elektrikle ısıtılan mobilyalar (Fasıl 94). 
2. Aynı zamanda hem 85.01 pozisyonunda hem de 85.08, 85.09 veya 85.21 po
zisyonlarında. yer alabilen eşya, bu son üç pozisyona verilir. 
Bununla beraber, madenî tekneli, civa buharlı mütatörler 85.01 pozisyonun
da kalır. 
3. 85.06 pozisyonu, umumiyetle ev işlerinde kullanılan neAdden olmak şar-
tiyle, aşağıda yazılı elektromekanik cihazları ihtiva eder : 
a.) Ağırlığı ne olursa olsun, süpürgeler, parke cilalama makinalan, gıda 
maddelerini ezme ve karıştırma makinalan, meyva presleri ve vantilatörler; 
I») Ağırlığı 20 kiloyu gecmiyen diğer makina ve cihazlar. 
Bununla beraber, bulaşık yıkama makinalan (84.19), çamaşır yıkama maki
nalan (Santrifüjlü olup olmadığına göre 84.18 veya 84.40), ütü makinalan 
(Kalender olup olmadığına göre 84.16 veya 84.40), dikiş makinalan (84.41) 
ve 85.12 pozisyonundaki elektrotermik cihazlar bu pozisyona dâhil değildir. 

85.01 - - Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; statik transforma
törler ve statik konvertisörler (Redresörler ve saire); reaktans bobinleri ir6 
şelfler : 
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a) Transformatörler (35 000 volt ve 2 000 KWA dan aşağı olanlar). 50 
b) Transformatörler (35 000 volt ve 2 000 KWA dan yukarı olanlar). 40 
c) Elektrik jeneratörleri (100 KWA dan aşağı olanlar). 50 
d) Elektrik jeneratörleri (100 KWA dan yukarı olanlar). 25 
e) Elektrik motorları (10 hariç) beygir gücüne kadar olanlar). 50 
f) Elektrik motorları (10 ve dalıa yukarı beygir gücüne kadar olanlar). 40 
g) Konvertisörler (Rotatif ve statik). 40 
h) Sairleri. 50 
ij) Aksam ve parçalar. * 50 

85.02 — Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş daimî miknatısiar; 
manyetik veya elektromanyetik platolar, miller ve tesbite yarıyan benzeri di
ğer manyetik veya elektromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, 
irtibatlandırıeılar, vites değiştiriciler ve frenler; elektromanyetik vinç baş
ları. 25 

85.03 — Elektrik pilleri. 50 
85.04 — Elektrik akümlâtörleri. 50 
85.05 — El ile kullanılmaya mahsus elektromekanik aletler ve makinalı aletler (Mo

tor takılmış). 35 
85.06 — Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektromekanik cihazlar (Motor takılmış). 60 
85.07 —- Elektrik motorlu traş makinaları, sac; kesme ve hayvan kırkma makinaları. 50 
85.08 — Dahilî ihtiraklı m'otorları ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve 

cihazlar (Manyetolar, dinamomanyetolar, ateşleme bobinleri, atşeleme ve ısıt
ma bujileri, muharrikler, v.s.) ; bu motörlerle birlikte kullanılan jeneratörler 
(Dinamolar) ve konjonktür - disjonktörler. 40 

85.09 — Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydın
latma ve işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici ter
tibat, 40 

85.10 — Kendi enerji kaynaklariyle işi iyen elektrikli portatif lâmbalar (Pilli, akümü-
lâtörlü, elektromanyetik, v.s.) (85.09 pozisyonundakiler hariç) : 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 25 
b) Sairleri. 50 

85.11 — Sanayide ve lâboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksi
yonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya 
mahsus cihazlar dâhil) ; kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina 
ve cihazlar : 
a) Sanayide ve lâboratuvaıiarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik en
düksiyonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kulla
nılmaya mahsus cihazlar dâhil) ; kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli 
makina ve cihazlar. - 25 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 30 

85.12 — Elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina, 
saha ve benzeri yerleri ısıtıcı elektrikli cihazlar; berber işleri için elektroter-
mik • cihazlar (Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç. kıvırma maşalarını 
ısıtma cihazları, v.s.); elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektrotermik 
cihazlar; 85.24 pozisyonun d a kil erden gayrı ısıtıcı rezistanslar. 60 
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85.13 — Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuran - portör ile uzak mesa
feler muhaberesini temine mahsus cihazlar dâhil) : 
a) Telgraf makmaları. 20 
b) Telgraf makinalarının aksam ve parçaları. 30 
c) Sairleri. 30 

85.14 •— Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifika
törleri : 
a) Mikrofonlar ve mesnetleri. -10 
b) Hoparlörle]'. 40 
c) Alçak prekonslı elektrik amplifikatörleri. 50 

85.15 — Alıcı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf cihazları, alıcı ve verici radyo ve 
televizyon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon 
kameraları dâhil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihaz
ları ve radyo vasıtasiyle uzak mesafeleri kontrol cihazları : 
a) Alıcı komple radyo cihazları (gramofonla mücehhez olanlar dâhil). 60 
b) Alıcı komple televizyon cihazları (Radyo ve gramofonla mücehhez olanlar 
dâhil). 60 
c) Sair komple cihazlar. 50 
d) Aksam ve parçalar. 50 

85.16 — Demiryolları ve diğer yollar için elektrikli işaret, emniyet, kontrol ve kuman
da cihazları (Limanlar ve hava meydanları için olanlar dâhil). 15 

85.17 — Elektrikli ses ve işaret cihazları (Ziller, sirenler, ilân levhaları, hırsızlığa veya 
yangına karşı alarm cihazları, v.s.) (85.09 ve 85.16 pozisyonlarmdakiler hariç). 50 

85.18 — Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir) : 
a) Sabit elektrik kondansatörleri. 35 
h) Sairleri. 40 

85.19 — Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya ir-
tibatlandırılmaısı için teçhizat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre 
kesiciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, v.s.); ısıtıcı olmıyan 
rezistanslar, potansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtizazlı 
kontak veya motorla çalışan otomatik voltaj regülâtörleri; kumanda veya tev
zi tabloları (Telefon tevzi tabloları hariç) : 
a) Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara, ayrılması veya 
irtibatlandırılması için teçhizat. 50 
b) Isıtıcı olmıyan rezistanslar, potansiyometreler ve reostalar. 35 
c) Kumanda veya tevzi tabloları. 40 
d) Sairleri. 25 
e) Aksam ve parçalar. 25 

85.20 — Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şualar teminine yarıyan, kızma veya 
deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri; ark lâmbaları; fotoğrafçılıkta kullanı
lan ve elektrikle ateş alan flâş ampulleri. 50 

85.21 •*- Elektronik lâmbalar, tüpler ve valfler (85.20 pozisyonundakiler haricolmak 
üzere, sıcak Ikâtotlu, soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar), ezcümle : Ha
vası alınmış, buharlı Veya gazlı lâmbalar, tüpler ve valflar (Civa buharlı red-
resör tüpler dâhil), katodik tüpler, televizyon kameraları için valfler, v.s.; fo-
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to - elektrik selüller; monte edilmiş tranzistorlar ve monte edilmiş benzeri yarı 
nâkil elemanlar; monte edilmiş piezoelektrik kristaller : 
a) 85.15 pozisyonundaki cihazların elektronik lâmba, tüp ve transistorları. 35 
b) Sairleri. 00 

85.22 -— Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan elektrikli 
makina ve cihazlar. 50 

85.23 — Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müşterek akslı kablolar 
dâhil), şeritler, çubuklar ve benzerleri (Anodik olarak lake veya okside edilmiş 
olanlar dâhil), (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın). 50 

85.24 — Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerde kullanılan, madenli veya madensiz, 
kömür veya grafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler, 
lâmba, pil veya mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elekt
roliz tesisleri için elektrotlar, v.s. gibi) : 
a) Elektrik makina ve cihazlar için baleler. 35 
b) Sairleri. 25 

85.25 — İzolatörler (Yapıldığı madde ne olursa olsun). 50 
85.26 -— Elektrik makina, cihaz ve tesisleri için izole edici parçalar (Tamamen izole edici 

maddelerden mamul veya vidalı duylar gibi bağlayıcı madenî parçaları ihtiva 
edenler) (85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç). 50 

85.27 — Âdi madenlerden izole edici borular ve bunların bağlayıcı parçaları (dâlhilen 
izole edilmiş). 50 

85.28 •— Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bu
lunmıyan elektrikli aksam ve parçaları. 50 

BÖLÜM XVII 

Nakil vasıtalları 

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 dâhil değildir. 
2. Aşağıda yazılı eşya, nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile, bu 
bölümdeki «Aksam», «Parça» ve «Teferruat» tâbirleri içine girmez : 
a) Yapıldığı madde ne olursa olsun, contalar, rondelâlar ve benzerleri (İmal 
edildiği madenin rejimine veya 84.64 pozisyonuna verilir); 
b) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (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 (aletler); 
d) 83.11 pozisyonuna dâhil eşya; 
e) 84.01 ilâ 84.59 pozisyonlarında yer alan makina ve cihazlarla bunların ak
sam ve parçaları; 84.61, 84.62 pozisyonlarında yazılı eşya ve 84.63 pozisyonun
daki transmisyon tertibatı (Motorun bünyesine dâhil parçalar olmak şartiyle); 
f) Elektrik makina ve cihazlariyle elektrik teçhizat ve teferruatı (Fasıl 85); 
g) 90 nci fasılda yer alan alet ve cihazlar; 
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h) Saatçi eşyası (Fasıl 91); 
ij) Silâhlar (Fasıl 93); 
k) Kara nakil vasıtalarının aksamı olarak kullanılan cinsten fırçalar (96.02). 
3. 86 ilâ 88 nci fasıllarda zikri geçen «Aksam, parça ve teferruat» tâbirine, 
münhasıran veya esas itibariyle bu fasıllarda yer alan eşya ve vasıtalara ait bu-
lunmıyan aksam, parça ve teferruat dâhil değildir. Bu fasılların iki veya daha 
ziyade pozisyonu girebilecek mahiyette olan aksam, parça veya teferruat, asıl 
kullanma yerine göre tasnif edilir. 
4. Hem hava, hem kara nakil vasıtası olarak kullanılmaya elverişli, hususi su
rette imâl edilmiş uçaklar, uçak sayılır. Hem karada, hem denizde kullanılma
ya elverişli, hususi surette imal edilmiş motorlu kara nakil vasıtaları, motorlu 
kara nakil vasıtası sayılır. 
5. Bu bölüme giren nakil vasıtaları ve diğer eşyadan, aksamı tamamlanmamış 
veya imali bitirilmemiş olanları, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş va
sıta ve eşyanın asli vasıflarını haiz bulunduğu takdirde, bunlar gibi tasnif edi
lir. 
6. Aksine bir hüküm bulunmadıkça, İm bölüme dâhil olan (Veya yukarıdaki 
5 numaralı not hükmü gereğince aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş eş
ya gibi tasnif edilen) eşya, sökülmüş veya monte edilmemiş bir halde ithal olun
duğu takdirde, monte edilmiş eşya gibi tasnif edilir. 

FASIL 86 

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikle çalısmıyan işaret 
cihazları 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Demiryolu ve tramvay hattı için ağaçtan traversler (44.07) ve betondan 
traversler (68.11); 
b) 73.16 pozisyonuna dâhil bulunan demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; 
c) 85.16 pozisyonundaki elektrikli işaret cihazları. 
2. Dingiller, tekerlekler, dingile takılı tekerlekler (Tekerlek takımları), ban
dajlar, tekerlek gövdeleri, göbekleri ve diğer tekerlek aksamı, şasiler, bogjiler, 
biseller ve benzeri diğer tekerlek takımları, dingil yatakları (Katı veya mayi 
yağ yatakları), her nevi fren tertibatı, müsademe tamponları, cer kancaları ve 
koşum takımları, geçiş körükleri ve vagonlara ait karoseri eşyası 86.09 pozisyo
nuna girer. 
3. Yukarıdaki 1 numaralı Not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 86.10 pozisyo
nuna bilhassa şunlar dşhil bulunmaktadır. Birleştirilmiş hatlar (Portatif 
olsun olmasın), döner plâtformlar ve döner köprüler, durdurma tamponları, 
gabariler, semaforlar, müteharrik diskler ve levhalar, tren yolu geçitleri için 
kumanda cihazları, makas tertibatı, uzaktan manevra cihazları ve her türlü 
yollar için elektrikli olmıyan diğer mekanik işaret, emniyet, kontrol ve ku
manda cihazları (Elektrikli aydınlatma için tâli tertibatı bulunsun bulun
masın). 

Tarife 
No : 
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86.01 — Buharlı lokomotifler ve lokotraktörler; tenderler. 20 
86.02 — Elektrikli lokomotifler ve lokotraktörler (Akümülâtörlü olanlar veya elek

trik enerjisini dışardan alanlar). 20 
86.03 — Sair lokomotifler ve lokotraktörler. 20 
86.04 — Motorlu vagonlar (Tramvay için olanlar dâhil) ve motorlu drezinler : 

a) Motorlu vagonlar. 20 
b) Sairleri. 30 

86.05 — Yolcu vagonları, tramvay römarkları, bagaj furgonları, posta vagonları, has
ta vagonları, mevkufların nakline mahsus vagonlar, tecrübe vagonları ve de
miryolları için sair hususi vagonlar. 30 

86.06 — Atelye vagonlar, vinçli vagonlar ve demiryolları için diğer servis vagonları; 
motorsuz drezinler. 30 

86.07 — Ray üzerinde yük nakline mahsus vagon ve vagonetler. 30 
86.08 — Her nevi nakliyat için tekne ve konteynerler (Sarnıç ve hazne konteynerler 

dâhil). 30 
86.09 — Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve parçaları. 10 
86.10 — Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her türlü münakale yolları için 

elektrikli olmıyaıı mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları; 
bunların aksam ve parçaları. 25 

FASİT. 87 

Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer 

kara nakil vasıtaları 
NOTLAR. 
1. Bu fasıl anlamında «Traktör» tâbiri, esas itibariyle diğer kara nakil va
sıtalarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere 
imal olunan ve asli vazifesinin yanısıra alet ve edevatı, gübre, tohum ve 
saireyi taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmıyan motorlu kara na
kil vasıtalarını ifade eder. 
2. Şoför mahalli bulunan motorlu kara nakil vasıtalarının şasileri 87.04 po
zisyonuna değil, 87.02 pozisyonuna girer. 
3. 87.10 pozisyonu, normal olarak büyüklerin bindiği şekilde imal edilmiş 
olmıyaıı ve bilyalı rulmanları bulunmıyan çocuk bisikletlerini İhtiva etmez, 
bunlar 97.01 pozisyonuna girer. 

87.01 — Traktörler (Vinçli traktörler dâhil). 30 
87.02 — insan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (Spor otomo

billeri ve troleybüsler dâhil) (Motorun cinsi ne olursa olsun) : 
a) Binek otomobilleri ve otobüsler. 75 
b) Sairleri. . t-.O 

87.03 — Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulum-
balı veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus araba
lar, tohum, gübre, su ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü 
arabalar, atelye arabalar, radyoloji cihazlariyle mücehhez arabalar ve ben
zerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu kara nakil vasıtaları hariç). 60 
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İHTAR : Verem mücadelesinde kullanılmak üzere ithal olunan, radyoloji ci
hazı ve jeneratör ile mücehhez motorlu kara nakil vasıtaları, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesi ile vergiden muaftır. 

87.04 — 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının 
motorlu şasileri. 50 

87.05 — 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtaları
nın karoserleri (Şoför mahalleri dâhil). 80 

87.06 — 87. 01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtaları
nın aksam, parça ve teferruatı : 
a) 87.01 pozisyonundaki vasıtaların karoseri aksamı 50 
b) 87.04 pozisyonundaki şasilerin aksamı : 
I - Traktörlere aidolanlar. 30 

II - Sairleri. 50 
c) Sairleri. 70 

87.07 — Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşĵ a taşımaya ve istif yapmaya 
ve benzeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa 
olsun); demiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların 
aksam ve parçaları. 50 

87.08 — Tanklar ve muharebe için diğer zırhlı otomobiller (Silâhla mücehhez olsun 
olmasın); bunların aksam ve parçaları. 15 

87.09 — Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler (Sepetli veya sepet
siz) ; motosiklet ve her türlü bisiklet için ayrı olarak gelen sepetler 60 

87.10 — Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler vo benzerleri dâhil). 50 
87.11 — Malûller tarafından kullanılmak üzere hususi surette imal edilmiş, hareket etti

rici tertibatı bulunan koltuklar ve benzeri vasıtalar (Motorlu olsun olmasın). 10 
87.12 — 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça 

ve teferruatı. 50 
87.13 — Çocuk ve hasta nakline mahsus, hareket ettirici tertibatı bulunmıyan arabalar; 

bunların aksam ve parçaları: *"' 
a) Çocuk arabaları. * 60 
b) Sairleri. 50 

87.14 — Hareket ettirici tertibatı bulunmıyan diğer kara nakil vasıtaları; her türlü va
sıtalar için römorklar; bunların aksam ve parçaları : 
a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları. 50 
b) Sairleri. 60 

FASIL 88 *• 

Hava nakil vasıtaları 

88.01 — Balonlar ve hava gemileri. 5 
88.02 — Aerodinler (Uçaklar, deniz uçakları, uçurtmak balonlar, planörler, otöjirler, 

helikopterler, ornitopterler, v. s.); rotoşütler: 
a) Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel 
yapıdaki uçaklar (Tarım Bakanlığının müsaadesiyle). Muaf 
b) Sairleri. * 5 
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88.03 — 88.01 ve 88.02 pozisyonlarına giren eşyanın aksam ve parçaları. 5 
88.04 — Paraşütler ve bunların aksam, parça ve teferruatı. 5 
88.05 — Katapültler ve benzeri başka atma cihazları; yerde uçuş talimleri yapmaya 

mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları. fi 

FASIL 89 

Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları 

NOT . 
Monte edilmiş olsun olmasın, inşası bitmemiş veya aksamı tamamlanmamış ge
milerle gemi tekneleri ve monte edilmemiş tamam gemiler, ait bulundukları ge
mi nevinin rejimine tabidir; nevi tâyin edilemiyenler 89.01 pozisyonuna girer. 

89.01 — Gemiler ve suda işliyen diğer vasıtalar (Bu faslın diğer pozisyonlarına giren
ler hariç). 50 

89.02 — Römorkörler. 30 
89.03 — Fener gemileri, tıüumbalı gemiler, her nevi tarak dubaları, yüzen vinçler ve 

asli vazifelerine nisbetle nakliye hizmetleri ikinci derecede kalan diğer gemiler; 
yüzen havuzlar. 30 

89.04 — Sökülecek gemilerle, suda işliyen sökülecek diğer vasıtalar. Muaf 
89.05 — Çeşitli yüzer vasıtalar (Rezervuarlar, dubalar, bağlama şamandıraları, işaret 

şamandıraları, işaret kuleleri ve benzerleri gibi). 40 

BÖLÜM XVIII 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve cihazlar; 
tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; musiki aletleri; televizyonda 
manyetik usuller hayal ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; 

bunların aksam ve teferruatı 

FASIL .90 

Optik alet re cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve cihazları; 
tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Teknik işlerde kullanılan, sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan mamul 
eşya (40.14), deri ve köseleden veya aglomere deri ve köseleden mamuller 
(42.04) ve dokumaya elverişli maddelerden mamuller (59.17); 
b) 69.03 pozisyonunda yer alan ateşe mukavim eşya, 69.09 pozisyonuna gi
ren, lâboratuvarlarda, kimyevi ameliyelerde ve diğer teknik işlerde kullanı
lan eşya; 
c) Optik tarzda işlenmemiş camdan aynalar (70.09) ve optik eşya mahiyetin
de olmıyan âdi madenden veya kıymetli madenlerden aynalar (Hale göre, 
83.12 veya Fasıl 71); 
d) 70.07, 70,11 70.14, 70.15, 70.17 ve 70.18 pozisyonlarına giren cam eşya; 
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e) XV ilci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(Bölüm XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile suni plâstik mad
delerden (Umumiyetle 89.07 ye giren) benzeri eşya; 
f) 84.10 pozisyonundaki, ölçü tertibatını haiz tevzi tulumbaları; eşyayı tar
tarak sayan ve kontrol eden tartı alet ve cihazlariyle, bunların ayrı olarak 
ithal olunan tartıları (84.20) ; 84.22 pozisyonundaki kaldırma ve istifleme ci
hazları; makinalı aletlerin iş gören kısımlarını veya üzerinde işlenen eşyayı 
ayarlamaya mahsus tertibat (84.48) ; optik okuma tertibatiyle, meselâ optik 
bölücülerle mücehhez olsun olmasın (Gözlükler, merkezi tâyine, hizaya getir
meye yarıyanlar gibi tamamen optik aletlerden sayılan tertibat hariç) de-
tandörler, vanalar ve sair muslükçu eşyası (84.61); 
g) Motorlu kara nakil vasıtaları için aydınlatma projektörleri (85.09), 
radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıta-
siyle uzak mesafeleri kontrol cihazları (85.15) ; 
h) Münhasıran manyetik usullerle çalışan, ses kaydetmeye ve seri halinde 
çoğaltmaya mahsus sinema cihazları (92.11) ; manyetik ses diyaframları 
(92.13) ; 
ij) 97 nci fasla giren eşya; 
k) tstiap ölçmeye mahsus aletler (Mamul olduğu maddeye göre tasnif edilir). 
2. îmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış maMna, cihaz ve aletler, 
imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış mümasillerinin asli vasıflarını haiz 
bulundukları takdirde, onların rejimine tabi tutulur. 
3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, münha
sıran veya esas itibariyle bu fasla dâhil makina, cihaz ve aletlerde kullanılmaya 
elverişli aksam, parça ve teferruat, aşağıda yazılı olduğu şekilde tasnif edilir : 
a) Bu fasla yahut 84.85 veya 91 nci fasıllara (84.65 ve 85.28 pozisyonları 
hariç) giren makina, cihaz ve aletleri teşkil dden aksam, parça ve teferruat, o 
eşyanın dâhil bulunduğu pozisyona girer; 
b) Diğer aksanı, parça ve teferruat, metnindeki şartlara uyduğu takdirde 
90.29 pozisyonuna, aksi halde aksam, parça ve teferruatını teşkil ettiği maki
na, cihaz ve aletlerin yer aldıkları tarife pozisyonlarına girer. 
4. 90.05 pozisyonuna, astronomi dürbünleri (90.06) ve silâhlar için nişan 
dürbünleri, denizaltılar ve muharebe tanklarına mahsus periskoplar ve bu fasıl
daki makina, cihaz ve aletlere mahsus olan dürbünler dâhil değildir (90.13). 
5 Hem 90.13 hem 90.16 pozisyonuna girebilecek mahiyette olan optik ölçü, mu
ayene ve kontrol makina, cihaz ve aletleri 90.16 pozisyonuna girer. 
6. 90.28 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olanlar dâhildir : 
a) Elektrik miktarını ölçmeye, muayene veya. kontrol etmeye mahsus alet ve 
cihazlar; 
b) 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 ve 90.27 pozisyonlarında tarif 
edilen mahiyette olan, faıkat işleyişi, araştırılan veya otomatik olarak kontrol 
edilen faktörle mütehavvil olektrikî bir olaya dayanan makina, cihaz ve aletler 
(Stroboskoplar hariç); 
c) Alfa, beta, gama şualarını, X - şuaı ile kozmik şuaları ve benzeri radyas
yonları meydana çıkarmaya veya ölçmeye mahsus alet ve cihazlar. 
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7. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri, 
o eşya ile satılması mûtat neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile bir
likte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde kendi rejimlerine tabi tutu
lurlar. 

90.01 — Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, prizmalar, aynalar ve diğer op
tik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); yaprak veya 
levha halinde polarizan maddeler. 30 

90.02 — Alet ve cihazlar için, her türlü maddeden, monte edilmiş adeseler, prizmalar, 
aynalar ve sair optik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya 
hariç). 40 

90.03 — Gözlük çerçeveleri ve aksamı (âdi gözlük, yaylı gözlük, saplı gözlük, toz veya 
güneş gözlüğü ve benzerleri için). 100 

90.04 — Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya güneş gözlükleri ve ben
zerleri (Tıbbi, koruyucu v.s.). 100 

90.05 — Dürbünler (Tek veya çift gözlü), priz matik olsun olmasın. 50 
90.06 — Astronomi ve kozmoğrafya aletleri (Teleskop, astronomik, meridyen, ekvator-

yal dürbünler, v.s.) ve bunların mesnetleri (Radyo - Astronomi aletleri hariç). 20 
90.07 — Fotoğraf cihazları; fotoğraf veya sinema için flâş ışığı hâsıl etmeye mahsus 

cihaz veya tertibat. . 6 0 
90.08 — Sinema cihazları (Hayal ve ses alıcı) (Kombine olsun olmasın) sesli veya ses

siz projeksiyon cihazları. 60 
90.09 — Sabit projeksiyon cihazları; fotoğraf büyültmeye veya küçültmeye mahsus ci

hazlar. 60 
90.10 — Fotoğraf veya sinema İâboratuvarlarında kullanılan ve bu faslın diğer pozis

yonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan malzeme ve cihazlar; kontaklı fo
tokopi cihazları; filim ve pelikülleri sarmaya mahsus bobin ve makaralar; pro
jeksiyon perdeleri. 60 

90.11 — Elektronik ve protonik mikroskoplar ve difraktograflar. 15 
90.12 — Optik mikroskoplar (Mik'rofotoğraf, mikrosinema ve mikroprojeksiyon ci

hazları dâhil). .. • - • 20 
90.13 — Bu faslın diğer pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan optik cihaz 

ve aletler (Projektörler dâhil). 60 
90.14 — Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri Ve hidrografi, 

seyrüsefer (Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet 
ve cihazlar; pusulalar ve telemetreler. 20 

90.15 — Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlıkları tartabilenler) (Tartı
ları birlikte olsun olmasın). 40 

90.16 — Resim yapma, çizgi çizme ve hesap yapmaya mahsus aletler (Pantograflar, 
pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri, v. s.) ; bu faslın 
başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ölçü, muayene ve kontrol 
makina, cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, plânimetreler, mikrometreler, ka
libreler, çap ölçen aletler, metreler v. s.) ; profil projektörleri. 50 

90.17 — Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve cihazlar (Elek
trikli tıbbi cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dâhil). 35 
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90.18 — Mekanoterapi ve masaj cihazları; psikotekmi, ozonoterapi, oksijenoterapi, 
suni teneffüs ve aerJösolterapi cihazları ve teneffüg içdn diğer cihazlar (Gaz 
maskeleri dâhil). '10 

90.19 — Ortopedi cihazları (Tıbbi - cerrahi kuşaklar dâhil); protez dişler, gözler, ba
caklar ve diğer protez uzuvlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus 
cihazlar; kırıklara mahsus eşya ve cihazlar (Cebireler, gutiyerler ve benzer
leri) : 
a) Protez uzuvlar. Muaf 
b) Protez dişler. 75 
c) Sairleri. 25 

90.20 — X - Şualı cihazlar (Radyografi için olsun olmasın) ve radyoaktif maddelerin 
radyasyonlariyle çalışan cihazlar (X - şuaı hâsıl eden jeneratör tüpler, tansi
yon jeneratörleri, kumanda kürsüleri, muayene ve tedavi için ekranlar,, ma
salar, sandalyeler ve benzerleri). 15 

90.21 — Münhasıran teşhir edilmek ^öğretimde, sergilerde, v. s.) üzere imal olunan 
ve başka maksatlar için kullanılmaya elverişli bulunmıyan alet, cihaz ve mo
deller. 25 

90.22 — Sınai maddelerin (Maden, ağaç, dokumaya elverişli madde, kâğıt veya plâs
tik madde, v . s.) mukavemet, sertlik, cer ve tazyika karşı dayanıklılık, elas
tikiyet ve benzeri diğer hassalarını mekanik surette muayene ve fcontaol et
meye mahsus makina ve cihazlar. 25 

90.23 — Dansimetreler, aerometreler, alkoometreler T * benzeri aletler, termometre
ler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (Kaydedici 
tertibatlı olsun olmasın); bu aletlerin bir aamya getirilmiş olanları. 35 

90.24 — Mayi ve gazların ölçülmesine, ktmtroluna veya tamâmine yahut sühunetin 
otomatik olarak kontroluna mahsus alet ve cihazlar (Manometreler, termos
tatlar, seviye müşirleri, su akımı müşirleri «D6bitm6tres», bacaların otoma
tik duman çekme regülâtörleri (90.14 pozrsyonuna giren alet ve cihazlar ha
riç), kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler. 40 

90.25 — Fiziki ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar (Polarimetreler, refraktomet-
reler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil ediciler g ibi ) ; lüzuculiği, mesa
matı, satıh gerilmesini ve benzeri hususları ölçmeye ve kontrol etmeye mah
sus alet ve cihazlar (Ezcümle : Viskozimetreler, porozimetreler ve dilato
metreler) ; hararet, ışık ve ses ölçmeye veya :kontrol etmeye mahsus filet ve 
cihazlar (Ezcümle : Fotometreler - Poz verme zamanını gösterenler dâhil -
Kalorimetreler gibi); mikr ot omlar. 40 

90.26 — Gaz, mayi ve elektrik sayaçları (îstihsal, sarfiyat ve kontrol iğin olanlar dâ
hil). 50 

90.27 — Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, kate-
dilen mesafe sayaçları, podometreler, v. s.), sürat müşirteri ve takimetreler 
Manyetik taksimetreler dâhil, 90.14 pozisyonundakiler hariç); stroboskopMr. 50 

90.28 — ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kııllaanlan elektrikli 
veya elektronik alet ve cihazlar. 40 
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90.29 — Mnnhaatraaı veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 veya 90.28 
pozisyonlarında yazılı alet ve cihazların bir veya birkaçında kullanılmaya el
verişli akıam^ parça v« tefeasnuafr : 
a) 90.23 ve 90.24 pozisyonlarındakilere nıahsu* olaaLac 35 
b) 90.26 ve 90.27 pozisyonlarındakilere mahsus olanlar. 50 
c) 90.28 poizsyonundakilere mahsus olanlar. 40 

FASIL 91 

SmtçL eşyan 

NOTLAR. 
1. 91.02 ve 91.07 pozisyonlarının tatbikinde «gaat maküıaeı» tâbiri regülâtör 
unsur olarak bir zembacekLe mileehhez rakkası bulunan ve kalınlığı, tabla ve 
küpeleriyle, 12 milimetreyi gaçmiyen malriîialam. ifade eder. 
2. Eşapmansız işlemek ü*ere ithal edilmiş olan zemberekli makinalar 91.07 
ve 91,08 paziayanlanna dâhil değildir" (84.08). 
3. XV nci bölümün. 2. numaralı notunda, tarif edildiği üzere, âdi madenlerden 
(BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus* malzeme ite, suni plâstik maddelerden 
(Umumiyetle 3&Q7 ye gks*L) benzeri, eşya* saat' için ağırkk topları, saat cam-
lara^ saat zincir ve büazikleiri, elektrik teçhiısgfeL aksamı, bilyalı rulmanlar ve 
rulman: buraları bu fasla dâhil değildir. 
âaafc yaylam (Zemberekler dâhil) 91,11 porisyonundadır. 
4 2. ve 3/ numaralı not; hükümleri mahfuzkalmak; şartiyle, aynı zamanda 
hem saat makinası veya aksamı olarak, hem de diğer eşyada ve bilhassa ölçü • . 
akülerinde; veya; hasan» aletlerde- kullanılmaya elsserişli makinalar ve diğer 
aksam bu fasla dâhildir. 
5. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte, ithal olunan, kılıf; mahfaza ve benzerleri, o 
egga ilâ satılması mûtat olan neviden bulundukları takdirde, meşkûr* eşya ile 
birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal olunduklarında kendi rejimlerine tabi 
tululoriar. 

91.01 — Gep saatleri^ k&L saatlean; w benzsüteri (Aym/tip^e* zaınm ölçen, sayaçlar da
hil). 75 

91.02 — Saat makinalı masa ve duvar saatleri, ve m^ııabtahli saatler. 75 
91.03 — Moteriû kara nakil vaaıtalammnr ufakların, gemilerin, ve diğer kara nakil va-

sEtalarmın alet tablalarına monte^ edilmece mahsus. saatler ve benzerierL 75 
91.04 — Saat makinalı olanlardan gayrı masa, duvar ve bina saatlerir münebtohli, saat-

lef- ve benzeri saatçi cihazları, 75 
91.05 — Ko&teol cihazları ve saat makinalı veya senkron, motorlu zaman sayaçları 

(Devamı kaydeden cihazlar, tarih ve saat. kaydedici cihazlar, bekçi kontrol 
saatleri, mmütyekr, saniyeli sayaçlar-, v.s.). 75 

91.06 — Muayyen zamanda, bir mekanizmayı hareket» getirsen saat. makinalı veya-senk-
ran motorlu cihazlar (Saat ayarlamışına göre duran cihazlar, miibeddileler, 
v.s.). 75 

91.07 — Cep ve kal saati maMnaJLan (tansam). 75 
93̂ 08 — Diğer saatlerin makmaları (Tamam). 75 
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91.09 01.01 pozisyon undaki saatlerin zarfları ve bu zarfların aksamı (Taslak halin
de olanlar dâhil). 75 

91.10 — Masa ve duvar saatlerinin ve bu fasla giren diğer saatçi eşyasının zarf ve 
kabineleri ve bunların aksamı. 75 

91.11 — Diğer saat aksamı. 75 

FASIL 92 •'"* ."-; 

Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve seri ha
linde çoğaltan cihazlar; bunlann aksam ve teferruatı 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Fotoğrafla veya fotoelektrik usuller ile çekilmek üzere tamamen veya kıs
men hassas hale getirilmiş boş veya dolu filimler (Develope edilmiş veya edil
memiş) (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 
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
c) Mikrofonlar, ampilifikatörler, hoparlörler, dinleme cihazları, enterüptör-
ler, stroboskoplar ve bu fasla dâhil âlet ve cihazlarla birlikte kullanılan, fakat 
bunlara takılmamış veya bunların bulunduğu kabinelere yerleştirilmemiş bulu
nan diğer âlet ve cihazlar (Fasıl 85 veya 90); radyo alıcı cihazlariyle birlikte 
monte edilmiş, ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus cihazlar 
(85.15); 
d) Musiki aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar ve fırça cinsinden diğer eş
ya (96.02); 
e) Oyuncak mahiyetindeki âlet ve cihazlar (97.03); 
f) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetindeki âlet ve cihazlar (99.05 veya 
99.06). 
2. Bu fasla dâhil âlet ve cihazlardan imali bitirilmemiş veya aksamı tamam
lanmamış olanlar, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış olanların asli va
sıflarını haiz bulunduğu takdirde bunlar gibi tasnif edilir. 
3. 92.02 ve 92.06 pozisyonlarına giren musiki aletleriyle birlikte gelen, bu 
âletlerde kullanılan neviden oldukları açıkça görülen ve bunların sayılarına te
kabül eden miktarda arşeler, değnekler ve benzeri eşya, ait bulundukları alet
lerin rejimine tâbidir. 
Delikli musiki mukavva ve kâğıtları (92.10) ile gramofon plâkları ve benzer
leri (92.12), aidoldukları musiki alet ve cihazlariyle birlikte ithal olunsalar 
dahi, kendi rejimlerine tabi tutulurlar. 
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri, 
o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile 
birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal olunduklarında kendi rejimlerine tabi 
tutulurlar. 

92.01 — Piyanolar (Klavyeli ve klâvyesiz otomatik piyanolar dâhil); klavsenler ve klav
yeli diğer telli âletler; harplar (Hava cereyanı ile çalınanlar hariç). 50 
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92.02 — Diğer telli musiki aletleri. 50 
92.03 — Borulu orglar; armonyumlar ve klavyeli ve maden dilli benzeri diğer âletler. 50 
92.04 — Akordeonlar ve konsertinalar; ağız armonikaları. 50 
92.05 — Diğer nefesli musiki aletleri. 50 
92.06 — Vurularak çalınan musiki aletleri (Trampet, davul, ksilofon, metalofon, simbal, 

kastanyet, (v. s.). 50 
92.07 — Elektromanyetik, elektrostatik ve elektronik musiki aletleri ve benzerleri (Pi

yanolar, orglar, akordeonlar, v. s.). 50 
92.08 — Bu faslın diğer pozisyonlarında yer almıyan musiki aletleri (Ezcümle: Orkes-

triyonlar, laternalar, çalgılı kutular, müzik testeleri, v. s.); Makinalı öten kuş
lar; av hayvanlarını ve kuşlarını çağırmaya mahsus her nevi düdük ve âletler; 
ağızla üflenerek çalman işaret ve çağırma âletleri (Düdük ve kornalar, v. s.). 50 

92.09 — Musiki aletlerinin telleri. 50 
92.10 — Musiki aletlerinin aksam, parça ve teferruatı (Teller hariç; mekanik olarak 

çalman cihazlara mahsus delikli kâğıt ve mukavvalar ile çalgılı kutuların 
mekanizmaları dâhil); her nevi metronom, diyapazonlar ve akort düdükleri. 50 

92.11 — Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mah
sus diğer cihazlar (plâk, şerit ve tel çevirenler dâhil) (ses diyaframı bulun
sun bulunmasın); televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydına ve bun
ların seri halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar. 60 

92.12 — 92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler : 
Doldurulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş plâklar, üstüvaneler, mum
lar, şeritler, filimler, teller, v.s.; plâk imali için galvanik matris ve kalıplar. 40 

92.13 — 92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat. 40 

BÖLÜM XIX 

Silâhlar ve mühimmat 

FASIL 93 

Silâhlar ve mühimmat 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İnfilâk kapsülleri ve ağız otu, detonatÖrler, tenvir fişekleri ve 36 ncı fas
la dâhil diğer eşya; 
b) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (Bölüm XV), Umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, .suni plâstik 
maddelerden (umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
c) Silâhla teçhiz edilmiş tanklar ve zırhlı otomobiller (87.08); 
d) Nişan dürbünleri ve silâhlarda kullanılmaya elverişli diğer optik tertibat 
(Silâhlara takılmış olmamak veya takılacağı silâhlarla birlikte gelmemiş ol
mak şartiyle) (Fasıl 90); 
e) Atış için ok ve yaylar, zemberekli oklar, eskrim için meçler ve oyuncak 
mahiyetinde silâhlar (Fasıl 97); 
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f) Koleksiyon eşyası veya antika eşya mahiyetinde silahlar ve mühimmat 
(99.05 veya 99.06). 
2. Bu fasıl anlamında, aksamı tamamlanmamış- veya imali bitirilmemiş silâh
lar, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş olan silâhların asli vasıflarını 
haiz bulundukları takdirde, bunlar gibi tasnif edilir. 
3. 93.07 pozisyonundaki «Aksam ve parçalar» tâbirine, 85.15-pozisyonunda 
yer alaar raniyo ve radar cihazları dâhil değildir. 
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan 'kılıf, mahfaza vet benzerleri, 
o-eşya ile-satılması mûfcadolan neviden bulundukları taMrrde; mezkûr eşya ile 
biriikta tasnif aüllr. Ayn olaraâr ithal edildiMerinde, kendi rejimlerine tabi 
tutulndar, "•?•*? 

98t01 — Kesici ve dürtücü silâhlar (Kılıç/; meç, süngü, v.s.) ve bunların parçalan ve 
kınlan. 

93.02 — Revolverler ve tabancalar. 
93.03 — Harb silâhları (9.3.01 ve 93.02 porisyönlarmdakiler hariç.). 
9&04 — Diğer ateşli silâhlar 93.02. ve 93i03 pozisyonlarındakiler hariç, barutun itme 

kuvveti ile işliyen benzeri silâhlar dâhil) (Füze atan tabancalar, mermiâz 
atış için tabanca ve revolverler, paragrel toplar, palamar atan toplar v.a*.gibi). 

93.05 — Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işliyen tüfek, feaarabina ver 
tabancalar dâhil). 

93.06 —" Silâhların aksam ve parçaları (9-8.01 pozisyonundakiler hariç, tüfeMerin tah
ta aksamı ile ateşli silâhlanjı taslak halindeki namluları dâhil) : 
a) Hart) silâhları afesam ve pastaları. 
b) Sairleri. 

93.07 — Mermiler ve mühimmat (Mayınlar dâhil); bunların aksam ve parçaları (Saç
malar, av kurşunları ve fişek sıkılan dâhil) : 
a) Harb silâhlanna aidolanlar. 
b) Sairleri. 

7S 
Memnu 

75 

75 

Memnu 

Memnu 
75 

BÖLÜM XX 

Tarifenin başka yerlerinde aikri, gejmiyen veya bulunmıyan çeşitli eşya ve 
müstahsallar 

FASIL 94 

Mobilyalar; tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar; yatak takımları ve ben
zeri e§ya 

NOTLAB . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fada dâhil değildir : 
a) Hava veya su ile şişirilen" şilte, ve yastıklar (Fasıl 39, 40 ve 62.); 
b) Mamul oldukları maddelerin rejimine tabi olan avizeler ve diğer aydınlat-» 
ma cihazlan (4127, 70.14, 83.07 v.s.), 
e) Bahçelerde, antrelerde ve -benzeri yerlerde oturmak için yahut masa vşya 
sütun, olarak (kullanılan, taf veya seramikten mamuller (Fasıl 68. veya 6Ö-); 
d) Yere konan aynalar (Ayaklı endam aynalan, v.s. gibi) (70,09); 

M. m&em (S. Sayı».: 698 ) 



- 1 4 a — 
Kıym* 

T*rüe tinden 
No : Eşyanın cinsi % 

e) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâs
tik maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya 83.03 pozisyonu
na giren kasalar; 
f) 84.15 pozisyonuna dâhil buz dolaplarının aksamı olarak hususi şekilde 
imal olunan mobilyalar; dikiş makmaları için hususi şekilde imal olunan mo- • 
bilyalar (84.41); 
g) 85.15 {pozisyonuna dâhil cihazların (Radyo, televizyon ve diğer alıcı ci
hazların) aksamı olarak hususi şekilde imal olunan mobilyalar; 
h) Dişçi muayenehaneleri için kraşuarlar (90JL7); 
ij) 91 nci fasla giren eşya (Ezcümle : Saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve 
kabineler); 
k) Gramofon, diktafon ve 92.11 pozisyonundaki diğer cihazların aksamı 
olarak hususi şekilde imal olunan mobilyalar (92.13); 
1) Oyuncak mahiyetini haiz mobilyalar (97.03); her nevi bilardo ve oyun
lar için hususi şekilde imal olunan mobilyalar (97.04) ve hokkabaz masaları 
(97.05). 
2. 94:01 ilâ 94.03 pozisyonları anlamında «mobilya» tâbirine münhasıran, 
yere konularak kullanılmak maksadiyle imal olunan eşya ile, istisnai -olarak, 
aşağıda yazılı eşya dâhildir : 
a) Mutfak için duvar dolapları ve benzerleri; 
b) Asma veya katlanabilir neviden yataklar ve oturmaya mahsus mobilya
lar; 
c) Asmak veya yerde birbiri üzerine koymak -suretiyle kullanılacak nevi
den Mtaplıklar ve benzeri mobilyalar. 
3. Cam, mermer veya diğer maddelerden mamul levha, -aksam ve tefernurt 
ihtiva etsin etmesin, monte edilmemiş veya sökülmüş halde olan mobilyalar, 
bütün aksamı bir arada ithal olunduğu takdirde, monte edilmiş mobilyalar 
gibi tasnif edilir. 
4. a) Cam (Aynalar dâhil), mermer veya diğer taşlardan mamul levha
lar, şekil verilerek kesilmiş olsun olmasın, diğer unsurlarla mürettep olma
dığı ve ayrı ithal edildiği takdirde, bu fasla dâhil jeşyanın aksamı sayılmaz; 
b) 94.04 pozisyonunda yazılı eşya, 94.01 ilâ 9403 pozisyonlarındaki eşyanın 
aksamını teşkil etsin veya etmesin; ayrı olarak ithal edildikleri takdirde, 
94.04 pozisyonuna girer. 

94.01 — Oturmaya mahsus mobilyalar (Yatak haline konulabilir neviden olsun olma
sın) (94.02 pozisyonundakiler hariç) ve bunların aksamı. 100 

94.02 — Tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar (Ameliyat masaları, muayene ma
saları ve benzerleri, kliniklerde kullanılan mekanik tertibatlı karyolalar, v. s. 
gibi.); yatırma, döndürme, yükseltme için mekanik tertibatlı dişçi koltukları 
ve benzerleri; bu eşyanın aksamı. 50 

94.03 — Diğer mobilyalar ve aksamı. 100 
94.04 — Somyalar; yaylı veya dâhilen her hangi bir madde ile doldurulmuş yatak 

takımları ve benzerleri (Şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, 
puflar, v. s. gibi; sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni plâstik 
maddelerden olanlar dâhil; yüzleri kaplanmış olsun olmasın). 100 
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FASIL 95 

Yontulma veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş haldeki maddeler ve 
"mamulleri 

NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 66 ncı fasıldaki eşya (Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bun
ların aksamı); 
b) Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri (67.05); 
c) 71 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Taklit mücevherci eşyası); 
d) 82 nci fasıldaki eşya (Aletler, bıçakçı eşyası, sofra eşyası), yontulma ve
ya kalıba dökülmeye elverişli maddelerden mamul, takılmış sapları veya ak
samı bulunanlar. Ancak, ayrı olarak ithal edilen bu saplar veya aksam bu 
fasla dâhildir; 
e) 90 ncı fasıldaki eşya (Ezcümle : Gözlük çerçeveleri); 
f) 91 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Öep ve kol saatlerinin zarflariyle, du
var saatlerine ve diğer saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler); 
g) 92 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Musiki aletleri ve aksamı); 
h) 93 ncu fasıldaki eşya (Ezcümle : Silâhlar ve aksamı); 
ij) 94 ncü fasıldaki eşya (Mobilyalar ve aksamı); 
k) 96 ncı fasıldaki eşya (Fırça cinsinden mamuller); 
1) 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 — işlenmiş bağa ve mamulleri. 100 
95.02 — İşlenmiş sedef ve mamulleri. 100 
95.03 — işlenmiş fildişi ve mamulleri. 100 
95.04 — işlenmiş kemik ve mamulleri. 100 
95.05 —• işlenmiş her nevi boynuz, tabiî veya aglomere mercan ve yontulmaya elve

rişli diğer hayvani maddeler ve bunların mamulleri. 100 
95.06 — işlenmiş yontulmaya elverişli nebati maddeler (Korozo cevizi, cevizler, sert 

taneler, v.s.) ve bunların mamulleri. 100 
95.07 — işlenmiş tabiî veya aglomere lületaşı ve kehribar, siyah kehribar ve siyah 

kehribarın benzeri madenî maddeler ve bunların 'mamulleri. 100 
95.08 — Hayvani, nebati, madenî veya suni mumlardan, parafin, stearin, tabiî sakız ve

ya reçinelerden (Kopal ve kolofan gibi) ve model patlarından kalıba dökül
mek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya; tarifenin başka yerlerinde zikri 
geçmiyen veya bulunmıyan, kalıba dökülme veya yontulma suretiyle elde edi
len mamuller; işlenmiş, fakat sertleştirilmemiş jelatin (35.03 pozisyonuna giren
ler hariç) ve mamulleri : 
a) Jelatin kapsül. '""B' *''- • ? ' * ' " 25 
b) Sairleri. ~*j*b~'- ~ " "- 100 
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FASIL 96 

Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 71 nci fasıldaki eşya; 
b) Tababet, cerrahi, dişçilik ve veterinerlikte kullanılacağı açıkça belli olan 
fırça cinsinden eşya (90.17); 
c) Oyuncak mahiyetindeki eşya (Fasıl 97). 
2. 96.03 pozisyonu anlamında «Hazırlanmış fırça başları» tâbiri, mesnetlerine 
takılmış olmıyan, fakat ayrıca bir tefrike ihtiyaç hissedilmeksizin boyacı veya 
ressam fırçaları ve benzeri eşya imalinde kullanılmaya hazır bir durumda olan 
yahut bu imalâtta kullanılmak için diplerini tutkallama veya sıvama,, uçlarını 
müsavileştirme veya düzleştirme gibi ehemmiyetsiz derecede tamamlayıcı bir 
işçiliği gerektiren hayvani kıllardan, nebati veya diğer liflerden meydana ge
len demetleri ifade eder. 

D6.01 — Bağlanmış demet halinde büyük ve küçük süpürgeler (Saplı veya sapsız). 60 
"96.02 — Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçaları ve 

benzerleri; makina aksamından olan fırçalar dâhil); boya ve badana ruloları; 
kauçuktan ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler) 
(Fotoğrafçılıkta kullanılan merdaneli kurulayıcılar hariç) : 
a) Makina parçası olarak kullanılanlar. 30 
b) Sairleri. 75 

96.03 — Fırça cinsinden eşya imali için hazırlanmış fırça başları. 50 
96.04 — Tüyden toz süpürgeleri. 75 
96.05 —• Büyük ve küçük pudra pomponları ve benzerleri (imal edildiği madde ne olur

sa olsun). 100 
•96.06 — El kalburları ve elekleri (İmal edildiği madde ne olursa olsun). 50 

FASIL 97 

Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Noel ağaçlarına mahsus mumlar (34.06); 
ib) Eğlence için pirotekni eşyası (36.05); 
c) 39 ncu fasılda, 42.06 pozisyonunda veya XI nci Bölümde yer alan, balık 
avı için, kesilmiş fakat olta haline getirilmemiş iplikler, monofiller, misinalar, 
kaytanlar ve benzerleri; 
d) Spor eşyasına mahsus kılıflar ve 42.02 veya 42.03 pozisyonlarındaki diğer 
kablar; 
e) örme veya diğer mensucattan spor ve karnaval giyim eşyası (Fasıl 60 ve 
61); 
f) Mensucattan bayraklar ve bayrak uçkurları, deniz ve kara nakil vasıtaları 
için yelkenler (Fasıl 62); 
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g) Spor ayakkabıları (Patenli olanlar hariç), spor başlıkları ile, her türlü 
spor için bacak koruyucular (Fasıl 64 ve 65); 
h) Dağcı bastonları, kırbaçlar ve kamçılar (66.02) ve bunların aksamı (66.03); 
ij) Yapma bebeklere ve diğer oyuncaklara mahsus takılmamış cam gözler 
(70.19); 
k) 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; 
1) 83.11 pozisyonundaki eşya; 
m) XVII nci bölümde yer alan spor kara nakil vasıtaları (Küçük ve büyük 
kızaklar ve benzerleri hariç); 
n) Mûtadolarak büyüklerin bindiği şekilde imal edilmiş olan ve bilyalı rul
manları bulunan çocuk bisikletleri (87.10); 
o) Spor deniz nakil vasıtaları (Kanolar ve skifler gibi) (Fasıl 89) ve bunları 
harekete getiren tertibat (Tahtadan oldukları takdirde Fasıl 44); 
p) Spor ve açık hava oyunları için koruyucu gözlükler (90.04); 
g) Düdükler ve avcı düdükleri (92.08) 
r) 93 neü fasıldaki silâhlar ve diğer eşya; 
s) Roket telleri, tente ve çadırlar ve diğer kamp eşyası ile eldivenler (Bunlar 
imal edildikleri maddenin rejimine tabidir). 
2. Bu faslın pozisyonlarına dâhil eşya, ehemmiyetsiz sayılacak derecede inci, 
kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar veya kıymetli ma
denler veya kıymetli madenlerle kaplama madenler ihtiva etseler dahi yine 
kendi pozisyonlarında kalır. 
3. 97.02 pozisyonu anlamında «Yapma bebekler» tâbiri, münhasıran insanı 
temsil eden eşyayı ifade eder. 
4. îmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşya, imali bitirilmiş veya 
aksamı tamamlanmış olanların asli vasıflarını haiz bulunduğu takdirde, bunlar 
gibi tasnif edilir. 
5. Yukarıdaki (1) numaralı not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, münhasıran 
veya esas itibariyle bu faslın pozisyonlarına giren eşyada kullanılmıya elverişli 
bulunan aksam, parça ve teferruat, ait bulundukları eşya gibi tasnif edilir. 

97.01 — Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve vasıtalar (Ezcümle : bi
sikletler, trotinetler, makinalı atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için 
arabalar ve benzerleri). 100 

97.02 — Her nevi yapma bebek. 100 
97.03 — Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller 100 
97.04 — Sosyete oyunlarına mahsus eşya (Umumi yerler için motorlu veya makinalı 

oyunlar, pingpong, bilardo ve gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer levazı-
mat dâhil). 100 

97.05 — Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; Noel ağaçla
rına mahsus süs eşyası ve Noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (Suna Noel 
ağaçları, süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta 
ayakkabılar, ağaç kütükleri, Noel babalar, v. s.). 100 

97.06 — Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer sporlar için alet, cihaz ve le-
vazımat (97.04 pozisyonundaki eşya hariç). 40 
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97.07 — Her şekilde kullanılmıya elverişli olta iğneleri ve ağ kepçeler; olta ile balık 
avına mahsus eşya; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kul
lanılan aynalar ve benzeri av levazımatı. 40 

97.08 — Atlı karıncalar, salıncaklar, atış yerlerine ve diğer panayır eğlencelerine mah
sus vasıtalar (Seyyar sirkler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dâ
hil). 50 

FASIL 98 

Çeşitli eşya 

NOTLAR . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kaş veya makyaj için kalemler (33.06); 
b) Kısmen veya tamamen kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle 
kaplama madenlerden mamul olan (71 nci faslın 2 numaralı notunun (a) 
bendi hükmü mahfuzdur) Yahut inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip vo
liyle elde edilen taşlar ihtiva eden düğmeler ve düğme taslakları, taraklar, 
tokalar ve benzeri eşya (Fasıl 71); 
c) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâs
tik maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
d) Çizgi çizmeye mahsus mürekkepli kalemler «Tire - lignes» (90.16) : 
e) 97 nci fasıldaki oyuncaklar. 
2. Yukardaki 1 numaralı not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, bu faslın po
zisyonlarına dâhil eşyanın tamamen veya kısmen kıymetli madenlerden veya 
kıymetli madenlerle kaplama madenlerden veya kıymetli taşlardan, sentetik' 
veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul olanları veya inci ihtiva 
edenleri de bu fasıldadır. 
3. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri, 
o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde bu eşya ile 
ibirlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde kendi rejimlerine tabi 
tutulurlar. 

98.01 — Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler kaplanmış düğmeler, 
yaka düğmeleri, kol düğmeleri, çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve 
düğme aksamı dâhil). 75 

98.02 — Kayarak işliyen fermurlar ve aksamı. 50 
98.03 — Yazı kalemi sapları, mürekkepli dolma kalemler ve dolma kurşun kalemler 

(Tükenmez dolma kalemler dâhil) ; kurşun kalemi sapları ve benzerleri; bun
ların teferruat ve parçaları (Üç koruyucular, agraflar, v.s.) (98.04 ve 98.05 
pozisyonlarmdakiler hariç). 75 

98.04 — Yazı kalemi uçları ve uç burunları. 60 
98.05 — Kurşun kalemler (98.03 pozisyonundakiler hariç), kurşun kalem kurşunları, 

kayağan taşından «Arduvaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür kalemler; 
yazı ve resim tebeşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo tebeşirleri 60 

98.06 — Kayağan taşından «Arduvaz» veya diğer maddelerden yazı ve resim tahtaları 
(Çerçeveli olsun olmasın). 40 
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98.07 — Elle kullanılan kaşeler, numaratörler, soğuk damgalar, tarih ve pul damgaları, 
dizme tertibatını havi el ile basılan takım halindeki harf, rakam ve işaretler 
ve benzerleri. 60 

98.08 — Yazı makinaları için mürekkepli şeritler ve mürekkepli benzeri şeritler (Ma
karaya sarılı olsun olmasın); emdirilmiş veya emderilmemiş ıstampalar (ku
tulu veya kutusuz). 60 

98.09 — Yazıhane ve şişeler için mühür mumları (levha, çubuk ve benzeri şekiller
de) ; yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan 
jelatin esaslı patlar (kâğıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir 
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) : 
a) Mühür mumu. 75 
b) Sairleri. 40 

98.10 — Çakmaklar ve Ateşleyiciler (mekanik, ele'ktrikli, katalizörlü, v. s.) ve bun
ların 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 bunların püskürtme mekanizmala-

riyle başları. 100 
98.15 — Monte edilmiş termoslar ve başka izotermik kablar ve bunların aksamı 

(Camdan iç kısımları hariç). 50 
98.16 — Mankenler ve benzerleri; Vitrinler için otomatlar ve başka canlı tablolar. 100 

BÖLÜM XXI 

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

FASIL 99 

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavüle konulacak olan iptal edil
memiş posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri (49.07) ; 
b) Tiyatro dekorlar, atelye fonları ve benzeri işler için boyanmış bezler 
«Tualler» (59.12); 
c) İnciler ve kıymetli taşlar (Ham halde olsun olmasın) (71.01 ve 71.02). 
2. 99.02 pozisyonu anlamında «gravürlerin, estmplarm ve litografyaların ori
jinalleri»' tâbiri, mekanik veya fotomekanik usuller haricolmak üzere, kullanı
lan usul ve madde ne olursa olsun, sanatkâr tarafından tamamen el ile yapılmış 
bir veya daha ziyade levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya renk
siz nüshaları ifade eder. 
3. Ticari karakterde olan seri halindeki heykel kopyeleri ve ticari gaye ile ya
pılan alelade heykeller 99.03 pozisyonunun dışında kalır. Bunlar imal edildik
leri maddeye göre tasnif edilir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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Tarife 
No : Eşyanın cinsi 

Kıyme
tinden 

% 

99.01 — 

99.02 — 
99.03 — 
99.04 — 

99.05 

99.06 — 

4. a) Yukarıdaki 1 ilâ 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
aynı zamanda hem bu fasla hem de tarifenin diğer fasıllarına girebilecek mahi
yette olan eşya bu fasla dâhil edilir. 
b) Aynı zamanda hem 99.06 pozisyonuna hem 99.01 ilâ 99.05 pozisyonlarına 
girebilecek 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 eşyanın değeriyle mütenasibol-
duğu takdirde bunlarla birlikte tasnif edilir. 
Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (Üzeri eller süslenmiş fabrika işi ma
muller ile 49.06 pozisyonundaki sınai resimler hariç). 
Gravürlerin, estampların ve litografyaların orijinalleri. 
Heykel sanatının orijinal eserleri (Yapıldığı madde ne olursa olsun). 
Türkiye'de tedavül kıymeti bulunmıyan veya tedavüle çıkarılacak olmıyan, ip
tal edilmiş veya edilmemiş, posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri 
(Matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar, bant
lar v. s. dâhil). 
Zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon ve buna dâhil olabile
cek eşya; tarihî, arkeolojik, paleontolojik, etnografik ve numismatik değeri 
olan koleksiyon eşyası. 
Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya. 

Muaf 
Muaf 
Muaf 

Muaf 

Muaf 
Muaf 

# Geçici Komisyonun değiştirişi 

(Komisyonun değiştirişine bağlı cetvel) 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler 

28.39 — Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 
b) Amonyum (Amonyum nitrat hariç), potasyum, kalsiyum, kurşun. 
c) Bakır, magnezyum, lityum. 
d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum. 
e) Sodyum nitrit ve nitrat. 
f) Sairleri. 

29.02 — Hidrikarbürlerin halojenli müştakları. 
İHTAR : Zirai ilâç imal eden fabrikalar için ve Tarım Bakanlığının müsaa
desiyle ithal edilen sâf D.D.T. ve C.H.C. vergiden muaftır. 

51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş) : 
a) Sentetik balık ağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, 
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, mütaa-
kıp katlarda birer kilogram olmak ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak 
şartiyle.) 
b) Sairleri. 

98.08 — Yazı makinaları için mürekkepli şeritler ve mürekkepli benzeri şeritler 
(Makaraya sarılı olsun olmasın); emdirilmiş veya emdirilmemiş İstampalar 
(kutulu veya kutusuz). 

M. Meclisi (S . Sayısı : 698 ) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 8 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, 
Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Milletvekili 
İbrahim Tekinin' Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin 4 / a ben
dinin, 22 nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci bendi
nin, 27 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 
10 ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzeltilmesi hakkında 

kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu (2 /629) 

24.12. 1963 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

öemıdiıkal'ar Kanununun 20 nci maddesinin 4/a 'bendinin, 22 nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 27 ncli 'maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 
10 ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzeltilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ilişikte su-
nulmuışltur. 

Gereğinim yerine getirilmesini saygılarımızla rica ©deriz. 

istanbul izmir Zonguldak Adana 
0. Kırca Ş. Bakşık Y. Z. Yücebilgin t. Tekin 

GEREKÇE 

15 Temınıuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu meltninde bâzı maddî hatalar mevcut 
ibuılunmakltadıır. Kanunun doğru uygulanmasını isağlamalk için Ibu maddi hataların düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Teklifin 1 ncıi maddesi ile Sendikalar Kanununum 20 nci maddesinin 4/a Ibendi daha vazıh bir 
hale getirilmiştir. 

Teiklifin 2 nci maddesi ile aynı Kanunun 22 ncü maddesinin ilk 'bendinin unutulmuş olan nu-
rnuraısı ilâve 'edilmektedir. 

Telklafin 3 ncü maddesi ile aynı kanunun 25 nci maddesinin ilk bendinin unutulmuş olan nu
marası ilâve «dilmektedir. 

Teklifin 4 ncü maddesi ile aynı Kanunun 27 ııci maddesinin ilk fıkrasında vaz'olunan mal bil-
dirimli yükümünün, sadece sendika yöneticilerine değil, şube giıbi alt kademe yöneticileriyle üst 
teşekkül yöneticilerine de uygulanması sağlanmaktadır. 

Teklifin 5 nci maddesi ile aynı Kanunun 27 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan süre (ki 
ilik fıkrasında iyer alan sürenin aynı olmalıdır.) ısöz konusu ilk fıkradaki süre ile eşit hale getiril
mektedir. 

Teklifin 6 nci ımaddesi ile aynı kanunun 31 nci maddesinin 10 ncu bendi İM fıkraya bölün* 
mtektedir. 

Teklifin 7 nci maddesi ile aynı Kanunun 2 nci geçici maddesinde yapılan atıfta mevcut bir 
ın'addâ hata düzeltilmektedir. 

Teiklifin 8 ve 9 ncu maddeleri yürütme maddeleridir. 
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Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Esas No. : 2/629 5 . 2 . 1964 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Milletvekili 
Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, «Sendikalar Kanununun 20 nci 
maddesinin 4/a bendinin, 22 nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci bendinin, 27 nci 
maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 ncıı bendinin ve 2 nci geçici maddesinin 
düzeltilmesi hakkında kanun teklifi», Komisyonumuzun 31 Ocak 1964 tarihli birleşiminde, Hükü
met adına Adalet ve Çalışma bakanlıkları temlsiîlcileriniıı huzurunda incelenmiş. Hükümetin ve 
aynı zamanda teklif sahipleri olan İzmir Milletvekili Şeref Bakşık ve Zonguldak Milletvekili Yu
suf Ziya Yücebilgin'in aynı birleşimdeki iltihakları ile aışağıdalki Shusmsları ikaraifltaştırmuştTi* : 

1. Teklif gerekçesine aynen iıştiiıralk eid'ü'miştir. 
2. Kanun başlığı sadeleştirilmiştir. 
3. Teklifin 1 nci maddesindeki (i, ii, iii, iv) işaretleri, (ı, n, m iv) şeklinde değiştirilmiş, 

bu değişiklik dışında teklif maddesi aynen kabul edilmiştir. 
4. Teklifin 2 nci maddesi kanun tekniğine aykırı görüldüğünden, değişiklik maksadı dışına 

çıkmaksızın, ] nci bende (1) rakamını eklemek ve kanun metnini «teberru» kelimesini «bağış» ke
limesi ile 2 nci bendde değiştirme dışında aynen tekrarlamak suretiyle madde yazılmıştır. 

5. Teklifin 3 ncü maddesi de kanun tekniğine aykırı görüldüğünden, değişiklik maksadı dı
şına çıkmaksızın l nci bende (1) rakamı eklemek ve kanun metnini aynen tekrarlamak suretiyle 
madde yazılmıştır. 

6. Teklifin 4 ve '5 inci lUMiıdıcLell'eri1 iaıynen kalbu I edilmiştir. 
7. Teklifin 6 nci maddesi de kanun tekniğine uydurularak 274 sayılı Sendikalar Kanununun 

31 nci maddesinin 10 ncıı bendinin 2 nci cümlesi, aynı bendin 2 nci fıkrası olarak düzenlenmiştir. 
8. Teklifin 7 nci maddesi, «2 nci geçici madde», «geçici 2 nci madde» şeklinde değiştirilerek 

ve 274 sayılı Kanunun geçici maddeler için kabul ettiği ifade tarzına uygun olarak ve sadece bu 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

9. Teklifin 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
10. öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Millet Meclisi Cİenel Kuruluna sunulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Başkan vekil i Sözcü 
Zonguldak Urfa İzmir 

Y. Z. Yüce~bilrjin C. öncel Ş. Bakşık 

Kocaeli Samsun Zonguldak 
Ş. Bilgisi) F. Ceylân M. A. Pestilci 

M. Meclisd ( S. Sayısı : 586 ) 
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İSTANBUL MÎLLETYEKtLİ COŞıKl'N KIR
CA, İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞEREF BAKTIK. 
ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA 
YÜCEBİLÜİN YE ADANA MİLLETVEKİLİ 

İBRAHİM TEKİN'İN TEKLİFİ 

Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin i/a 
bendinin, 22 nci maddesinin 1 nci bendinin, 
25 nci maddesinin l nci bendinin, 27 nci mad
desinin 1 nci ve 3 rıciî fıkralurınm, 31 nci mad
desinin 10 ucu bendinin ve 2 nci geçici maddesi

nin düzelt ilme si hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«4. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun men
subu olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf 
bulunan işçi sendikalanndan o iş yerinde en 
fazla üyeye sahibolan sendika, o iş yerindeki 
işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, 
söz 'konusu iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde 
başkaca hüküm yoksa : 

I - iş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

II - iş yerindeki işçi sayısı ellibir ilâ ikiyüz 
ise, en çok dört; 
III - iş yerindeki işçi sayısı ikiyüz bir ilâ bin 

ise, en çok altı; 
IV - tş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, 

en çok sekiz temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 

aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak 

atanır.» 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad
desinin ilk cümlesinin başına «1.» rakamı ekle
necektir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN 
DE&tŞTÎRÎŞl 

15 Temmuz 1963 tarihli ue 274 sayılı Sendikalar 
Kanıuıunvn bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci mad
desinin 4/a bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«4. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensu
bu olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bu
lunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla 
üyeye sahibolan sendika, o iş yerindeki işçile
rin saJlt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz ko
nusu iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca 
hüküm yoksa : 

I - tş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

II - iş yerindeki işçi sayısı ellibir ilâ ikiyüz 
ise, en çok dört; 

III - iş yerindeki işçi sayısı ikiyüz bir ilâ 
bin ise, en çok altı; 

IV - tş yerindeki işçi sayısı binden fazla 
ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. 

Bu temsilcilerden biri" baştemsilci olarak 
atanır.» 

MADDE 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 noi mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mamelek re ı/elirler 

«Madde 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin gelirleri : 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler 

ille eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyet
lerden sağlanamak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 

M. Meclisli (S. Sayısı : 586 ) 
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Oa 11 ş,ıııa K otmisyon unun < 1 eğiştirişi 

2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma
hallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner 
sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerin
de Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurum niteliğinde]d meslekî teşekküller dâ
hil olmak üzere özel kanunlarla kurulan ban
kalar ve teşekküller, bu bend de zikredik-n 
idaro, teşekkül ve bankalar tarafından öden
miş sermayesinin en az yarısına katılmak su
retiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı 
nisbette katılması ile kurulan müesseseler, işbu 
kanuna göre kurulan mesleki teşekküllere her 
hangi bir şekilde malî yardım ve bağışta bulu
namazlar. 

3 Ağustos 1961 tarihli ve 314 sayılı Kanu
nim geçici 1 nei maddesi hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî te
şekküller, üyesi bulundukları milletlerarası 
teşekküllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayri 
diş kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin 
alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve top
lantıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul 
malları, bu mallarla ilgili alacaklar hariç, hac
zedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz.» 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 25 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(ienel Kurul ve s-ııhr konç/releri 

«Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

?,. Genel kurullarda ve şube kongrelerin
de, Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri ha
riç, bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. tki Genel Kurul toplantısı ve şube 
kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu 
ile denetçi raporunun ve gelecek devreye ait 
bütçe teklifinin Genel Kurul ve şube kongresi 
üyelerine toplantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 586 ) 

MADDE 3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 25 nci mad
desinin ilk cümlesinin başına «1.» rakamı ekle
necektir. 



Teklif 

MADDE 4. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
ler ile bunların şube ve temsilciliklerinin baş
kan ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreye se
çildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eş
lerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının 
malik bulundukları malları ve gelirlerini göste
ren bir bildirimi noterliğe tevdi etmek zorun
dadırlar. Bildirinin verildiğine dair noterlik
ten alınacak belgeler denetçilere verilir. Bu 
belgenin hangi noterlikçe verildiği, tarihi ve 
numarası yönetim kurulu karar defterinin özel 
bir sayfasına kaydolunur.» 

MADDE 5. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Bu mecburiyete uymıyanlann başkanlık 
veya yönetim kurulu üyeliği sıfatları üç aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer.» 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihji ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 31 nci mad
desinin 10 ncu bendinin 2 nci cümlesi, aynı ben
din 2 nci fıkrası olacaktır. 

Çalışma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sandikalar Kanununun 31 nci mad
desinin 10 ncu bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gere
ğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar 
verilmesi halinde, 16 nci madde ile 1 nci mad
denin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olan
lar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince 
bir teşekkülün faaliyetten menine karar veril
miş olması halinde, eğer 16 nci madde hük
müne aykırı olarak teşekkül tarafından 
bir siyasi partiye veya bir siyasi parti tara
fından ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meb
lâğa el konulur ve İş Kanununun 30 ncu mad
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufu
na verilir.» 

M. Meclisti ( S. Sayısı : 586 ) 



Teklif 

MADDE 7. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce tş Kanunu gereğince seçilmiş 
olan iş yeri işçi temsilcilerinin görevleri, 20 nci 
maddenin 4 ncü bendi uyarınca temsilciler se
çilinceye kadar devam eder.» 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Çahşrrm Kcmisyotraııuıı değiştirici 

MADDE 7. —- 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«GEÇlCt MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce îş Kanunu gereğince 
seçilmiş olan iş yeri işçi temsilcilerinin görev
leri, 20 nci maddenin 4 ncü bendi uyarınca 
temsilciler seçilinceye kadar devam eder.» 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

i>m« 
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