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1. - Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Özürlüler Haftası nedeniyle gün
demdışı açıklaması ve CHP Antalya Milletvekili Bekir Kumbul, RP Diyarba
kır Milletvekili Sacit Günbey, ANAP Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar,
DYP Aksaray Milletvekili Nevzat Köse, DSP Karaman Milletvekili Fikret Üıılii'nün grupları, BBP Tokat Milletvekili Hanefi Çclik'in de partisi adına konuş
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445:417

4. - Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Malatya Milletvekili Ayhan Fı
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
.
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1. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki
öğrenci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218)
,

450:452

2. - İçel Milletvekili Oya Araslı ve 19 arkadaşının, kadının statüsünün araş
tırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin ya
şama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219)
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3. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde
meydana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin .önergesi (10/220)
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1. - Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1181)
2. - İçişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkan
vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1182)
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3. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Geçici Başkanlığının,
Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin
tezkeresi (3/1183)
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ilişkin tezkeresi (3/1184)
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5. - Kuzey Atlantik Asamblesinde TBMM'yi temsil edecek grubu oluştur
mak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1185)
•
' 6. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Mad
rid'deki Uluslararası Meseleler ve Dış Politika Enstitüsünün davetine icabet et
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1186)
V.-ÖNERİLER
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A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
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1. - 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap
Kanunu tasarılarının gündemdeki yeri, görüşme gün ve saatleri ile konuşma sü
relerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
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2. - (10/160) esas numaralı Meclis Araştırması.Komisyonu raporunun gün
demdeki yeri, görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
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3. -Genel Kurulun 8.12.1997 Pazartesi günü saat 15.OO'te toplanmasına ve
(1 1/13) esas numaralı gensorunun gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma sü
resine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

462:463
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
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1. - 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumlan Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 625.Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim. Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71,
1/111) (S. Sayısı: 168)
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2. - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/597) (S. Sayısı : 335)
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3. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli. Anavatan Partisi Genel Başkanı
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz..Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Mil
letvekili Tansu Çiller. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili
Bülent Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili De
niz Baykal ile 292 Milletvekilinin: Türki\e Cumhuriyeti Anayasasının 83 linet
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapc
nı (2/676) (S. Sayısı : 232)
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4.-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (S.
Sayısı : 387)
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5. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1.217) (S. Sayısı: 132)
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6. --'Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/611) (S. Sayısı : 359)
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A) YAZILI SORU LARVE CEVAPLARI
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1. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin. Zonguldak ve Erzurum'a gönde
rilen santral ve kablo miktarı ile bu illere yapılan atamalara ilişkin sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in yazılı cevabı (7/3771)
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2. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın. bakanlıkça satın alındığı iddia
edilen "Türkçe İbadet" isimli kitaba ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/3842)

476:477
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı.
Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı açıklaması ve CHP
Antalya Milletvekili Bekir Kumbul, RP Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey, ANAP Eskişehir
Milletvekili Mustafa Balcılar, DYP Aksaray Milletvekili Nevzat Köse, DSP Karaman Milletvekili
Fikret Ünlü'nün grupları adına, BBP Tokat Milletvekili Hanefi Çelik de Partisi adına, aynı konu
da görüşlerini belirttiler.
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve,
Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in,
Özürlüler Haftası nedeniyle yaptıkları gündemdışı konuşmalara da Devlet Bakanı Hasan Ge
mici cevap verdi.
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci olaylarının ön
lenmesi için (10/218),
İçel Milletvekili Oya Araslı ve 19 arkadaşının, kadının statüsünün araştırılarak Kadınlara Kar
şı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için (10/219),
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen yangınla
rın neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının araştırılarak (10/220),
Alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergeleri okudu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapıla
cağı açıklandı.
Adalet; İçişleri; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonları Geçici Başkanlığının, Komisyonların, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçi
mine ilişkin tezkereleri;
Kuzey Atlantik Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubu için
siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Madrid'teki Uluslararası Meseleler ve Dış Politika Enstitüsünün, 9 Aralık 1997 tarihinde
Madrid'te yapılacak olan Avrupa Birliği Çerçevesinde Türk-İspanyol İlişkileri toplantısına Türki
ye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetini davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık
tezkeresi ile;
1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının,
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sına; bütçe görüşmelerine 16.12.1997 Salı günü saat 10.00'da başlanmasına ve bitimine kadar, res
mî tatil günleri dahil her gün saat 10.00'dan 13,00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanma
sına kadar devam olunmasına;
Başlangıçta, bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hü
kümetin sunuş konuşması hariç) 1'er saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabi
lir) kişisel konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılmasına;
Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görşümelerin İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince 14
turda ve 10 günde tamamlanmasına, 14 üncü turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının
maddelerinin oylanmasına;
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Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 1, 3,4 ve 5 inci turlarda 40'ar dakika, di
ğer turlarda 30'ar dakika (bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olmasına; kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine gö
re biri lehte biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesine ve bir üyenin birden fazla turda söz
kaydı yaptırmamasına;,
Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesine ve soru ce
vap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılmasına;
Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesine (bu
süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olmasına;
3.12.1997 tarihli Galen.Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Petrol Ofisi Genci Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlükler konusundaki (10/160) esas numaralı Meclis araştırması
komisyonunun 352 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında
yer almasına ve görüşmelerinin 9.12.1997 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına;
ne;

Genel Kurulun 8.12.1997 Pazartesi günü de saat 15.00'ten itibaren çalışmalarını sürdürmesi
.
•
'
.
.

Genel Kurulun 2.12.1997 tarihli 21 inci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen Bayın
dırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu Hakkındaki (11/13) esas numaralı gensorunun, gündemin
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına, görüşmelerinin, Genel Kurulun
8.12,1997 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına;
İlişkin Danışma Kurulu önerileri;
Kabul edildi.
Halen başkanlık divanını oluşturamayan Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları
nın, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, yer ve saate iliş
kin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu.
Gündemin "Kanun Tasarı ve.Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının :
1 inci sırasında bulunan, 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumlan Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim
ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Tasarının (1/71, l/l 11) (S. Sayısı :
168) üzerinde bir müddet görüşüldü; 3 üncü maddesi kabul edildi, 1 ve 2 nci maddeleri Komisyon
tarafından geri alındığı için ertelendi;
2 nci sırasında bulunan 132,
3 üncü sırasında bulunan 335,
4 üncü sırasında bulunan 232,
S. Sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin tasarı, kanun tasarı ve teklifleri, komisyon yet
kilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından, ertelendi;
5 inci sırasında bulunan, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/612) (S. Sayısı 387), yapılan görüşmelerden sonra;
-427-

T.B.M.M.

B:22

3.12.1997

0:1

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/611) (S. Sayısı 359), gö
rüşmelerinden sonra yapılan açık oylama sonucunda,
Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.
Kanun tasarı.ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Aralık 1997 Perşembe günü saat
15.OO'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi.
Yasin Haüboğlu
Başkanvekili
Levent Mısiıkoğlu
Hatay
Kâtip Üye

Haluk Yıldız
Kastamonu
Kâtip Üye
_

@_

_

' • • ' • '

No

:42

II. - GELEN KAĞITLAR
3 .12 .1997 ÇARŞAMBA
Rapor
1.- Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 Arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Yol
suzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle 1993-1994 Yıllarında Meydana Gelen Kurum Zararının Tespit
Edilmesi Amacıyla İçtüzüğün 105 inci Maddesi Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergesi ve (10/160) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu (S.Sayısı:352) (Da
ğıtma Tarihi: 3.12.1997) (GÜNDEME)
Meclis Araştırması Önergeleri
l.~ Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci olaylarının
önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/218) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.12.1997)
2.- İçel Milletvekili Oya Araslı ve 19 arkadaşının, kadının statüsünün araştırılarak kadınlara
karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1997)
3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen yan
gınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1997)

,—_Q—;
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
3 Arahk 1997 Çarşamba
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

;

©

_

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyo
rum.
Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

III - Y O K L A M A
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul salonunda hazır bulu
nan sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum.
(Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'e kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, gündemdışı söz talepleri vardır.
Bugün, özellikle, yalnız bir konu için gündemdışı söz vermeyi -sizin de uygun göreceğinizi
düşünerek- uygun gördüm. Özürlüler Haftası nedeniyle hem Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı
konuşma yapacaklar -dolayısıyla, gruplara söz hakkı doğacak- hem de gündemdışı söz talebinde
bulunan diğer arkadaşlarımı da, Yüce Kurula Özürlüler Haftasıyla ilgili bilgi sunacak arkadaşları
mın arasından seçtim. Bu tercihimiz ve takdirimiz, Başkanlığımızın özürlüler konusuna ne kadar
önem verdiğinin göstergesi olması gerek.
"Sakat" sözünden kimse alınmamalı. "Özürlü" tabirini kullanıyoruz. Hiç kimse, kendi talebiy
le, kendi isteğiyle, anasının babasının arzusuyla Özürlü olmaz, hatta özürden kurtulmanın her çare
sine başvurur. Öyleyse, o, onlar için bir kusur değildir; varsa kusur, o da, onlara sahip çıkmamak
tır, gereğini yerine getirmemektir. Bu da, Parlamento olarak, Hükümet olarak, kısaca devlet olarak
bize düşüyor. Özürlülerimize sahip çıkmak zorundayız. Düşünelim ki, bugün çok güçlü, dinç, genç,
pehlivan yapılı bir insanın, Allah korusun, hemen bir saat sonra, ertesi gün özürlü hale gelmeyece
ğinin hiçbir garantisi yoktur; meseleye böyle bakmalıyız; Başkanlığımız meseleye böyle yaklaştı.
Ben, bütün özürlü kardeşlerime şifa diliyorum; devletimizin de bu özürlülere gönül vermesi
ni, el uzatmasını temenni ediyorum; Cenabı Allah'ın, bizi, hem bedenî hem de zihinsel özürlülük
ten korumasını diliyorum.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
I. - Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin. Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı açıklaması ve
CHP Antalya Milletvekili Bekir Kıımbııl, RP Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey. ANAP Eskişe
hir Milletvekili Mustafa Balcılar, DYP Aksaray Milletvekili Nevzat Köse, DSP Karaman Milletve
kili Fikret Ünlü'nün grupları, BBP Tokat Milletvekili Hanefi Çelik'in de partisi adına konuşmaları
BAŞKAN - Şimdi, Hükümet adına gündemdışı söz talebinde bulunan Devlet Bakanı Sayın
Hasan Gemici'yi kürsüye davet ediyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
Buyurun Sayın Bakan.
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DEVLET BAKANI HASAN GEMÎCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün, 3
Aralık Dünya Özürlüler Günü. Sizleri, ülkemizdeki ve dünyadaki bütün özürlüleri, özürlü aileleri
ni saygıyla selamlıyorum.
Birleşmiş Milletlerin 14.10.1992 tarihinde kabul ettiği 47/3 sayılı kararla, 3 Aralık, Dünya
Özürlüler Günü olarak ilan edilmiş ve bu karar ülkemizde de benimsenmiştir. Özürlülere yönelik
tüm etkinliklerin odaklaştığı bu günde, özürlüler konusunu ve sorununu gündeme getirmek, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda sizlerle paylaşmak istedim.
Özürlüler ve özürlü aileleri, toplumumuzun en sorunlu kesimini oluşturuyorlar. Dünya Sağlık
Örgütünün gelişmekte olan ülkeler için belirlediği yüzde 12 oranından hareketle, ülkemizde 7,5
milyon özürlü olduğu tahmin ediliyor. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde, 25 milyon insanımızı
ilgilendiren özürlüler sorunu, toplumsal bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özürlülerin gide
rek ağırlaşan sorunlarına çözüm aramak, yaşamlarını kolaylaştırmak, hepimiz için, hem anayasal
hem toplumsal hem de insanî bir görevdir.
Anayasamızın 60 ve 61 inci maddeleri, özürlülerimizin özel olarak korunmalarına yönelik hü
kümler getirmiştir. Bunun anlamı şudur: Türkiye Cumhuriyeti, eşit ve özgür yurttaşlarının sahip ol
duğu haklara ilave olarak, özürlülerimize anayasal ayrıcalık tanımıştır. Öte yandan, toplumumuzun
tarihinden gelen yardımseverlik duygusunun, güç durumdakilere sahip çıkma özelliğimizin son de
rece yüksek olduğunu biliyoruz; ancak, bütün bunlara rağmen, özürlülerimize, yeterli korunma,
sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve benzeri hizmetleri verdiğimizi ne yazık ki söyleyemiyoruz.
Sayın Başkan, sayın üyeler; Anayasa hükmüne, yüksek toplumsal duyarlılığa rağmen özürlü
lerimizin sorunları büyüyorsa, bunun nedenlerini bir kez daha irdelemekte yarar görüyorum.
Bunun nedenlerinin başında, özürlülerin toplumumuzda ne denli büyük bir kesimi oluşturduk
larının ve sorunlarının yeni yeni farkında olmamız yatıyor; özürlülerle ilgili eğitim, sağlık, rehabi
litasyon, istihdam konularında ayrı ayrı bakanlıklara bağlı kuruluşlar arasındaki koordinasyon ek
sikliği ve bu alana ayrılan kaynakların yetersizliği, insanlarımızda tek tek var olduğunu bildiğimiz
ferdî duyarlılığın toplumsal duyarlılık haline dönüşecek bir biçimde organize olmasındaki eksiklik
lerimizi de sayabiliz.
Özürlü yurttaşlarımızın ve ailelerinin temel isteği, özürlü bireylerin yetenekleri, güçleri ora
nında üretken olup, toplum yaşamına aktif olarak katılabilmeleri ve yarınlarına güven duyabilmeleridir. Bu hassas ve önemli konu hepimizi ilgilendiriyor ve günlük siyasal yaklaşımların üzerinde
bir öneme sahip. Yüce Meclisimizin bu yaklaşım ve duyarlılıkta olduğunu biliyorum. Çabalarımı
zı artırmak, güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Bunu sağlamak da, kuşkusuz, öncelikle bizim gö
revimiz.
Bu çerçevede, 30 Mayıs 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm partilerin ortak
yaklaşımıyla kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı, hizmetlerin koordinasyonunda ve yeni hizmet
lerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip. Özürlüler İdaresinin kurumsal olarak gelişmesini büyük
ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. Bu sabah saat 1 l'de, Sayın Başbakanımızın da katıldığı bir tö
renle, Özürlüler İdaresi Başkanlığımızın yeni hizmet binası hizmete açılmıştır.
Öte yandan, 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Ka
nununda yapılan değişiklik gereğince Devlet İstatistik Enstitüsüyle yapılan işbirliği sonucunda, 30
Kasım 1997 günü yapılan nüfus sayımında ülkemizdeki özürlü nüfusun tespitine ilişkin bir soru
nun anket formunda yer alması sağlanmıştır. Bilindiği gibi, 30 Kasımda yapılan nüfus sayımı, seç
men kütüklerinin yenilenmesine yöneliktir. Bizim, özürlülerin sayısının belirlenmesi dışında, özür
gruplarının da belirlenmesi konusundaki isteğimiz, maalesef, teknik imkânsızlıklar nedeniyle an- 4 3 0 -
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cak tek bir soruyla yerine getirilebilmiştir; ancak, tek bir soruyla dahi olsa, özürlülerin ülkemizde
ki genel sayısının bilinmesi, bu konudaki önemli bir eksikliği giderecektir.
Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün 1998 yılı başında 60 bin denek üzerinde yapacağı bir ça
lışmayla, özürlülerimizin sayıları ve sosyoekonomik profilleriyle ilgili daha geniş ve daha gerçek
çi bilgilere sahip olabileceğiz.
Bilindiği gibi, özürlülerimizin önündeki en büyük engel, fizikî ve mimarî engellerdir. Biraz
önce sözünü ettiğim, özürlülerle ilgili, eğitim, sağlık, rehabilitasyon, kent sosyal yaşamına aktif
olarak katılmalarının önündeki en büyük engel, özürlülerimizin toplumsal yaşama katılmalarındaki bu fizikî ve mimarî engellerdir. Bu konuda, 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği,
Türk Standartları Enstitüsünce yapılması gereken standart belirleme çalışmaları başlatılmıştır, yıl
sonunda bitirilecektir. Türk Standartları Enstitüsünün kent planlarında, kentsel projelerde ve bunun
yanında kamusal projelerde ve yapılarda uygulanacak standartları belirleme çalışmaları yıl sonun
da bitecek, ilgili bakanlıklar tarafından uygulamaya konulacak ve 1.6.1998'den itibaren bütün Tür
kiye'de uygulamaya başlanacaktır.
Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından bu dönemde yapılan önemli çalışmalardan bir tanesi,
özürlü kimlik kartı çalışmalarının son aşamaya getirilmiş olmasıdır. Senelerdir yapılan çalışmalar
bu dönemde hızlandırılarak son aşamasına gelmiştir. 1998 yılı başından itibaren, özürlülerimize,
nüfus cüzdanı gibi, özürlülüklerini kanıtlayacakları bir kimlik kartı verilerek, özürlülerimiz, bugü
ne kadar olduğu gibi her defasında yeni yeni rapor almak ve bu raporları belli sürelerde yenileme
külfetinden kurtulmuş olacaklardır ve özürlülerimiz, özürlülüklerini, alacakları bu kimlik kartıyla,
hayatları boyunca belirleme, belgeleme ve kamunun, belediyelerimizin özürlülerle ilgili yapmış ol
dukları hizmetlerden yararlanma imkânı bulacaklardır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; özürlülerimizin önündeki en önemli sorun istihdam sorunudur, iş
sizlik sorunudur. Bugün, özürlülerimizin istihdamının önündeki en önemli iki engel de, özürlüler
le ilgili özel eğitim kurumlarının ve meslekî rehabilitasyon kurumlarının yetersizliğidir. Millî Eği
tim Bakanlığının bütün çabalarına rağmen, bugün için, ülkemizde, 271 özel eğitim okulunda ve
kaynaştırılmış eğitimde, 32 bin özürlü çocuğa eğitim verebiliyoruz. 4-17 yaŞ grubunda yaklaşık 19
milyon çocuğumuz olduğunu ve bunların da yaklaşık yüzde 10'unun (1,9 milyon) özürlü olduğu
nu düşünürsek, 32 bin çocuğa özel eğitim veriyor olmamız, gerçekten son derece yetersizdir.
Özürlülerle ilgili meslekî rehabilitasyondan sorumlu İş ve İşçi Bulma Kurumu ise, 1978-1997
yılları arasında, 314 kursta, ancak 4512 özürlüye meslekî eğitim verebilmiştir. Ülkemizdeki özür
lü sayısına bakarak ve sanayimizin ve hizmet sektörünün de vasıflı insangücünü tercih ettiğini göz
önünde tutarak bu rakamları değerlendirdiğimizde, özürlülerimizin istihdamında güçlüklerin kaçı
nılmaz olduğunu takdir edersiniz. O halde çözüm için, özel eğitimi, kaynaştırılmış eğitimi, mesle
kî eğitimi geliştirmemiz gerekiyor.
İş ve İşçi Bulma Kurumuna 1972-1997 yılları arasında başvuran 250 bin özürlüden ancak 100
binine iş verebilmişiz; 100 bin özürlümüzün 42 bini kamu işyerlerine, 58 bini ise özel sektör işyer
lerine yeıieştirilebilmiş. 1997 yılının ilk dokuz ayında, İş ve İşçi Bulma Kurumuna başvuran 10
121 özürlümüzün 600'ü kamu, 3 926'sı özel sektör olmak üzere, 4 526 özürlümüz işe yeıieştirilebilmiştir. 1997 yılında, 27'si kamu, 647'si özel sektör olmak üzere, toplam 674 görme özürlümü
zü işe yeıieştirebilmişiz. Bugün için, İş ve İşçi Bulma Kurumunda 50 349 özürlümüz iş sırası bek
liyor. Özürlülerimizin İş ve İşçi Bulma Kurumuna yaptığı müracaatların üç yıl için geçerli olduğu
nu ve üç yıl sonunda listedışı kaldıklarını düşünürsek, bu, gerçekten çok önemli ve büyük bir ra
kamdır. İş ve İşçi Bulma Kurumunun istatistiklerine, tablolarına baktığımız zaman, işe başvuran
Özürlülerimizin yüzde 65-70'inin vasıfsız ve mesleksiz olduklarını görüyoruz; bu da, özürlülerle il
gili eğitim ve meslekî rehabilitasyonun önemini ortaya koyuyor.
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1475 sayılı İş Yasasında ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında olan, ancak bugün yüzde
l'i bile kullanılmayan yüzde 2'likçalıştırma kontenjanıyla özürlülerin istihdam sorununun çözüm
lenemeyeceğini biliyoruz. Ancak, biz, gerek 1475 sayılı İş Yasasının 25 inci maddesinin gerekse
657 sayılı Devlet Memurları Yasasının gereğinin yerine getirilmesi için, Özürlüler İdaresi Başkan
lığı ve konudan sorumlu Devlet Bakanlığı olarak çaba gösteriyoruz.
,
Kamuda ve özel sektörde bu yüzde 2'lik kontenjanların kullanılması için gerekli tedbirleri al
maya çalıştığımızı söyledim. En son, 20 Kasım 1997 günü, bu konuda, kamuda yüzde 2'lik kon
tenjanların kullanılması ve değerlendirilmesi için bir Başbakanlık genelgesi yayımlanarak ilgili
yerlere gönderilmiştir.
1988 yılında belirlendiği zaman asgarî ücretin 4 katı olan, bu kontenjana uymama, özürlü işçi
çalıştırmamanın cezası, bugün için asgarî ücretin yetmişte biri seviyesinde kalmıştır. Bugün, yüz
de 2 kontenjanın doldurulmamasının özürlü başına aylık cezası 500 bin liradır. Bu, bugün asgarî
ücretin 35 milyon olduğunu düşünürsek, yetmişte bire denk gelmektedir; ancak, 1988 yılında 500
bin lira rakamı belirlendiği zaman, asgarî ücret 125 bin liraydı ve asgarî ücretin 4 katıydı, bir cay
dırıcılığı vardı. Bu konuda da yasal değişiklik çalışmalarımız şu anda sürmektedir.
Özürlü istihdamında kesin çözüm için, özürlülerimizi eğitecek ve onlara meslek kazandıracak.
onları serbest işgücü pazarında rekabet eder duruma getirecek tedbirleri almak zorundayız.
Bu arada, çalışan özürlü bireyler için, gelir vergisinden muaf olan özel indirim tutarlarının ar
tırılması ve kendi başına iş yapan götürü vergi mükelleflerinin ve serbest meslek vergisi mükellef
lerinin bu indirim kolaylıklarından, gelir vergisi indirim kolaylıklarından yararlanması için de, ha
zırlamış olduğumuz öneri paketi Maliye Bakanlığımıza sunulmuştur, şu anda değerlendirilme aşa
masındadır.
Yukarıda biraz önce açıkladığım gibi, bu geçtiğimiz beş ayda, özürlüler lehine çok önemli ça
lışmalar yapılmıştır. 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi gereğince, çeşit
li kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ve en fazla üyesi bulunan işçi ve işveren sendika
larının, sivil özürlü örgüt temsilcilerinin, bilim adamlarının da içerisinde yer aldığı Özürlüler Yüksek
Kurulu oluşturulmuştur; bugün de, benim başkanlığımda, saat 14.00'tc ilk toplantısını yapmıştır.
Özürlüler Yüksek Kurulu, üç ayda bir toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirecek ve özür
lülerle ilgili politikaları oluşturacak bir kuruldur. Özürlü bireyin her alanda diğer insanlarla eşit ko
şullarda yaşaması için özel düzenlemelere gidilmesi zorunludur. Bunun için. Özürlüler İdaresi Baş
kanlığı ve Özürlüler Yüksek Kuruluna büyük görevler düşmektedir.
|
Sayın Başkan, sayın üyeler; özürlülerimizin günlük yaşamında karşılaştığı en büyük sorunlar
dan biri, ulaşım ve kentsel standartların yetersizliğidir. Binalardan kaldırımlara, ulaşım araçlarına
kadar bir dizi sorun, özürlü yurttaşlarımızın kendi başlarına hareket edebilmesini engellemektedir.
Burada, duyarlı davranan, düzenlemeler için gayret gösteren, yasal bir zorunluluğa da uyarak özür
lülerimize ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan yerel yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum ve bu
konuda tüm belediye başkanlarımızı daha duyarlı davranmaya çağırıyorum.
Hükümetimiz döneminde, özürlülere hizmetle ödevli üç önemli kuruluş, Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, aynı bakanlık çatısı altında birleştirilmiştir. Bunlardan, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu bünyesinde; özürlü yurttaşlarımızın sağlık, eğitim ve araç-gereç ihtiyaçla
rı öncelikle karşılanmaktadır. Bugüne kadar, 516 yurttaşımıza işitme cihazı, protez ve yazı maki
nesi, 389 yurttaşımıza da sakat arabası, Hükümetimiz döneminde verilmiş ve bunun için, toplam
150 milyar TL harcama yapılmıştır. Ayrıca, özürlü yükseköğrenim öğrencilerine aylık 8 milyon TL
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burs verilmekte ve özürlü yüksekokul öğrencilerimizin eğitimle ilgili araç-gereçleri sosyal yardım
laşma ve dayanışma vakıflarımızca karşılanmaktadır. Yine, fon kaynaklarıyla, özürlülere hizmet
etmek üzere kurulmuş derneklerce başlatılan kuruluşların tamamlanması amacıyla parasal destek
te bulunulmakta, yeni işbirliği modelleri geliştirilmektedir. Bu desteğin yanı sıra, bazı merkezlerin
işletilmesinde gerekli uzman personel desteği de, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun
ca verilmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, bugün, özürlülere hizmet veren yatılı ve
gündüzlü 26 kuruluşu vardır. Bunlar, çok önemli ve zor bir hizmeti yerine getirmektedir: ancak, sa
yısal olarak bu hizmet çok yetersiz kalmaktadır. Önümüzdeki aylar içerisinde, 10 yeni yatılı ve
gündüzlü özürlülere yönelik kuruluş hizmete sokulacaktır. 1998 yılının ilk altı ayında, bu sayı
20'ye çıkarılacaktır. Bakanlığım, hayırsever kişi ve kuruluşların sosyal hizmetler alanındaki katı
lımlarını özürlüler alanına yöneltmeyi, politik olarak benimsemiş bulunmaktadır. Özellikle, küçük
il ve ilçelerde yapımı devam eden veya tamamlanmış huzurevlerinin özürlülere hizmet edecek şek
le dönüştürülmesi konusundaki çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Özürlüler alanında, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine özel önem veriyoruz; bu konuda,
katkı veriyor, katkı alıyoruz. Başta Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olmak üzere, özürlülerle il
gili çalışma yapan bütün sivil toplum örgütleriyle yakın ve sıcak bir işbirliğine gitmiş bulunuyoruz:
bunu daha da geliştireceğiz. Şu anda, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hizmet verecek,
eğitim, bakım ve rehabilitasyon amaçlı 6 merkezi de hizmete sokmayı amaçlıyoruz.
Sayın Başkan, sayın üyeler; bu özel günde, iki konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum:
Özürlü, bir birey -ister çocuk ister yetişkin olsun- kamusal hizmetlerimizin de eksikliği nedeniyle,
öncelikle aile içerisinde, kadınlarımızın bakım ve koruma sorumluluğunda düşünülüyor. Kadınla
rımızın bu konuda da yükü ve sorumluluğu çok daha fazla. Özellikle, gündüzlü bakım ve rehabili
tasyon merkezleriyle, kadınlarımızın yükünü biraz daha azaltmaya çalışacağız.
Dikkatinizi çekeceğim ikinci konu, gazilerimiz. Terör nedeniyle sakat kalan kahraman evlat
larımız var. Bu evlatlarımızı, gazilerimizi, öncelikle yeni işlere adapte edebilecek rehabilitasyon
projelerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve yerel yönetim imkânlarıyla sağ
lamaya çalışıyoruz.
Son olarak vurgulamakta yarar gördüğüm husus, özürlü yurttaşlarımızın sorunları çok; özür
lülerimiz desteklenmeli ve sorunları çözümlenmeli; ama, bu arada koruyucu, önleyici, eğitici hiz
metler de ihmal edilmemeli. Yeni özürlü bireylerin oluşmasının mümkün olduğunca önüne geçme
liyiz. Bu konuda da, kamuoyunu bilgilendirici geniş bir çalışmayı başlatıyoruz.
Özürlülere yönelik hizmetlerden sorumlu Bakan olarak, parlamenter arkadaşlarıma, yerel ve
mülkî yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, özürlü yurttaşlarımıza ve ailelerine, bu konu
da ortak çalışma isteğimizi, ilgi destek ve önerilerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.
Bugün, özürlü yurttaşlarımız, Türkiye'nin her köşesinde, sokaklarında, ulaşım araçlarında, bi
nalarında özgürce hareket edebildikleri bir kent beklentisini, eşit, üretken bir ortamda birlikte ya
şama beklentisini, acınma değil, sevgileri paylaşma isteklerini belirtiyorlar. Bu beklenti ve istekle
ri yürekten paylaşıyor, hizmetlerimizi birlikte geliştireceğimizi, bunun gayret ve heyecanı içinde
olduğumuzu vurguluyor ve hepsinin ailelerini, özellikle sevgili annelerimizi, azimleri, gayretleri
nedeniyle kutluyorum.
Ülkemizdeki ve dünyadaki bütün özürlülerin, 3 Aralık 1997 Özürlüler Günü kutlu olsun.
Tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
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Gruplara söz hakkı doğduğunu ifade etmiştim; yalnız, Sayın Çelik bir pusula gönderip "Grup
lar adına söz hakkı doğunca, 5 kişiden fazla üyesi bulunan, ama, grubu olmayan siyasî partilere de
söz hakkı doğar diye bir talebim olduğu halde, kabul edilmedi" diye bir ifadede bulunuyor; talebi
nizi okudum, öyle buyuruyorsunuz. Ben, dosyamı bir kere kendim okudum, tetkik ettim; göz, bir
şeyi atlamaya alışınca hep atlar, acaba ben mi atlıyorum diye bir kere de arkadaşlarıma baktırdım,
sizin şu ana kadar bir talebiniz yok; şimdi bir talebiniz geldi, onu işleme koyacağım; bilmem ifade
edebildim mi?
HANEFİ ÇELİK (Tokat) - Biraz evvel dilekçemiz gelmişti, herhalde yanlış yorumlandı, onun
için kabul edilmedi.
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Kumbul.
Diğer grupların da taleplerini alalım efendim.
Buyurun Sayın Kumbul. (CHP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
CHP GRUBU ADINA BEKİR KUMBUL (Antalya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Özürlüler Günü nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, bugün, 3 Aralık Özürlüler Günü. Aslında, ülkemizde 365 günün neredey
se her günü özel günler kapsamına alındı; daha iki gün önce de AIDS'liler günü vardı. Elbette, özel
günler arttıkça, bunun bir önemi ve anlamı var. Demek ki, bu kadar özel günlerimiz varsa, ülkenin
ciddî sorunları da vardır; her özel günün bir sorunu oluyor. Ancak, 3 Aralık, gerçekten çok özel bir
gün; Özürlüler Günü. Nasıl öyle olmasın ki; ülkemizde toplam nüfusumuzun yüzde 12'sinin; yani,
10 insanımızdan 1 'inin, diğer bir deyişle, belki de 2 aileden 1 'inde özürlü olduğunu kabul edebili
riz; böylesi bir olgu, bu kadar yüksek bir rakam! Yaşadığımız modern dünyada, bu konuda gerçek
ten çok gerilerdeyiz; ancak, özürlülük, elbette, bir kader, bir kural olmamalı, bir şans olmamalı.
Hiç kimse özürlü olmak istemez, hiçbir aile de özürlü evlat doğurmak istemez. Hiçbirimizin
yarın o gruba dahil olmamamızı gerektiren bir konum da yok; herbirimiz her an o gruba dahil ola
biliriz. Bunu hepimiz böyle bilmek zorundayız. Ancak geriye dönüp baktığımızda, hepsine dönük
tedbirler alınabilir diye düşünüyorum ve yine geriye dönüp baktığımız zaman, özürlülüğe, bazen
bilgisizlik, bazen bilinçsizlik, bazen de ihmale bağlı nedenlerle; kimi zaman yanlış evlilik, kimi za
man kan uyuşmazlığı, kimi zaman yaşlılıkta yapılan bebek, kimi zaman hamilelikte görülen ateşli
bir hastalık ve yanlış kullanılan bir ilaç; kimi zaman bilinçsiz doğum. Kimi zaman doğumdan son
ra çocuğun yakalandığı ateşli bir hastalık veya aşılamadaki eksiklik veya bilinçsizlik ve çoğunluk
la da sosyoekonomik seviyenin düşük olması neden oluyor.
Belki yine buraya ekleyebileceğimiz diğer bir şey: Son zamanlarda basında, kamuoyunda, te
levizyonlarda gün geçmiyor ki, özellikle toplutaşımacılıkta kazalar olmasın, otobüs kazaları olma
sın ve her gün ölümler, sakatlıklar ve bu sakatlıkların birkısmının, yaralanmaların birkısmının yi
ne Özürlüler ordusuna katıldığını görüyoruz. Gerçekten bu konuda da dünyada şampiyon durumda
yız. Bugün, ülkemizde, yılda, 10 bin araçtan 283'ü kaza yapıyor, 219 kişi yaralanıyor. Aynı rakam
larda Norveç'te 10 bin arabada 40 kaza, 54 yaralı, yani bizde 219; Norveç'te 54 yaralı. Tabiî, bun
ların bir anlamı olsa gerek.
Değerli arkadaşlarım, yine geriye dönüp baktığımız zaman bunların hepsi önlenebilir neden
lerdir. Eğer, önlenebilir nedenlerle 2000'li yıllara girdiğimiz günlerde, hâlâ özürlülerimiz artıyorsa
ve ülkemizde, 10 kişiden birisi özürlü konumundaysa, bunda, geçmiş dönemlerden gelen eksikle
rimizin olduğu kanısındayım ve bu konuda yapmamız gereken çok şeyler olduğu kanısındayım.
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Hele hele sosyal hukuk devleti diyorsak -sosyal devlet olmanın bir gereği var- ve Anayasamı
zın 61 inci maddesi de özürlüleri, koruma kapsamına alıyorsa ve buna rağmen, ülke nüfusunun yüz
de 12'si özürlüler grubuna dahil oluyorsa, demek ki, bazı şeylerin kâğıt üzerinde kaldığını görme
mek mümkün değil. Elbette, koruyucu tedbirler almak zorundayız; ama, var olanlar üzerinde de,
eğitimden istihdama, tıbbî bakımdan rehabilitasyona kadar yapmamız gereken birçok şey vardır.
Bakın, geçmiş dönemde, yıllar önce, bizim de altına imza attığımız Dünya Sağlık Örgütü Av
rupa Birliğinin, 2000'li yıllara hedeflediği konulardan birisi de özürlüler üzerinedir; orada "özür
lüler için, en azından, sosyal ve ekonomik yönden doyurucu ve ruhsal yönden yaratıcı bir yaşam
sürdürebilmesi için gerekli fiziksek, toplumsal ve ekonomik koşullara kavuşturulmalıdır" deniliyor
ve bunlar, asgarî olması gereken şeylerdir. Bunun üzerinde de yapılması gereken şeyler olmalıdır
elbette; ama, şu anda 2000'li yılları yaşıyoruz ve bu konuda gerçekten çok eksiklerimiz var.
Geçmiş dönemlerde, değişik kurum ve kuruluşlarda bir şeyler yapılmaya çalışılmış; kimi ye
rinden Çocuk Esirgeme Kurumu, kimi yerinden Sağlık Bakanlığı, kimi yerinden Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı tutmaya çalışmış; ama, bu dağınıklık da belki yeterince hizmet verememe
mizi getirmiş. Ancak, son aylarda -haziran ayında- tek elde toplanması için, Başbakanlığa bağlı
özürlüler idaresi kurulması konusunda, benim de içerisinde bulunduğum Sağlık, Aile Çalışma, ve
Sosyal İşler Komisyonunda bu yasa üzerinde çalışmalarda bulunarak, bunun bir an önce yasalaş
ması için, tüm partilerin katkılarıyla küçük eksikliklerini tamamlayarak, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna göndermiştik. Umarım, bu konudaki çalışmalar sürer ve bir an önce tasarı yasalaşır; hiç ol
mazsa, tek elden yürütür duruma geliriz.
Ancak, bunun kurulması da yetmeyecektir elbette. Yapılması gereken daha çok şeyler vardır;
Sağlık Bakanlığına düşen görevler vardır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşen görevler
vardır, Çocuk Esirgeme Kurumuna düşen görevler vardır. Toplumsal olarak, her şeyden önce, biz,
bu insanlarımızı topluma kazandırma hevesinde olmalıyız, bunu yapmaya heveslenmeliyiz, bunu
yapmak için mücadele vermeliyiz, hep birlikte vermeliyiz. Sanırım, bu konuda hiçbir grubun "ha
yır" diyeceği olmayacaktır, olmamalıdır da.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bugün, 2000'li yıllara girerken, hâlâ, ülke nüfusumuzun yüz
de 12'si özürlüler grubundansa, gerçekten çok çok eksikliklerimiz var demektir. 30 Kasım nüfus
sayımında, Sayın Bakan da belirti, orada özürlülerle ilgili bir soru vardı; umarım, o soru, sadece is
tatistik? bir bilgi olarak kalmaz, özürlülerimiz konusunda yapılması gereken önlemler açısından bi
ze yol gösterici olur. Her şeyden önce, insanlarımızı özürlü hale getirmemek gerekir; önemli olan
odur; ama, özürlü olduktan sonra da yapılması gerekenleri yapmalıyız.
O vatandaşlarımızı topluma kazandırmak durumundayız; sağlığından eğitimine kadar, rehabi
litasyonuna kadar, istihdamına kadar... Düşünün ki, bir ortopedik özürlünün yatalak halden ayaklandırılması, ayaklanmış olan bir özürlünün iş hayatına katılması, topluma katılması, iş, aş, eş bu
labilmesi... Bunlar büyük mutluluklardır; sadece kişinin mutluluğu değil, ailesiyle birlikte mutlu
luğudur. Bu, bir anlamda, sosyal devletin de gereğidir, sosyal devletin yapması gereken bir husus
tur.
Değerli arkadaşlarım, elbette, Özürlüler Gününde özürlüler için söylenecek çok şey vardır.
Umarım, bundan sonraki çalışmalarımızda gerçekten özürlüler idaresi başkanlığı da kurulduktan
sonra, çalışmalarımızı daha da hızlandırırız, onlara daha sevecen, onları kucaklayıcı ve onların önü
nü açıcı çalışmalarımızı devam ettiririz.
Ben, bu duygu ve düşüncelerle, tüm özürlülerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, -Yüce
Meclisi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın Kumbul, teşekkür ediyorum.
Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Günbey.
RP GRUBU ADİNA SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bugün 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Bu günün, ülkemizdeki tüm özürlüler için hayırlı olması
dileğiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Batılı ülkelerin istatistiklerine göre, nüfusların yüzde 10'u özürlü olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde özürlülerin sayısı ve özürlü çeşidiyle ilgili ciddî bir çalışma bulunmamaktadır. Nüfusu
muzun yüzde 10'u kadarı olan 7 milyon civarında insanın hafif dereceden ağır dereceye kadar özür
lü olduğu varsayılmaktadır. Maalesef, 55 inci Hükümet, geçtiğimiz pazar günü yapılan nüfus sayı
mında, özürlülerimizle ilgili bir profili çıkarma şansını elinden kaçırmıştır. Her ne kadar. Sa\m
Bakanın da ifade ettiği gibi, bu konuda tek soru varsa da. bu. özürlüler profilinin çıkarılması.için
yeterli değildir; tabiî, alacağınız tedbirler, elde edeceğiniz verilere bağlıdır. Bu durum. 55 inci Hü
kümetin özürlülere olan duyarsızlığının bir göstergesidir.
Sayın milletvekilleri, 3 Aralık 1996, ülkemizde, özürlüler bayramına dönüştürülmüştü. Cum
huriyet tarihimizde özürlülerle ilgili en önemli kararı almanın mutluluğunu yaşamıştık. Toplumda
ve aileleri içerisinde yalnızlık yaşayan özürlüler ve ailelerini mutlu etmek, özürlülerin hayatlarını
kolaylaştırmak amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan 1 trilyon liralık bir
kaynağı özürlülere tahsis etmiştik. Hiçbir bürokratik engel koymadan, sakatlık raporuyla valilik ve
kaymakamlıklarımıza başvuran özürlülere, ihtiyaçları olan sakat arabaları -motorlu ve akülüler de
dahil olmak üzere- işitme cihazı, protez, daktilo gibi malzemeler kolaylıkla temin edilmişti .ve"bu
şekilde, binlece sakat arabası özürlü vatandaşlarımıza tahsis edilmişti. 180 bin civarında dargelirli
ailenin üniversitede okuyan çocuğuna ayda 4 milyon lira karşılıksız burs verilirken, özürlü üniver
site öğrencilerine, ayrıcalıklı olarak, ayda 5 milyon lira karşılıksız burs verilmekteydi. Ancak. 55
inci Hükümet işbaşına geldiğinden beri, bu dargelnülerin ve özürlülerin bursu çok görülmüş, beş
aydan beri ödemeler kesilmiştir. Biran önce, birikmiş aidatlarla birlikte burs ödemelerinin başla
tılmasını diliyorum.
Muhterem milletvekilleri, 3 Aralık 1996'da, Meclisimizdeki tüm milletvekillerinin desteği ve
katkısıyla, Hükümetimize verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle, devlet içerisin
de özürlülerin sorunlarına sahip çıkmak ve projeler üretmek üzere. Başbakanlığa bağlı Özürlüler
İdaresi Başkanlığı kuruldu. Aynı kararnameyle, özürlüler lehine, kanunlarımızın 59 maddesinde
değişiklik veya ilaveler yapıldı. Bunlardan bir kısmını özetleyecek olursam:
Çocuk Hsirgeme Kurumuna ait gayrimenkullerin satışından elde edilecek gelirlerin yüzde
50'sinin özürlülerin rehabilitasyonunda kullanılma imkânı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının yüzde 5'inin, Özürlüler İda
resi Başkanlığınca, özürlülere yönelik projelerin geliştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılma
sı. 1998 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma Fonunun kaynaklarının 100 trilyon lira civarında ola
cağı tahmin edilecek olursa, 5 trilyon liralık bir kaynak, özürlüler için kullanılma imkânına kavuş
muştur.
İş hayatında özürlülerin istihdam oranının yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltilmesi.
Özürlülüğün önlenmesi için, yeni doğan bebeklerde özürlülüğe neden olan hastalıkların erken
teşhis edilmesi amacıyla gerekli testlerin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi.
Özürlü kimlik kartı verilerek, özürlünün toplumsal hayatta formalitelerden kurtarılması.
Özürlülerin hayatlarını kolaylaştıracak tüm araç ve gereçlerin istisnasız olarak karşılanması.

-436-

T.B.M.M.

B : 22

3 . 12 . 1?97

O :1

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir bulunması amacıyla, imar planları ve
kentsel sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardizasyonuna uyulmasının mecburi hale getirilmesi.
Belediyelerce işletilen veya kiraya verilen işyerlerinin özürlüler taralından işletilmesinde ön
celik ve kolaylığın sağlanması.
Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için özel okullar açılması.
Eğitim ve öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim
hizmetlerini düzenlemek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek üzere, her ilde, özel eğitim,
rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin kurulması.
Resmî okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürdükleri sürece, özel eğitim gerekti
ren bireylerin bu hizmetlerden daha etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç ve
gerecin sağlanması.
Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsün
de yükseköğretim imkânlarından faydalanabilmeleri için gerekli özel tedbirlerin alınması.
İşte, özürlülerle ilgili çıkarılan kararnamelerin bir kısmında alınan tedbirler bunlardır. Bundan
sonra, 55 inci Hükümetin, özürlülerle ilgili daha aktif bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz ve bu ko
nuda, Refah Partisi Grubuna düşecek her türlü katkıyı vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Refah
Partisi Grubu adına da, bugün itibariyle, 3 kanun teklifi Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.
Büyük Millet Meclisi üyelerine saygılar sunuyor, özürlülerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.
(RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Günbey, teşekkür ediyorum efendim.
- Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Balcılar; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 3 Aralıkta başlayan Özürlüler Haftası ve
Türkiye'deki uygulamalarla ilgili olarak Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi ifade etmek is
liyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım.
Diğer konuşmacıların da belirttiği gibi, Dünya Sağlık Örgütünün tespit etmiş olduğu oranlara
göre, ülke nüfuslarının yüzde 10 civarında bir kısmının sakat olduğu ifade ediliyor; bu, gelişmiş ül
kelerde yüzde 10'ıın altında, gelişmekte olan ülkelerde yüzde |2'ler civarında, hatta, geri ülkeler
de biraz daha yüksek oranda oluyor. Yani, sakatlık oranının artması veya eksilmesi, gelişmişlikle
de paralel bir olay.
Değerli milletvekilleri, 1920'lerden itibaren ülkemizde gönüllü kuruluşlar ve dernekler aracı
lığıyla sakatların problemleriyle ilgilenilmiş; 1950'lcre kadar devletin bu konuya pek ayıracak za
manı, gücü olmamış; 1950'lerden itibaren de, devlet, sosyal devlet olma gereği, sakalların, özürlü
lerin problemleriyle ilgili gayretler içerisine girmiş ve bu işle devletin yükümlü olduğu bilinciyle
hareket edilmeye başlanmış. Yeterli olmamakla birlikte, zaman içerisinde bütün cumhuriyet hükü
metleri, sakatların problemlerini çözme, onların hayatlarını kolaylaştırma konusunda gayretler içe
risinde olmuşlar.
Tabiî, burada, Refah Partisi sözcüsünün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuyla ilgili
ifadelerine katılıyorum; ama "55 inci Hükümet bir şey yapmadı" vesair şeklindeki ifadeleriyle bağ
daştırdığım zaman da, o Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun Anavatan Partisi döneminde
1983'ten sonra kurulduğunu ve bu fondan, çok sayıda sakat vatandaşımıza, sakat arabası dahil, ma
aş dahil, tıbbî rehabilitasyon dahil olmak üzere yardımlar yapıldığını da hatırlatmak isliyorum.
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Değerli milletvekilleri, yine, 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Özürlüler 10 Yılı"
şeklinde tespit edilen 1981-1991 yılları arasındaki çalışmalar kapsamında 1991 yılında Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından Özel Eğitim Şûrası toplanmış ve burada, özürlü vatandaşlarımız için özel
eğitim konusunda nelerin yapılması gerektiği konusunda ciddî çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra
ki cumhuriyet hükümetleri döneminde, Özürlüler İdaresi adı altında bir idarenin Başbakanlığa bağ
lı olarak kurulmasına ilişkin yetki kanunu komisyonlardan oybirliğiyle geçmiş ve özürlülerin prob
lemleri bu idare tarafından tespit edilerek, değişik bakanlıklara dağılmış olan yetkilerin koordine
edilmesi ve bir çatı altında toplanması düşünülmüştür. Bu konuda, iktidar ve muhalefet -dün ikti
dar bugün muhalefet, dün muhalefet bugün iktidar- bütün partilerin konsensüsü vardır. Dolayısıy
la, olayı sadece, bu hükümet, şu hükümet veya bu parti, şu parti şeklinde değil, bir millî mesele ola
rak kabul etmemiz gerekir; çünkü, hiç kimsenin elinde olmayan sakatlık olayı, konjenital -doğuş
tan- olabilen, doğum esnasında olabilen, daha sonra olabilen, yarın bizim de başımıza gelebilecek
olan bir olgudur. Dolayısıyla, toplumla bunu bütünleştirmemiz gerekiyor ve toplumda, sakat vatan
daşlarımızı kendilerinden farklı olarak görmeyecek bir anlayışın yerleşmesi gerekiyor.
Sakatlık olayını tadat edersek; zihinsel özürlüler, bedensel özürlüler, işitme engelliler, görme
özürlüler şeklinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 ana grup olarak sınıflandırılmıştır. Burada,
doğuştan olan özürlülüklerde ve daha sonra oluşan özürlülüklerde, sakatlıklarda, devlete görev düş
mektedir. Konuşmamın başında, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'un altında, gelişmekte olan ülkelerde
yüzde 10'un üzerinde sakatlık oranlarının tespit edildiğini ifade ettim. Gelişmiş ülkelerde, devle
tin, gerek vatandaşın eğitimi yoluyla gerek devlet olarak üzerine düşen görevleri yeterince yapmış
olmasından dolayı sakatlık oranlarının düşük olduğunu söylemeyi, burada görev olarak ifade edi
yorum; yani, doğumda olan sakatlıklarda veya kalıtsal hastalıklara sahip akraba evliliklerinden do
layı meydana gelen sakatlıklarda, devlet, evlilik cüzdanı verirken veya sağlık muayenesi yaparken,
bu konuda bazı kıstaslar koymuyorsa, bunu iyi denetlemiyorsa, burada, devletin, sakatlık oranları
nın artmasında bir kabahati vardır. Bu konuda -sağlık eğitimi açısından- vatandaşı yeterince eğit
memesi nedeniyle, yine, devletin eksikliği, hatası vardır.
Doğum esnasında ve hamilelik döneminde annenin sigara kullanması, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili konularda yanlış bilgi sahibi olması veya kalıtsal hastalıklara sahip olmasına veya akra
ba evliliği yapmış olmasına rağmen, Mendel çaprazlamaları itibariyle sakat çocuk doğurma ihtima
li yüksek olan ailelere çocuk yapmamaları konusundaki eğitimin devlet tarafından yeterince verilmeyişi de devletin eksiklikleri i çeri sindedir. Zaman içerisinde yeterli aşılamanın yapılmaması; son
radan oluşan sakatlıklarda, trafik kazaları konusunda, trafik kurallarının uygulanışını yeterli denet
lememesi, karayollarının yeterli standartlara getirilmemesi; iş hayatında oluşan sakatlıklarda, işgüvenliği konusunda yeterli tedbirlerin alınmasını sağlattırmaması; ev kazalarında oluşan sakatlıklar
da, vatandaşın yeterince eğitilmemesi gibi konularda, devlete, büyük yükümlülükler ve görevler
düşmektedir.
Burada, sakat vatandaşlarımızın eğitimi konusunda, öncelikle, bu ifade ettiğim şekilde devle
tin üzerine düşen görevleri yapması suretiyle, toplumun daha az sakat oranında kalmasını sağlama
sına ilaveten, sakatlık geldi -doğuştan veya sonradan- bu sakatların topluma kazandırılması fevka
lade önemlidir. Burada, yine, devlete düşen görev, tıbbî rehabilitasyon dediğimiz, yani, sakatın
kendi işini görebilecek şekilde rehabilite edilmesi konusunda, kendi ihtiyaçlarını giderebilecek şe
kilde rchabilUe edilmesi konusunda görevini yapması; ama, bundan da önemli olan, meslekî reha
bilitasyon dediğimiz olaydır; çünkü, sakatların beklentisi gelirdir; hiç kimseye yük olmadan, aile
sine, topluma yük olmadan "ben, kendi gelirimle geçimimi temin ediyorum" veya "ben, hiçbir kim
seye yük olmadan bir işyerinde çalışarak hayatımı idame ettiriyorum" düşüncesidir.
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1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre, yüzde 2 sakat çalıştırma oranını yükseltme
nin, tabiî ki, faydası vardır; ama, bugün için, pratik uygulamada faydalı değildir. Çünkü, becerisi
olmayan, meslekî rehabilitasyondan geçmemiş olan sakat vatandaşa "sen, falan veya filan kurulu
şa, özel kuruluşa git kardeşim, burada çalışacaksın, İşçi ve İşçi Bulma Kurumundaki sıra itibariyle
sana sıra geldi" dediğin zaman, orada hiçbir iş yapmadan maaş almanın manevî rahatsızlığını his
setmektedir.
Burada, devlete düşen ve fevkalade önemli görev, meslekî rehabilitasyon dediğimiz konuda,
sakatlarımızı "ben beceri kazandım, falan işyerine gidiyorum, 1475'in 25 inci maddesine göre de
ğil; normal vatandaş gibi gidiyorum ve orada normal vatandaşlar gibi, ben, yaptığım işin karşılığı
olarak bu parayı alıyorum" şekline getirmektir.
Yine burada, meslekî rehabilitasyon konusunda devlete düşen diğer büyük bir görev, sakatla
rımıza beceri kazandırma meselesidir. Bu konuda, cumhuriyet hükümetlerinin, görevlerini yeterin
ce yerine getirebildiği kanaatinde değilim. Eğer, sakatlarımıza yardımcı olmak istiyorsak, öncelik
le, onların beklentisi olan, meslekî rehabilitasyon ve beceri kazanma konularında, devlet, üzerine
düşeni yapmalıdır.
Bu düşüncelerle, ülkemizdeki tüm sakat vatandaşlarımıza. Anavatan Partisi Grubu adına say
gılarımızı sunuyoruz; mutlu günler, sağlıklı günler, bol kazançlı günler diliyoruz; beceri kazanmış
insanlar olarak, bileğinizin hakkıyla, hak ettiğiniz geliri temin ederek, ailenizi geçindiren, topluma
ve ailelerinize yük olmayan fertler olmak dileğiyle saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Balcılar, teşekkür ediyorum efendim.
Doğru Yol Partisi Grubu adına. Sayın Nevzat Köse, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar)
DYP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSE (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmaya başlamadan önce hepinizi, tüm dünya özürlülerini say
gı ve sevgiyle selamlıyorum.
Fikirlerimi beyan etmeden evvel, Sayın Devlet Bakanımızın konuyla ilgili konuşmasından al
dığım bilgi doğrultusunda, Özürlüler Yüksek Kurulunun bugün çalışmaya başlamış olmasından
duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kurula ve o kuruma emek verenlere teşekkürlerimi
ve başarı dileklerimi ifade etmek istiyorum.
Sayın Bakan, konuşmasında -belki bizlerin yeterince göremediği- kadınlarımızın bu konuyla
ilgili olan sıkıntılarını da ifade ettiler. Şehitlerimizin arkadaşları olan gazilerimizin ne kadar sıkın
tılı olduğunu ifade ettiler. Bu iki önemli konuya da işaret etmelerinden dolayı kendisine teşekkür
ediyorum. Bu iki konunun gündemimizden hiç çıkmamasını diliyorum.
Tabiî, pek çok problemimiz gibi, özürlülerimizin durumu,-enine boyuna ve çok ciddî boyut
larda düşünmemiz gereken bir sosyal problemdir. Kaderin çizgisinin, çoğu zaman da, toplumumu
zun birtakım yanlış ve bilinçsiz işlevleri sonucu, Türkiye'de 8 milyon civarında özürlü kardeşimiz
vardır. Bunların tümüne yakınında, kusur, özürlülerimizde olmayjp, bizlerde, bu toplumdadır. An
cak, bugün, hâlâ bu konu tüm boyutlarıyla toplumumuzda kanayan bir yaradır; sağlıklı ve acil çö
zümleri beklemektedir. Henüz özürlülerimize yönelik hizmetlerin yüriitülmcsine'ilişkin genel esas
lar tespit edilememiştir, özürlülerle ilgili ulusal bir politika oluşturulamamıştır, hâlâ, ulusal ve ulus
lararası kuruluşlar arasında bir işbirliği ve koordinasyon sağlanamamıştır; ancak. Meclisimizin
gündemindeki çalışmaların bir an evvel hayatiyete geçmesini temenni ediyorum.
Toplum işlevine eşit katılım, her özürlünün en doğal hakkı ve isteğidir. Özürlülerimizin ve on
ların ailelerinin, yakınlarının bu konuda eğitimi, bilinçlendirilmesi şarttır.
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Tıbbî bakımlardan ciddî boyutta sıkıntılıdır. Konu ile ilgili sağlık kuruluşlarının sayısı par
makla gösterilecek kadar azdır. Rehabilitasyonlarının sağlanması, onların günlük yaşamlarında
kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması çok önem taşımaktadır. Toplumun ve özür
lünün konu ile ilgili bilgi eksikliğini giderici kurumlarımız yoktur. Özürlülerin, hizmete ve fiziksel
çevre koşullarına ulaşabilir hale getirilmesi zorunluluğu vardır. Doğduğu günden başlayarak ya da
sağlığının birkısmını kaybedince tüm özürlülerin, okul öncesinde, okul çağında ve yetişkin dönem
lerinde eğitilmeleri ve fırsat eşitliklerinin olması şarttır.
Özürlülerimizin belli bir sistemde istihdamının kapsamı artık, toplumumuza dar gelmektedir;
kapsam mutlaka artırılmalıdır. Bunun için, meslekî eğitim ve rehabilitasyonlarının birlikte yapıl
ması, istihdam alanlarının, özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Tekno
lojiye uygun alet ve cihazların özürlülerce daha kolay elde edilimini ve kullanımını sağlamalıyız.
Sayın milletvekilleri, özürlülerimizin sosyal güvenlikleriyle ilgili karmaşa ve güvensizlik, on
ların psikolojilerini bir kat daha çökertmekte, ailelerini daha da üzmekte, hatta, kaosa sürüklemek
tedir; bunun, ciddî şekilde ele alınma zorunluluğu vardır. Gelir düzeylerinin artırılması, aile hayat
larıyla beraber kültür faaliyetleri, spor, eğlence ve sair faaliyetlere tam katılımlarına zemin hazırlanılması, bu toplumun ve insanlığın görevidir.
Bu ve benzeri tüm konularda, özürlülerimizle ilgili plan ve programlar ile sosyal ve ekonomik
statülerini eikileyen tüm kararların ivedilikle alınması ve hayatiyete geçirilmesi ve bütün bunların
hazırlığında, kendilerinin fiilen ve resmen içinde olmaları şarttır.
Bir kez daha, Anayasamızın 61 inci maddesinde öngörülen "Devlet, sakatların korunmalarını
ve toplum yaşamına uymalarını sağlayıcı önlemleri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri
kurar veya kurdurur" amir hükmünü hatırlamamızı diliyorum.
Tüm dünya özürlülerine ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Köse, teşekkür ediyorum efendim.
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Fikret Ünlü; buyurun. (DSP ve CHP sıralarından al
kışlar)
DSP GRUBU ADINA FİKRET ÜNLÜ (Karaman) - Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım;
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Özürlüler Günü nedeniyle görüş ve düşüncelerimizi açıklamak
üzere huzurlarınıza çıktım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarımı dinlerken, Sayın Grup Başkanvekilimiz Metin Bostancıoğlu " 'tüm
özürlülerden özür dilerim' de, in aşağı; belki de, en anlamlı söz olur" dediler; gerçekten, bunda bü
yük gerçeklik payı var.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bu Hükümete öylesi yakışır; doğru!..
Sayın sözcü, doğru; bu Hükümete böylesi yakışır, inmeniz lazım!
FİKRET ÜNLÜ (Devamla) - Aklıma da iki anım geldi, izninizle kendi yaşadığını bölgede,
memleketimde geçmiş bir olayı aktarmak istiyorum: Milletvekili seçildiğim günlerde Karaman'da
değerli, duyarlı bir gazeteci arkadaşım Perihan "Sayın Vekilim, bir dağ köyünde, Avlağı Köyünde
elli yıldır -yanlış duymadınız değerli arkadaşlarım elli yıldır- aynı odada yaşayan özürlü bir hanım
var, ziyaret etmek ister misiniz" dediler "tabiî ki" dedim; kalktık gittik. Değerli arkadaşlarım, Av
lağı Köyündeki bu'57-58 yaşlarındaki bayan, 7-8 yaşlarındayken damda arkadaşlarıyla beraber oy
narken, rüzgârın etkisiyle damdan düşmüş ve sakat kalmış. Yörenin o günkü olanakları içerisinde
kızcağıza yanlış bir tedavi uygulanıyor ve sakat kalıyor; elli yılda kapısını çalan hiç bir devlet gö
revlisi olmuyor. Bu, gerçekten özür dilemeye değer kurumsal ve toplumsal bir sorunumuz olsa ge
rektir.
-
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Daha sonra tabiî, biz kendisine yardımcı olmaya çalıştık, çalışıyoruz; iş işten geçmiş, tedavisi
de mümkün değil. İşte, 60 yaşlarına yaklaşmış bir hanım, bu toplumun içinde yaşayan bir hanım,
yalnız kendisi değil, takdir edeceğiniz gibi ailesinin de, köyün de bir üzüntü kaynağı olmaya de
vam ediyor. Biz, rehabilitasyon merkezine aktarmaya çalışıyoruz, kadıncağız o daracık odaya alış
mış, çığlık çığlığa bağırıyor, hiçbir yere gitmek istemiyor.
Değerli arkadaşlarım, ikinci bir olay; bundan üç beş ay önce Karaman'da Özürlüler Derneği
ni ziyaret ettiğim bir sırada, bir genç kızımız, Rayile... Baktım, sağlıklı bir insan; fakat, fiziksel ola
rak çok ince bir yapısı var. Dedi ki: "Benim bir ağabeyim var; acaba, iş bulabilir misiniz?" Bulu
rum tabiî; ne yapıyor, nereden mezun dedim. "Hayır, özürlü" dedi. Peki, başka kardeşin var mı de
dim. "Bir kardeşim daha var, onun küçüğü, 17-18 yaşlarında, onun çalışma imkânı yok, tümden
felçli, evde yatıyor, ayağa kalkamıyor, o, çalışamaz; ama, öbür özürlü ağabeyim çalışabilir" dedi.
Buna iş aramaya kalkarken soruyorum; peki, baban ne iş yapıyor?.. "Babam, annemden ayrıl
dı" diyor. Annen ne iş yapıyor diyorum; annesi çalışmıyor...
Peki, kızım -18 yaşlarında bir kız- sen ne iş yapıyorsun dedim. "Efendim, bende de kas erime
si var, doktorlar, bana, ancak üç yıl kadar ömür biçiyorlar, bunun tedavisi mümkün değil, ben, hiç
çalışamam, Konya'ya tedaviye gidip geliyorum" dedi.
Değerli arkadaşlarım, size anlatmaya çalıştığım iki örnek... Bir aile düşünün ki, anne çalışmı
yor, baba yok, üç kardeşin üçü de özürlü; biz, devlet olarak elimizi uzatıp, gücümüz oranında her
hangi bir şey yapamıyoruz.
Ne yaptık; ağabeyini aldık, rehabilitasyon merkezine gönderdik. Yanında mutlaka birini isti
yorlar. Bir ay sonra geri geldiler. Deşifre etmemek için hastanemizin ismini söylemiyorum, önem
li de değil; bir hatası da yok doktorlarımızın; çünkü, bu alanda kendilerine tedavi uygulayacak dü
zeyde yetişmiş doktorumuz yok, uzmanımız yok, elemanımız yok. O yüzden, bir ay sonra duydum
ki, geri gelmiş. Niye dedim. "Hiçbir şey yapmıyorlar, hiç değilse annemin yanında otursun" dedi.
Evlat sevgisi...
Tekrar, dönüp Sayın Başkanın uyarısına geliyorum. Bu, en büyük sorumluluğumuz ve en bü
yük acımız; gerçekten, bugün, burada çok güzel konuşmalar yapıldı, ben de yazılı bir metin hazır
ladım doğrusu; bütün arkadaşlarımla aynı görüşteyiz, görüşlerimiz çakışacak ve belki de, böylece
tüm partilerin ortak yanlarından birisi gün ışığına çıkmış olacak, böyle bir katkısı da var. Ben, bü
tün bunların çözüm yolunu, bir toplumsal kamuoyu oluşturulmasında buluyorum.
Yüzde 2'lik kota, yüzde 4'e, yüzde 5'e çıkabilir. Yine, Karaman'dan örnek veriyorum: Kara
man'da 70'in üzerinde fabrika var ve hepsi, bu konuda yüzde 4'iin üzerinde kota uyguluyor. Diye
bilirim ki, bugün, Karaman'da özel sektörün, hayırsever işadamları sayesinde, neredeyse bu sorun
ortadan kalmak üzere.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan rakam verdiler -ben, o rakamı 1990 yılından beri biliyo
rum- 53 binin üzerinde özürlü devletten iş bekliyor; ama, devletin ve özel sektörün başvurularmdaki rakam ise 4 bin 5 bin civarında. Bu kotayı yüzde 4'e çıkarsanız ne olur; 10 bin olur: onun dı
şındakiler hâlâ işsiz ve işsiz kalacaklar.
Değerli arkadaşlarım, o açıdan "50'nin üzerinde işçi ve personel çalıştıran işyeri" olarak ta
nımlamaya gerek yok. Bugün, Türkiye'de, o nedenle bu nedenle, orada burada basıldılar diye ka
muoyunun malı yapılan hanımefendiler kadar, özürlüler konusunda kamuoyu oluşturabilsek. ülke
mizin hayırsever işadamlarının, insanlarımızın bu soruna çözüm bulabilecekleri inancını taşıyorum
O yüzden, gerçekten, yasal düzenlemelerimizde de bir eksiklik görmüyoruz. İşte, son olarak Özür
lüler İdaresi Başkanlığı kuruldu ve çok duyarlı bir Bakanımız var. Bu konuyu özel sohbetlerimiz-

-441

-

T.B.M.M.

B:22

3.12.1997

0:1

de de dile getiriyoruz. Ben, üstesinden geleceğine inanıyorum; ama, benim kendilerine önerim, bu
konuda bir kamuoyu oluşturmak için daha çok çaba sarf etmek gerektiğidir; hepimizin bu konuda
daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor.
Tabiî, devlet, Anayasasına koymuş, özürlüleri koruyacağız, eğitilmeleri için.bu konuda elin
den gelerî herşeyi yapacak diye ve yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz; ancak, görme özürlülerin
yüzde 2'sini, işitme özürlülerin yüzde 3,6'sını diyelim ya da başka bedensel özürlülerin yüzde
3'ünü geçmeyen oranda eğitim olanağı sağlayabiliyoruz değerli arkadaşlarım. Yani 100 özürlüden
ancak 2'sine eğitim olanağı sağlayabiliyoruz; demek ki, devletin kendi çabalarıyla üstesinden ge
linebilecek bir sorun da değil. Devlet, nerede özel okul açacak, kaç tane açacak, kaç tane rehabili
tasyon merkezi kurup da bu özürlüleri tedavi etmeye çalışacak?
Değerli arkadaşlarım, dönüp dolaşıp söylemek istediğim şu: Kamuoyu oluşacak ve herkes
özürlülerle ilgili elinden gelen her şeyi yapacak. Sayın Bakan ve konuşmacı arkadaşlarım rakam
ları verdiler; çok doğru. Tabiî, Türkiye'de 7-8 milyon özürlü insan var. Buna hangi açıdan bakar
sanız bakın, büyük bir potansiyel, siyasî açıdan bile büyük bir potansiyel. Onun için, devlet, Tür
kiye, hayırsever insanlar, bu sorunun üstesinden gelmek zorundadır, gelmek zorundayız.
Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Ünlü, teşekkür ediyorum efendim.
Demokrat Türkiye Partisi Grubunun bir talebi var mı?
MAHMUT YILBAŞ (Van)-Yok : efendim.
BAŞKAN-Peki.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkanım, izniniz olursa bir ko
nuyu düzeltmek istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkanım, benden önceki Devlet
Bakanımız Sayın Sacit Günbey, konuşmasında "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nundan öğrencilere verilen bursların temmuz, ağustos ve eylül aylarında verilmediğini" söyledi;
doğrudur, verilmedi; ancak, kendisi daha önce bana yazılı soru önergesi vermişti ve ben de kendi
sine yazılı olarak da cevap vermiştim. Altıncı ayda Sayın Günbey'in Başkanlığını yaptığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun aldığı bir karar uyarınca -bu kararın altında
Sayın Günbey'in de imzası var- temmuz, ağustos ve eylül aylarında öğrenci burslarının ödenme
mesi öngörülmüş. Biz, bu sene başvuruları aldık, değerlendirmelerimiz bitti, öğrenci burslarımız bu
ayın içerisinde verilmeye başlanacak. Bunu düzeltmek istedim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim, zabıtlara geçti efendim. Yani, "Sayın Günbey'in söyledikleri
doğrudur; ama, gerekçesi şudur" diyorsunuz.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Kendi imzası vardır Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Büyük Birlik Partisinden Sayın Hanefi Çelik; buyurun efendim.
HANEFİ ÇELİK (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; şahsım ve Büyük Birlik
Partisi adına hepinizi selamlıyorum. Ayrıca, Özürlüler Haftası münasebetiyle, ülkemizde bulunan
7,5 milyon özürlüye ve bunlarla yakından ilgili olan 20 milyon insanımıza da saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanımız, ülkemizde 7,5 milyon civarında özürlü olduğunu
iTade etti. Tabiî ki doğrudur; fakat, 7,5 milyon özürlüyle yakından ilgilenen, onlara bakan insanla
rı da ilave edecek olursak, ülkemizde 20 milyon insan bu problemden rahatsızdır ve mustariptir.
Dolayısıyla, 7,5 milyon insanın problemini çözmek demek, Türkiye'de 20 milyon insanın proble
mini çözmekle eşdeğerdir.
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Değerli milletvekilleri, özürlüler, toplumumuzun en duyarlı kesimidir. Özellikle, özürlülere
sahip çıkma noktasında, Türk toplumu tarihinden bu tarafa en büyük hassasiyeti göstermiş ve özür
lüsüne sahip çıkmayı insanî bir görev olarak kabul etmiştir. Günümüzdeyse özürlüye sahip çıkmak,
medenî bir toplum olmanın en büyük ölçülerinden bir tanesidir. Özürlü inşaları sokaklarda musta
rip bir şekilde, sahipsiz bir şekilde dolaştıran insanlar veya toplumlar, ne kadar elektrik üretirlerse
üretsinler, ne kadar kâğıt tüketirlerse tüketsinler, kesinlikle medenî bir toplum sayılamazlar.
Türk Milleti, tarihinde bu tip problemleri çözmek için müesseler kurmuş tek toplumdur ve bi
zim tarihimizde kurulan vakıflar, özürlülere ve yardıma muhtaç insanlara sahip çıkmak maksadıy
la kurulmuşlar ve müesseseler haline gelmişlerdir. Türkiye'deki müesseselerin birçoğu amacından
saptırıldığı gibi, vakıflar da amacından saptırılmış; asıl amacı muhtaçlara yardım olan vakıflar, baş
ka işlerle uğraşır hale getirilmiştir; fakat, devletin değil de vatandaşın elinde olan vakıflar, halen bu
görevi layıkıyla yerine getirmektedirler. Bu vesileyle, bu konuda mücadele veren bütün insanları
mıza da teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, mutlaka, özürlülerin problemlerini çözmek için Türkiye Büyük Millet
Meclisi de duyarsız kalmamış, geçen yıllar içinde, bu konuyla ilgili olarak kanun çıkarılmıştır;
ama, bir kanunun sadece çıkarılmış olması, o problemin çözülmesi demek değildir; mühim olan, o
çıkan kanunun yürürlüğe girmesi, işlerlik kazandırılmasıdır. Maalesef, çıkarılan bu kanun, bugün,
Türkiye'de işlerlik kazanamamıştır. Biz, özürlülerimize sadece yardım edilerek, kendilerinde yar
dım edilen insan kompleksi yaratmak istemiyoruz
İnsanlarımızı, sadece yardıma muhtaç insanlar kompleksinden kurtarmak için, bu yardımın dı
şında, bunlara, durumlarına göre gerekli eğitimi de verip, kendilerini iş-gtiç sahibi yapmalıyız. Ay
nı zamanda, bunları, kendi emeğiyle çalışıp geçinen insanlar konumuna getirmemiz şarttır.
Tabiî ki, ülkemizin birçok yerinde, özürlülerle ilgili olarak yapılan çalışmalar vardır. Birçok
yerde özürlüler okulu açılmıştır; ortopedik özürlüler, görme özürlüler ve zihinsel özürlülerle ilgili
okullara birçok yerde rastlamamız mümkündür; ama, Bakanımızın da ifade ettiği gibi, 65 milyon
nüfusa sahip ülkemizde 7,5 milyon özürlü varsa, bu açılan okulların sayısı da en azından bu orana
göre olmalıdır. Öyleyse, bu oranı takip ettiğimiz zaman, Türkiye'deki her 11 okuldan bir tanesi
özürlülerle ilgili olmalıdır diye düşünüyoruz; ama, bu oran, maalesef, özürlülerin ihtiyaçlarına ce
vap vermekten çok çok geridedir.
Yine, sosyal devlet olma iddiasıyla ortaya çıktıysak, özellikle devlet dairesine alınan her 11 ki
şiden 1 tanesinin özürlü vatandaşlarımızdan olması gerekiyor; ama,.kanun gereği, şu anda devlet
dairelerindeki özürlü insan sayısı yüzde 2'lerle ifade edilmektedir. Bu oran, sivil sektörde, özel sek
törde ise binde l'lerle ifade edilemeyecek kadar bile azdır.
Bir taraftan sosyal devlet olup da bu problemleri çözeceğiz iddiasıyla ortaya çıkarken, birçok
yerde de özürlülerimizi, vatandaşların sırtında taşınır halde görmekten de, büyük utanç ve vicdan
azabı duymaktayız; bırakın bu vatandaşları iş güç sahibi yapmayı, bunların bineceği bir araba bile
temin etmekten aciz kaldığımız da bir gerçektir.
Değerli milletvekilleri, yine, en büyük problemlerden bir tanesi özürlülerken, çözülmesi gere
ken diğer önemli problem de, özürlülerin sayısına her gün yüzlerce insan ilave eden nedenlerdir ve
bu nedenlerin de ortadan kaldırılması gerekir diye düşünüyorum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
HANEFİ ÇELİK (Devamla) - Şu anda, özellikle Afganistan'da, Afrika'da ve Ortadoğu'da her
gün yüzlerce insanı sakat bırakan kara mayınlarının üretiminin durdurulması noktasında da tedbir
alınması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, bu konuda, elinden gelen
gayreti göstermeli ve bu konuya daha ciddî eğilmelidir.
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Bunun yanında, trafik kazalarıyla uğraşmak ve trafik kazalarının nedenlerini çözmek de, özür
lülerin problemlerini çözmek kadar önemlidir; çünkü, halihazırda bu kadar özürlü varken, bir taraf
tan kara mayınlanyla, bir taraftan trafik kazalarıyla sakatlanan yüzlerce insan da özürlüler sınıfına
katılmaktadır.
Bu vesileyle, ülkemizde mustarip durumda olan 7,5 milyon özürlüye ve bunlarla yakından il
gilenen ailelerine saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum; hayırlı günler. (BBP ve RP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin, Özürlüler Haftası münasebetiyle Genel Kurula bilgi sunma
sını takiben, gruplar görüşlerini ifade ettiler.
Şimdi, gündemdışı söz talebinde bulunan arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim.
2. -Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı konuşması
ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat, özürlüler hak
kında konuşacaklardır.
Buyurun Sayın Fırat. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Fırat, konuşma süreniz 5 dakika.
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle bir günde hepinizi
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Özürlüler günü dolayısıyla da, şahsım adına,
tüm özürlü vatandaşlarımızın gelecekte daha mesut bir yaşama kavuşmaları dileğiyle, onları da
saygıyla selamlıyorum.
Gelişmiş ülkelerde, sakat ve özürlülerin sayısı genelde yüzde 10'dur. Gelişmekte olan ülkeler
de de, bu oran, yüzde 10'un üstünde, yani, yüzde 12-14 civarındadır. Türkiye'de de, gelişmekte
olan bir ülke olarak, bu oran yüzde 12-14 civarındadır; yani, nüfusumuzu 65 milyon hesap edersek,
7,5 milyon civarında özürlü vatandaş vardır.
Anayasamız, özellikle, özürlülerin üç temel hakkını tespit etmiş ve bunları devlet güvencesi
altına almıştır. Bunlardan birisi, özürlülerimizineğitim ve öğretim hakkıdır; ikincisi, sosyal güven
lik haklarıdır; üçüncüsü de çalışma ve dinlenme haklarıdır. Anayasamızın eğitim ve öğretim hak
kını düzenleyen 42 nci maddesinde, özel eğitime ihtiyacı bulunanların eğitimi konusunda gerekli
tedbirlerin alınması, devlete görev olarak verilmiştir. Yine, Anayasamızın 50 nci maddesinde,
özürlülerin çalışma hayatında özel olarak korunması da devlet görevi olarak belirlenmiştir. Yine,
Anayasamızın 61 inci maddesinde de "özürlülerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını
sağlayıcı tedbirleri alır" hükmüyle, devlete geniş bir görev alanı verilmiştir.
İş Kanunu, hepimizin bildiği gibi, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerlerde 2 tane özürlü ele
man çalıştırmayı öngörür; ama, gelin görün ki, bugün, Türkiye'de, 7,5 milyon özürlü bulunan ül
kemizde, bu oran kâfi midir; değildir. Ben, Meclise girdiğimizin, yani, 1996 yılının ikinci ayında,
bu oranı yüzde 1 oranında artırıp, 15 bin civarında özürlü vatandaşımıza iş bulmak için böyle bir
yasa teklifi verdim. Aradan iki sene geçti, o tozlu raflarda bu yasa teklifi bekliyor; henüz, daha ya
sanın görüşülmesine geçemedik; bu da bizim özrümüz.
Ayrıca, bu konuşmada şunu da belirtmek istiyorum: Arkadaşlarımız muhtelif şeylerden bah:
settiler; ancak, bir tek şeyi unuttular. Türkiye'de, özürlülere yardım eden Kızılay'dan da burada
önemle bahsetmek istiyorum ve Kızılay'ın bu konudaki çabalarını takdirle karşıladığımı da belirt
mek istiyorum.
• • ' • • ' .
v
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Ülkemizdeki özürlü sayısının her yıl artmasının nedenlerinden birisi de bildiğiniz gibi, Türki
ye'deki trafik anarşisidir. Eğer, Türkiye, hâlâ karayollarıyla yük ve personel taşımaya devam eder
se, bilesiniz ki, Türkiye'de yılda 100 bin civarında yaralı sayısı özürlülere eklenecek, ileride, önü
alınmaz bir hal alacaktır. Onun için, bir an önce toplutaşımaya dönmenin yollan aranmalıdır.
Çocuk Esirgeme Kurumunun özürlülere yaptığı yardımları burada sitayişle bahsetmeden geç
mek mümkün değil; ancak, kifayetli mi; değil; onu da söylemek istiyorum. Bütün bunlar yeterli mi;
hayır, değil. Ayrıca bu yasalar ne kadar tatbik ediliyor. Özürlü çalıştırmayan yerlere verilen ceza
ayda 500 bin lira, artık bu komiktir; bu Meclis, bu yasayı derhal ele alıp değiştirmeli ve o insanla
rın hakkını vermeli. Yani, yasanın öngördüğü özürlü çalıştırması gereken her müessese o görevi
yerine getirmelidir; bu, insanlık borcudur, bu, yurttaşlık borcudur.
Arkadaşlar, geçen sene Mecliste, Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurduk, bu Başkanlık, 7.5 mil
yonun bu ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. Sayın Bakan da buradadır, söylemek istiyorum,
bir müddet sonra bu Başkanlık, muhakkak genel müdürlük seviyesine ulaştırılmalıdır.
Herkes şunu bilmeli.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AYHAN FIRAT (Devamla) - Sayın Başkanım bitiriyorum.
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın.
AYHAN FIRAT (Devamla) - Özürlü vatandaşlarımız kattiyen yardım istemiyorlar, iane iste
miyorlar; onlar, onurlarıyla hizmet edebilecekleri ve emekleri karşılığı geçinebilecekleri bir işleri
olmasını istiyorlar; bunu bizden bekliyorlar, onlara bu imkânı biz götürmeliyiz.
Tüm özürlü vatandaşlarım için daha mutlu yarınlar diler, hepsini saygıyla selamlarım.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Fırat, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, zannediyorum, şu anda, cevap verme ihtiyacı yok. Yoksa, tamamı konuştuktan
sonra mı bir şey söylemek istersiniz?
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Tamamı konuştuktan sonra efendim.
BAŞKAN - Peki.
Sayın Nevzat Köse?.. Yok.
3. - Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Özürlüler Haftası nedeniyle giindeındısı konuşma
sı ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı
BAŞKAN - Sayın Ahmet Çelik, Özürlüler Haftası dolayısıyla giindcmdışı söz talebiniz var;
buyurun.
AHMET ÇELİK (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Aralık Dünya Özürlüler
Günü nedeniyle, şahsım adına gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım;
Özürlüler Gününü kutlar, özürlü vatandaşlarımıza saygılar sunarım.
Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun özürlü olduğu kabul edilmektedir. Bu duruma göre, Türki
ye'de, 7 milyon özürlü vardır. Yalnız, bunun, isabetli bir tespit olmadığı ortadadır.
30 Kasımda, Türkiye genelinde nüfus tespiti yapıldı. Bu tespit sırasında, hanede özürlü olup
olmadığı da soruldu; ama, bu da, bize, gerekli tam istatistiki bilgiyi veremez. Herkesin bildiği gi
bi, bedensel özürlü ve zihinsel özürlü vardır. Bedensel özürlülerde, ortopedik özürlü, görme özür
lü ve işitme özürlü gibi alt gruplara ayrılır. İşte, 30 Kasımda yapılan nüfus tespitiyle, bu konuda
bilgi sahibi olmanın imkânı yoktur. Bundan dolayı, Refah Partisi olarak, biz, diyoruz, ki, yalnız
- 4 4 5 -

T.B.M.M.

B:22

3.12.1997

0:1

özürlülere yönelik bir sayım yapılsın veya 2000 yılında yapılacak nüfus tespitinde, muhakkak bu
konuya yer verilsin. Nüfusumuzun ne kadarını zihinsel özürlü ne kadarının da ortopedik, görme ve
işitme özürlü olduğu bilinsin ki, bu değerli kardeşlerimize yönelik ilmî çalışmalar daha isabetli ya
pılsın ve sorunlarına çare aransın.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan başkanlığında
kurulan 54 üncü Hükümet, bu insanlarımıza sosyal devlet anlayışıyla eğilmiş; bu insanlar ve aile
leri, bizden, artık, soyut iltifatlar ve sözler beklemiyorlar, canlı, sıcak ve somut hizmet bekliyorlar
düşüncesiyle, bu insanlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmiş; şefkat elini, yıllarca ihmal edil
miş bu insanlara uzatmış ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Haziran 1997 itibariyle ku
rulmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 54 üncü Hükümet, 3 Aralık 1996 günü, Başbakanlık Özür
lüler İdaresi Başkanlığının kurulması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bu konuda kanun
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi almıştır.
Bu yetki, Haziran 1997 tarihi itibariyle kullanılarak, özürlü vatandaşlarımızın sorunlarıyla ya
kından ilgilenmek, özürlüklere bölük pörçük verilen hizmetleri tek elde toplayıp, tek elden ve et
kin bir şekilde sevk ve idare etmek, bu konuda ilmî çalışmalar yapmak gayesiyle, Başbakanlık
Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Bu durum, özürlü vatandaşlarımıza yönelik çok önemli
bir çalışma ve çok önemli bir aşamadır. Bu konuda, 54 üncü Hükümetin Sayın Başbakanını, 54 ün
cü Hükümetin üyelerini ve ilgili Bakanı, huzurlarınızda kutlarım.
HALİL ÇELİK (Kocaeli) - 55 inciyi de kutla.
AHMET ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri olarak, özürlülere yönelik büyük çalışmalar içerisinde olmalıyız. Yüce Meclis, her şey
den önce, özürlülerimize sahip çıkmalıdır.
Özürlü vatandaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden neler isterler? Özellikle, şunu be
lirtmek istiyorum: Özürlüler İdaresi Başkanlığı, partiler tarafından politize edilmemelidir. Kamu
kurum ve kuruluşlarında ve özel teşebbüslerde özürlü istihdamı, 25.8.1997 tarih ve 1475 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin (b) bendinde, yüzde 2 olarak öngörülmüştür. Bunu, yüzde 3'e çı
karmalıyız. Bu konuda kanun teklifi, Grubumuzun tasvibiylc, tarafımdan hazırlanmış ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu yasa taslağında cezaî müeyyide de getirilmiş
tir.
657 sayılı Yasaya tabi olup emekli olanların özürlü çocuklarının eğitim masrafları ile SSK ve
Bağ-Kıır'dan emekli olanların özürlü çocuklarının eğitim masrafları devlet tarafından karşılanma
lıdır.
Devlet memurları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin özürlü çocuklarının eğitim masraflarının
devlet tarafından karşılanması için gerekli yasal çalışmalar Refah Parti Grubumuz tarafından baş
latılmış, yakında Yüce Meclise bu kanun teklifi de sevk edilecektir.
Özürlülerin, imkânlar dahilinde, kuruluşlarda, yaş sınırına bakılmaksızın istihdamları sağlan
malıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

•

AHMET ÇELİK (Devamla) - Ayrıca, özürlülerin meslekî eğitimleri için gerekli ve yeterli
okul açılmalıdır.
Hükümetler tarafından, özürlülerin kullandığı yazı yazan araçlar ve diğer araç gereç ve protez
lerin, Türkiye'de kolay ve ucuz temin edilmeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır.
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Kaldırım ve konutlarda, özürlülerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmalar yapılmalı
dır.
Özürlülerin rehabilitasyonu için, Ankara ve İstanbul dışında -Türkiye'nin bölgesel durumu
göz önüne alınarak- birçok ilde bölge rehabilitasyon merkezleri kurulmalıdır. Değerli milletvekili
arkadaşlarımızın hepsi de bu konudan müştekidirler; çünkü, gerçekten, vatandaşlarımız geliyorlar,
Ankara'da ve İstanbul'da tıbbî rehabilitasyon merkezlerinde yer bulma imkânı olamıyor. Türkiye
genelinde, bölgeler düzeyinde dağıtım yapılırsa, herhalde çok iyi bir çalışma yapılmış olacaktır.
Özürlü vatandaşlarımızın ekserisinin maddî ve parasal sıkıntı içerisinde oldukları herkesçe bi
linmektedir.
Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlar dediler ki, para istemiyorlar. Gerçekten, bir yerde, bu kar
deşlerimiz para da istiyorlar.
Yukarıda da izah ettiğim gibi, özürlü vatandaşlarıma yönelik gerçek bir nüfus sayımı yapılma
lı ve parasal durumu iyi olmayan özürlü vatandaşlarımıza veya ailelerine, istihdam olanağı sağla
nıncaya kadar -işsizlik sigortası gibi- devlet tarafından parasal yardımda bulunulmalıdır.
Burada, konuşmama son verirken, özürlü vatandaşlarımıza ve ailelerine daha güzel bir yaşam
dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Çelik, teşekkür ediyorum.
4. - Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın ve Adıyaman Mil
letvekili Ahmet Çelik'in Özürlüler Haftasına ilişkin gündemdışı konuşmalarına cevabı
BAŞKAN - Sayın Bakan, Özürlüler Haftası dolayısıyla yapılan gündemdışı konuşmalara ce
vap vermek ya da katkıda bulunmak üzere; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Dünya
Özürlüler Günü dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bugün görüş bildiren siyasî parti
gruplarına ve değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve konuşmalarında belirttikleri
önerilerinden, fikirlerinden, çalışmalarımda yararlanacağımı ifade etmek istiyorum.
Burada, bir iki değerli milletvekili arkadaşımın konuşmalarında belirttikleri hususlara açıklık
getirmek istiyorum.
Sayın Ayhan Fırat, Özürlüler İdaresi Başkanlığının, genel müdürlük olmasında fayda gördü
ğünü ifade etti. Gerçekten, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, uygulayıcı bir kuruluş değil, teknik bir ku
ruluş; özürlülerle ilgili, kamuda sorumluluk taşıyan kuruluşların çalışmalarını, koordine edecek,
yönlendirecek, planlayacak ve tek bir merkezde birleştirerek bir veri tabanı oluşturacak, konuyla il
gili ulusal ve uluslararası politikaları belirleyecek önemli bir kuruluş; gerek 571 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle gerek daha sonra çıkarılan 572 ve 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerle yetkilerle donatılmış ve özürlüler konusunda son derece hayırlı çalışmalar yapacak bir kuru
luşumuz.
Ben, Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluşunda ve ayrıca, 571, 572 ve 573 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerin çıkmasında katkısı bulunan bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütün si
vil toplum kuruluşlarına, temsilcilerine ve kamuda çalışan bürokrat arkadaşlarıma, buradan, şük
ranlarımı sunmak istiyorum.
Sayın Ahmet Çelik 30 Kasım 1997'de yapılan nüfus sayımının yetersiz olduğunu söyledi. Ger
çekten yetersiz; ama, takdir edersiniz, bu nüfus sayımında özürlülerle ilgili kesin bir profil çıkarıl
ması da imkânsızdı. Benim daha önceki konuşmamda ifade ettiğim gibi, bu konuda daha gerçekçi
verilere ulaşmak için, Devlet İstatistik Enstitüsüylc, 1998 yılı başından itibaren önemli bir çalışma
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başlatılacaktır ve 1998 yılının ilk altı ayı içerisinde, bu konuda, özürlülerle ilgili, özürlülerin eği
tim durumundan ailevî durumuna, sosyal durumlarına, istihdamına kadar her türlü konuda bilgi sa
hibi olabileceğimizi düşünüyorum: Bu konudaki çalışmalar hızla devam ediyor.
Yine, Sayın Ahmet Çelik, rehabilitasyon merkezlerinin yetersiz olduğunu söyledi. Gerçekten,
özürlülerle ilgili rehabilitasyon merkezleri yetersiz ve biz bu konuda. Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu imkânlarını kullanarak,
bütün illerimizde ve ilçelerimizde gündüzlü rehabilitasyon merkezlerini artırmak üzere bir çalışma
içerisine girmiş bulunuyoruz. Gerçekten', gündüzlü rehabilitasyon merkezleri çok önemli; zira,
özürlülükte -arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi- erken tanı, teşhis çok önemli. Eğer siz, çocuğun
özrünü ilk dört yaşına kadar fark ederseniz, onunla ilgili tedbir alma şansınız vardır; ondan sonra
onu rehabilite etmek, onun öz bakımını sağlayacak şekilde eğitmek, öğretmek pek de kolay olmu
yor. İşte, bu gündüzlü özürlü rehabilitasyon merkezlerinin, hem özürlülüğün erken teşhisini sağla
yacak hem de -arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi- ailelerimizi, özellikle anneleri, özürlü ço
cuklarıyla birlikte evlere hapsolmaktan kurtaracak bir uygulama alanı olduğunu düşünüyoruz. Bi
raz önce de ifade ettiğim gibi, gündüzlü özürlü rehabilitasyon merkezlerini önümüzdeki dönemde
yaygınlaştıracağız.
Sayın Sacit Günbey'in konuşması içerisinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nunun öğrenci burslarıyla ilgili ifadesi vardı. Geçtiğimiz 10 Kasımda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda da, aynı şekilde, 55 inci Hükümet döneminde, bizim, öğrenci burslarını kes
tiğimiz şeklinde ifade kullanmıştı; ben, orada kendisine cevap vermiştim. Daha sonra, o konuyla il
gili bana bir yazılı soru önergesi oldu; o yazılı soru önergesinde de kendisine cevap verdim. 1997
yılında temmuz, ağustos, eylül aylarında öğrencilerin burslarının ödenmemesiyle ilgili karar,
13.9.1996 günü, fon kurulunda, kendi başkanlığındaki kurul tarafından alınmış ve kendi imzası var;
burada yanımda; kendisine takdim edeceğim; yazılı olarak da kendisine gönderdim.
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - 5 aydır ödenmiyor.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Sayın Bakan, ben, arkadaşlarıma onu da
sordum; geçtiğimiz yıl, öğrenci bursları ocak ayında ödenmeye başlanmış.
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Hayır efendim... Hayır...
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - İzin verin.
Ocak ayında ödenmeye başlanmış; çünkü, takdir edersiniz, öğrencilerin kayıtları eylül ayı içe
risinde yapılıyor. Öğrencilerin burs için başvurmaları, başvuruların değerlendirilmesi, ekim, kasım
ayı içerisinde ancak olabiliyor ve bunu, ancak aralık ayında ödeme şansınız vardır. Nitekim, biz, şu
anda, bu değerlendirmemizi bitirmek üzereyiz ve aralık ayı sonuna kadar bu bursları ödemeye baş
layacağız. Siz de, bunu, geçtiğimiz sene böyle yapmışsınız; siz de bunu ocak ayında ödemişsiniz;
biz geriye çekmeye çalışıyoruz; ama, bunu, bize, sanki bir suçlama gibi getiriyorsunuz. Hatta, ya
zılı soru önergesinde, bu paraları ne yaptınız diye bana soru yöneltiyorsunuz. Siz ne yaptıysanız biz
de onu yapıyoruz Sayın Bakan; yani, o konuda, bizim farklı bir tasarrufta bulunduğumuz yok; da
ha öne çekmeye çalışıyoruz.
Yine, özürlülerle ilgili 1 trilyon lira kaynak ayırdığını ve özürlülerle ilgili desteklen olduğu
nu, bizim, bu dönemde,bu destekleri azalttığımız şeklinde görüş bildirdi Sayın Sacit Günbey. Ben,
o mukayeseleri de yaptırdım. Bizim dönemimizde, bu altı ay içerisinde yapılan araç gereç yardım
ları şöyle: 55 inci Hükümet döneminde, biz, 389 araç gereç temin etmişiz. Bunun yanında, 220 işit
me cihazı, 4 kabartma yazı makinesi, 276 protez; toplam 500; 389 araç gereçle birlikte, biz, 889
özürlümüze araç gereç temin etmişiz. Sizin, 54 üncü Hükümetin ilk altı ayında temin edilen 290 ta
nedir; yani, biz, bunu hem sayısal hem de parasal olarak artırmışız.
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Bunun yanında, bu dönemde, sosyal desteklerimizin azaltıldığı şeklinde bir görüş de ifade edi
liyor. 54 üncü Hükümetin, ülkemizdeki ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara yap
tığı sosyal destekler; sağlık yardımları, proje destekleri, doğal afet yardımları, aşevi yardımları, eği
tim yardımları, terörden zarar gören vatandaşlarımıza yardımlar, yakacak yardımları ve diğer yar
dımlar olmak üzere toplam yapılan yardım 16 trilyon 298 milyar liradır. 54 üncü Hükümet döne
minde, aylık bazda 1 trilyon 358 milyar lira yardım yapılmış. Biz, bu beş aylık, hatta 4,5 aylık dö
nemimizde, 18 trilyon lira sosyal destekte bulunmuşuz. Bu, aylık 4 trilyon 516 milyar liraya geli
yor. Bunu Türk Lirası bazında değerlendirdiğimiz zaman 3,32 kat artırmışız; reel anlamda, dolar
bazında değerlendirdiğimiz zaman da aylık 2,24 kat sosyal desteklerimizi artırmışız. Sizin 1 yılda
16 trilyon küsur olarak yaptığınız yardımı, biz, 18 trilyonla dört ayda geçmişiz.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Bu rakamı da nereden buluyorsunuz?!. Bizim yaptığımız
yardım bir yıl içerisinde 30 trilyondur.
BAŞKAN - Sayın Esengün, Sayın Bakan bilgi veriyor; kabule şayan olur, olmaz.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Bakana başka bir bilgi arz ediyorum.
BAŞKAN - Sayın Esengün, var mı öyle bir yöntem.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Sayın Esengün, izin verirseniz, bu konuda...
BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen toparlar mısınız efendim. Sürenizin dolmasına 2 dakika var.
DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Tabiî, toparlıyorum.
Bu konuda, hem Plan ye Bütçe Komiyonunda hem de daha sonra yazılı sorulara cevap verdim.
Eğer, o konularda, rakamlarda tereddütü olan arkadaş varsa, gelir, birlikte gideriz Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Kuruluna, hesapları birlikte çıkarırız, birlikte bakarız. Bizim sadece
şu dönemde, millî eğitime, ülkemizdeki ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ortaöğretim öğ
rencilerine yaptığımız sosyal destek, kitap, kırtasiye, giyecek, yiyecek yardımı 4,5 trilyon lirayı
geçti. Biz, şu anda 109 bin ortaöğretim öğrencimize öğle yemeği veriyoruz. Geçen sene bu rakam
32 binmiş. Bunun yanında 2,5 trilyon lira yakacak yardımı olarak göndermişiz; bütün illerimize da
ğıtılıyor; talepler geldikçe yine karşılamaya çalışıyoruz. Hal böyleyken; yani, rakamlardan emin ol
madan, bunu, Hükümete ve bana bir suçlama olarak getirmeyi çok doğru bulmadığımı burada ifa
de etmek istiyorum. Eğer, bu rakamlarla ilgili tereddütü olan arkadaşlarımız varsa, ben, bu konuda
her türlü bilgiyi vermeye açık olduğumu burada tekrar ifade etmek istiyorum.
Bu vesileyle, Genel Kurula, Sayın Başkana, sayın milletvekillerimize, katkıda bulunan herke
se teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, düzeltmem gereken bir iki konu var, müsa
ade eder misiniz?
BAŞKAN -Buyurun, oradan düzeltin Sayın Günbey.
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sesi az çıkıyor Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sesi azsa ne yapalım Sayın Göktaş... Ben duyuyorum, stenograflar duyuyor efen
dim.
Efendim siz buyurun.
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Bizim Bakanlığımız döneminde Sosyal Yardımlaşma Fo
nundan kullanılan kaynağın miktarı 16 trilyon değil, 30 trilyon liradır. Elimde resmî belgeler var.
Bunu düzeltmek istiyorum.
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İkincisi, sakatlarla ilgili aktarılan kaynak 1 trilyon lira; bir yıllık için aktarılmiştır. Biz, bu bi
linçlenmeyi uyandırdıktan sonra, tabiî, bu Hükümet döneminde de devam etmiştir; yani, bu rakam
lar ilk altı ayda düşük olabilir; ama, daha sonraki dönemlerde bu kaynak kullanılmıştır zannediyo
rum.
Öğrenci bursları da, eğer yaz ayları dışındaki dönemde ödenecekse Sayın Bakana teşekkür edi
yoruz; ama, öğrenci bursları beş aydan beri ödenmemiş. Onu hatırlatmak için söylüyorum.
BAŞKAN - Efendim, öncüsü olduğunuzu ifade ediyorsunuz; biz, size de emeği geçenlere de
teşekkür ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır.
İzniniz olursa, 15 dakika ara vermek istiyorum.
Saat 17.03'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.48
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.05
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER: Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu)
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum.
Önceki oturumda da ifade ettiğim gibi, Genel Kurula, Başkanlığımızın diğer sunuşları vardır.
Bu sunuşlar biraz uzun sürecek gibi gözüküyor; onun için, Divan Üyesi arkadaşımızın oturduğu
yerden Yüce Heyete arzda bulunmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
3 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
I. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci olaylarının
önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/218)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Son zamanlarda üniversitelerde meydana gelen olaylar, Türkiye kamuoyunu rahatsız edecek
boyutlara ulaşmıştır. Hemen her hafta, bazen haftanın birkaç günü üniversitelerde yaralama, gözal
tına alınma gibi sonuçlara yaran olaylar yaşanmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu olaya en kısa sürede el koymalıdır.
Ülkemiz, 1968 yılında başlayan ve daha sonra acı olayların yaşandığı günlere yeniden dönmemelidir.
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Şu sıralarda, bir sağ-sol çatışması gibi görünen olayların boyutu derinleşmeden önlenmelidir.
Üniversite yönetimlerinin, olaylar karşısında dikkatli davranmaları sağlanmalı, sağ-sol kavramın
da taraf olmalarının önüne geçilmelidir.
Güvenlik görevlilerinin, olayları önlemeye çalışırken bir tarafa karşı saldırgan tutum içinde ol
dukları, bir başka öğrenci grubuna karşı ise hoşgörülü davrandıkları gözlenmektedir. Güvenlik gö
revlilerinin bu çifte standartlı tutumu, geleceğe yönelik büyük bir tehlikenin de habercisidir ve ka
muoyu, güvenlik görevlilerinin bu davranış biçiminden de son derece rahatsız olmaktadır. Bu tu
tum ve davranışlar, olayları önlenemez bir seyre sokmaktadır.
Gençlerimiz için, teröre başvurmadan üniversite, ülke ve kendi sorunlarını tartışan, çözüm üre
ten bireyler olmanın koşulları yaratılmalıdır. Üniversitelerin "bilim merkezi" ekseninden "terör
merkezi" eksenine çekilme uğraşının verildiği bir dönemi yaşamaktayız. Ülkemizin geleceği olan
gençlerimize kurulan bu tuzak karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaman yitirmeden hareke
te geçmelidir.
Yukarıda sıraladığımız nedenler göz önünde bulundurularak, Anayasanın 98 inci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırmasıaçılmasını arz
ederiz.
Saygılarımızla.
1-Yılmaz Ateş

(Ankara)

2- İsmet Atalay

(Ardahan)

3- Mahmut Işık

(Sivas)

4- Bülent H. Tanla

(İstanbul)

5- Erol Çevikçe

(Adana)

6- Atilâ Sav

(Hatay)

7- Sabri Ergül

(İzmir)

8- İsmet Önder Kırlı

(Balıkesir)

9- Birgen Keleş

(İzmir)

10- Mustafa Yıldız

(Ercincan)

11- Mehmet Sevi gen

(İstanbul)

12-Ali Topuz

(İstanbul)

13- Bekir Yurdagül

(Kocaeli)

14- Nezir Büyükcengiz

(Konya)

15-Haydar Oymak

(Amasya)

. 16- Cevdet Selvi

(İstanbul)

17-VeliAksoy

(İzmir)

18-Şahin Ulusoy

(Tokat)

19-Ali Haydar Şahin

(Çorum)

20- Ercan Karakaş

(İstanbul)

21- Aydın Güven Gürkan

(İzmir)

22-Yusuf Öztop

(Antalya)

23- Hilmi Develi

(Denizli)
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(Ankara)

25- Bekir Kumbul

(Antalya)

26- Ayhan Fırat

(Malatya)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.
Bir başka önerge vardır; okutuyorum:
2. - İçel Milletvekili Oya Araslı ve 19 arkadaşının, kadının statüsünün araştırılarak Kadınla
ra Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kadın-erkek eşitsizliği, 20 nci Yüzyılın ikinci yarısında dünya kadınlarını uluslararası alanda
çözümler aramaya itmiştir. Meksika, Nairobi ve Pekin'de alınan uluslararası düzeydeki kararlar,
belirlenen stratejiler, hedefler ve eylem planları, bu çalışmaların en çarpıcı örnekleridir.
Uluslararası çözüm arayışları, taraf ülkelerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen
mesi Sözleşmesini kabul etmeleriyle sonuçlanmış ve pozitif ayrımcılık kavramı gündeme girmiş
tir. Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu sözleşmeyi 3232 sayılı Yasa ile benimsemiştir.
Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte hukuk düzeninde cinslerarası eşitliği gerçekleştirme yönüı>
de büyük bir atılım yapıldığını biliyoruz; ancak, son 25 yılda kadın-erkek eşitliği açısından dünya
da kaydedilen gelişmeler ve 3232 sayılı Yasayla benimsenmesine rağmen söz konusu sözleşme,
hukuk düzenimize yansıtılmamıştır.
Bunlara ek olarak, pek çok ekonomik ve sosyal etken, kadınlarımızın, yaşamın çeşitli alanla
rına katılmasını engellemekte, kadınlarımız âdeta ikinci sınıf vatandaşlığa itilmekte, başta şiddet
olmak üzere pek çok onur kırıcı davranışla ve sorunla yüz yüze gelmektedir.
Bu konularla ilgili olarak bugüne kadar üniversitelerde, bakanlıklarda ve demokratik kitle ör
gütlerinde çeşitli çalışmalar yapılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisine yasa teklif ve tasarıları su
nulmuştur. Ancak, bu alanda SHP ve CHP'nin 18 ve 19 uncu Yasama Dönemlerinde yaptığı tüm
girişimler sonuçsuz kaldığı gibi, 20 nci Dönemde CHP ve diğer partilere mensup milletvekillerinin
hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sundukları Türk Kanunu Medenisi ile ilgili değişik
lik teklifleri, aradan uzun süre geçmesine rağmen gündeme alınmamıştır.
Bu arada, gerek Adalet Bakanlığındaki Medeni Kanun Komisyonunda gerekse çeşitli barolar
da evlilik birliği sırasında elde edilen malların eşit bölüşümü ile ilgili olarak sözleşme yapılabile
ceği ve sorunların bu yolla giderilebileceği yönünde görüşler ileri sürülmekte ve tartışılmaktadır.
Oysa, Türk Kanunu Medenisinin 170 inci maddesinde yapılması gereken değişikliği böyle bir söz
leşmeyle gerçekleştirmek mümkün değildir; çünkü, sözleşme yapma olanağı, yürürlükteki yasada
esasen vardır.
• ».
Bütün bu gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kadın-erkek eşitsizliği konusunu ele
almasını gerekli kılmaktadır.
Bu nedenle, Türkiye'de kadının hukukî, ekonomik, sosyal ve siyasal konumunu, cinslerarası
eşitsizliğe yol açan faktörleri ve alınabilecek önlemleri ortaya koymak. Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenleri ve bu bağ
lamda değiştirilmesi zorunlu olan yasaları belirlemek, başta 'l'ürk Kanunu Medenisi olmak üzere
tüm yasa değişiklik önerilerinin gerçekleşmesini hızlandırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisin-452-
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de, kadın-erkek eşitliğini sağlamak için gerekli önlemleri saptamak üzere, Anayasanın 98 ve İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
I- Oya Araslı

(İçel)

2-Birgen Keleş

(İzmir)

3- Mustafa Yıldız

(Erzincan)

4- İsmet Atalay

(Ardahan)

5- Yahya Şimşek

(Bursa)

6- Ali Rıza Bodur

(İzmir)

7- Atilâ Sav

(Hatay)

8- Adnan Keskin

(Denizli)

9- Yılmaz Ateş

(Ankara)

10- Ahmet Küçük

(Çanakkale)

II- Altan Öymen

(İstanbul)

12- Eşref Erdem

(Ankara)

13- Mahmut Işık

(Sivas)

14- Ali Dinçer

(Ankara)

15- Ayhan Fırat

(Malatya)

16- Ahmet Güryüz Ketenci

(İstanbul)

17- Zeki Çakıroğlu

(Muğla)

18- Erdoğan Yetcnç

(Manisa)

19- Ali Haydar Şahin

(Çorum)

20- Metin Arifağaoğlu

(Artvin)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Bir başka önerge daha var; okutuyorum:
3. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde meydana gelen yan
gınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi (10/220)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde yangınlar nedeniyle can ve mal kaybının, tarihî ve doğa varlıklarındaki kayıpların
fazlalığı, itfaiye teşkilatımızın yetersizlikleri, itfaiye personelinin sorunlarının ve özlük haklarının
yetersiz olması,nedenleriyle, yangınları engelleyecek önlemlerin, itfaiye teşkilatının ve personeli
nin sorunlarının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1-Mehmet Sevigen

(İstanbul)

2- Yusuf Öztop

(Antalya)
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(Artvin)

4- İsmet Önder Kırlı

(Balıkesir)

5- Ali Rıza Bodur

(îzmir)

6- Veli Aksoy

(İzmir)

7- Bekir Yurdagiil

(Kocaeli)

8- Yahya Şimşek

(Bursa)

9-Şahin Ulusoy

(Tokat)

10-Bülent H. Tanla

(İstanbul)

11-Celal Topkan

(Adıyaman)

12- Atilâ Sav

(Hatay)

13- Fatih Atay

(Aydın)

14-Mahmut Işık

(Sivas)

15- Fuat Çay

(Hatay)

16- Ahmet Küçük

(Çanakkale)

17-İsmet Atalay

(Ardahan)

18-Ali Haydar Şahin

(Çorum)

19-AliDinçer

(Ankara)

20- Mustafa Yıldız

(Erzincan)

21-Ahmet Güryüz Ketenci

(İstanbul)

22-Yılmaz Ateş

(Ankara)

Gerekçe:
Yaklaşık 400 yıl önce kurulan itfaiye teşkilatımız, bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulun
maktadır. 1930'lu yıllarda çıkarılan, birkaç kez değişiklik yapılan yasalarla itfaiyecilik hizmetleri
yürütülmeye çalışılmaktadır. Ülke genelinde kabul edilen kapsamlı bir yangından korunma yönet
meliğimiz dahi bulunmamaktadır.
Gelişmiş ülkeler, yangın riski sınıflandırmaları yaparak önlemlerini belirlemektedirler. Yakla
şık olarak 100 bin kişi için bir itfaiye istasyonu öngörülürken, yöredeki en uzak noktaya 8 ilâ 20
dakika içerisinde erişilmesi hedeflenmiştir. Oysa, ülkemizde, yeterli derecede itfaiye istasyonu ku
rulamamış, kurulanların çoğu da yetersiz personel ve araçla hizmet vermeye çalışmaktadır. Örne
ğin, en fazla nüfusun yaşadığı İstanbul'da, 1 880 personel, yaklaşık 200 araç ve 32 istasyonla, ka
rada, denizde ve ormanlarda çıkacak yangınlarla mücadele edilmektedir. Oysa, bugün, İstanbul'da
olması gereken istasyon sayısı 130, itfaiye aracı 1 300, itfaiye personeli de 13 bindir.
Bu eksiklikler, kimi büyük yangınlarda can ve mal kaybının ortaya çıkmasına, itfaiyecilerimi
zin insanüstü bir gayretle ve büyük riskler alarak görev yürütmelerine neden olmaktadır.
Böylesi önemli görevi yürüten bir teşkilât, bu görevlerini başarıyla yürütmesine imkân vere
cek bir yapıya kavuşturulmalıdır. İtfaiye istasyonları, 24 saat görev yapdığı dikkate alınarak proje
lendirilip, donatılmalı; itfaiyeciler, yaptıkları görevin ağırlığına paralel özlük haklarına kavuşturul
malı, meslek ve meslekiçi eğitimlerinde standart yükseltilmeli, her bölgeye itfaiye okulları açılma
lıdır. Büyük fiziksel, kimyasal, sosyal ve psikolojik riskler altında özveriyle çalışan itfaicilerin, ça
lışma düzenleri, emeklilik süreleri ve ücretleri, görevlerinin önemine ve özelliğine uygun hale ge
tirilmelidir.
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Yerel yönetimlere bağlı kurulan itfaiye teşkilâtlarının, politik ve partizan girişimler sonucu ka
litesinin düşürülmesinin engellenmesi ihtiyacı ortadadır. Yangınlar ve alınacak önlemler konusun
da bilimsel çalışmalara ağırlık verilerek, gerekli teknik altyapının kurulması ve bu çalışmalardan
daha iyi sonuç alınması için, halkın, yaygın bir şekilde yangınlar, ilkyardım ve müdahaleler konu
sunda eğitilmesi sağlanmalıdır.
Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, daha fazla can, mal, tarihî ve doğa varlıkları kaybının
olacağı açıktır. Bu nedenlerle, yangınları engelleyecek önlemlerin geliştirilmesi, itfaiye teşkilâtının
ve personelinin sorunlarının tespiti, çözüm önerilerinin bulunması amacıyla Anayasanın 98, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması zorunluluğu doğmuştur.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
Sayın milletvekilleri, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize arz edeceğim:
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Adalet Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip tiye seçimim yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1181)
3.12.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimi için 3.12.1997 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmış, kullanılan 23 adet oy pusulasının tas
nifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan,
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Ahmet Tekdal
Ankara
Adalet Komisyonu Geçici Başkanı
Başkan:

Emin Karaa

(Kütahya)

13 Oy

Başkanvekili:

İrfan Köksalan

(Ankara)

13 Oy

Sözcü:

Ali Günay

(Hatay)

13 Oy

Kâtip:

Şeref Malkoç

(Trabzon)

12 Oy

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir başka tezkere var; okutuyorum:
2. - İçişleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1182)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İçişleri Komisyonu; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 3.12.1997 Çarşamba
günü saat 14.30'da toplanmış ve Başkanlık için kullanılan 23 adet, Başkanvekilliği için kullanılan
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24 adet, Sözcülük için kullanılan 24 adet, Kâtiplik için kullanılan 24 adet oy pusulasının tasnifi so
nucu, aşağıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak İçtüzüğün 24 üncü maddesi
uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Saygıyla arz olunur.
Mustafa Zeydan
Hakkâri
Komisyon Geçici Başkanı
Başkan:

Akın Gönen

(Niğde)

14 Oy

Başkanvekili:

Cihan Yazar

(Manisa)

13 Oy

Sözcü: ,

Yusuf Öztop

(Antalya)

13 Oy

Kâtip:

Tamer Kamber

(Balıkesir)

13 Oy

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir başka tezkere daha var; okutuyorum:
3. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Geçici Başkanlığının; Komisyonun, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1183)
3.12.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 3.12.1997 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmış ve kulla
nılan 23 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gös
terilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Bolu
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu Geçici Başkanı
Başkan:

Halil Cin

(İçel)

15 Oy

Başkanvekili:

Halil Çalık

(Kocaeli)

15 Oy

Sözcü:

Ahmet Kabil

(Rize)

15 Oy

Kâtip:

Ali Haydar Şahin

(Çorum)

15 Oy

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer tezkereyi okutuyorum:
4. - Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun,
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1184)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan,
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmak üzere 03.12.1997 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmış, toplantıya 23 üye katılmış ve kullanılan oy pusulalarının tasnifi sonucunda aşağıda ad ve
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soyadı ile seçim çevresi belirtilen üyeler hizalarında gösterilen oylan alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Bülent Atasayan
Kocaeli
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm Komisyonu
Geçici Başkanı

-• -

Başkan

Yusuf Namoğlu

(İstanbul)

13 oy

Başkanvekili:

Fikret Uzunhasan

(Muğla)

13 oy

Sözcü

Nizamettin Sevgili

(Siirt)

13 oy

Tahsin Boray Baycık

(Zonguldak)

13 oy

Kâtip

:
:
:

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup
bilgilerinize sunacağım:
5. - Kuzey Atlantik Asamblesinde TBMM'yi temsil edecek grubu oluşturmak üzere, siyasî par
ti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1185)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun
2 nci maddesine göre "Kuzey Atlantik Asamblesinde" Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek grububumuzu oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelerin
isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
-

Hikmet Çetin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu
İsim Listesi
Asıl
A. Ahmet Denizolgun (Antalya)
Nahit Menteşe (Aydın)
Kâmran İnan (Bitlis)
Bekir Aksoy (Çorum)
Şamil Ayrım (İğdır)
Tahir Köse (İstanbul)
Akan Öymen (İstanbul)
Gencay Gürün (İzmir)
Oğuzhan Asiltürk (Malatya)
Recai Kutan (Malatya)
İrfan Demiralp (Samsun)
Temel Karamollaoğlu (Sivas)
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Yedek
İlker Tuncay (Ankara)
Cengiz Altınkaya (Aydın)
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel)
Yusuf Pamuk (İstanbul)
İsmail Yılmaz (İzmir)
Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli)
Hüseyin Arı (Konya)
Mehmet Ali Yavuz (Konya)
M.Erdoğan Yetenç (Manisa)
Cemal Alişan (Samsun)

'

'

-

Memet Emin Aydın (Siirt)
Bayram Fırat Dayanıklı (Tekirdağ)
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir başka tezkeresi daha vardır; okutup oylarınıza sunaca
ğım:
6. - Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir parlamento heyetinin, Madrid'deki Uluslararası .
Meseleler ve Dış Politika Enstitüsünün davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi
(3/1186)
03 Aralık 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Dışişleri Bakanlığının 14 Kasım 1997 tarih ve TAGY-1866-695 sayılı yazısında Madrid'teki
"Uluslararası Meseleler ve Dış Politika Enstitüsü" tarafından 9 Aralık 1997 tarihinde yapılacak
olan "Avrupa Birliği Çerçevesinde Türk İspanyol İlişkileri" toplantısına Türkiye Büyük Millet
Meclisinden bir Parlamento Heyetini Madrid'e davet ettiği bildirilmektedir.
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur.
Kamer Genç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Vekili
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Tezkere kabul edilmiştir.
Danışma Kurulunun önerileri vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım:
V.-ÖNERİLER
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. ~ 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarıla
rının gündemdeki yeri, görüşme gün ve saatleri ile konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu
önerisi
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Danışma Kurulu Önerisi
Danışma Kurulunun 27.11.1997 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Uluç Gürkan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili
RP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Lütfü Esengün

Ülkü Güney

DYP Grubu Başkanvekili

DSP Grubu Başkanvekili

Turhan Güven

Ali Ilıksoy

CHP Grubu Başkanvekili

DTP Grubu Başkanvekili

Oya Araslı

Metin Işık

Öneriler:
1. 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer
alması; bütçe görüşmelerine 16.12.1997 Salı günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, res
mî tatil günleri dahil, her gün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanma
sına kadar devam olunması önerilmiştir.
2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hü
kümetin sunuş konuşması hariç) birer saat (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel
konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir.
3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince 14
turda ve 10 günde tamamlanması, 14 üncü turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının
maddelerinin oylanması önerilmiştir.
4. Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 1, 3, 4 ve 5 inci turlarda 40'ar dakika,
diğer turlarda 30'ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuş
maların 10'ar dakika olması; kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre bi
ri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin birden fazla turda söz kay
dı yaptıramaması önerilmiştir.
5. Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesi ve soru ce
vap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir.
6. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 45'er dakika süre ile söz verilmesi (bu
süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir); İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. ("Söz istiyorum" sesleri)
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak)-Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim, buyurun.
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) - Önce ben el kaldırdım... (RP sıralarından "Ooo" sesleri, gü
lüşmeler)
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun ...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Böyle bir sistem, böyle bir usul yok.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, zatıâliniz mi ifade buyurdunuz?
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ne konusunda?..
BAŞKAN - Sistem konusunda.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet.
BAŞKAN - Efendim, Sayın Dumankaya isabet buyurdu. Ben, şimdi söz istenilince, sanki Da
nışma Kurulu kararı konusuyla ilgili bir söz istiyorsunuz diye, söz talebi kaydedecekmiş gibi bak
tım. Halbuki, bütçeyle ilgili konuşmak üzere söz istiyorsunuz...
Efendim, bütçe programı okunacak, dağıtılacak ve Başkanlık ilan edecek "şu saatten şu saate
kadar söz isteyenler buyursun" diyecek...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sabaha kadar çok bekledim de ondan biliyorum.
BAŞKAN - Evet "damdan düşen daha iyi bilir" demişler ya!..
Benim burada vuzuha kavuşmam lazım...
Sayın grup başkanvekilleri, bu öneri üzerinde söz talebi?.. Yok.
Şimdi, önerileri ayrı ayrı okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
1 inci öneriyi okutuyorum:
1. 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer
alması; bütçe görüşmelerine 16.12.1997 Salı günü saat 10.00'da başlanması ve bitimine kadar, res
mî tatil günleri dahil, hergün saat 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten günlük programın tamamlanma
sına kadar devam olunması önerilmiştir.
BAŞKAN - 1 inci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci öneriyi okutuyorum:
2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hü
kümetin sunuş konuşması hariç) l'er saat (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel
konuşmaların 15'er dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir.
BAŞKAN - 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 üncü öneriyi okutuyorum:
3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerindeki görüşmelerin, İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince,
14 turda ve 10 günde tamamlanması, 14 üncü turun bitiminden sonra Bütçe Kanunu Tasarılarının
maddelerinin oylanması önerilmiştir.
BAŞKAN - 3 üncü sıradaki öneriyi de oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü öneriyi okutuyorum:
4. Gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların 1, 3, 4 ve 5 inci turlarda 40'ar dakika,
diğer turlarda 30'ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuş
maların 10'ar dakika olması; kişisel konuşmalarda, her turda, İçtüzüğün 61 inci maddesine göre bi
ri lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin birden fazla turda söz kay
dı yaptıramaması önerilmiştir.
BAŞKAN - Şimdi, burada, sayın grup başkanvekillerimize sorarak, bir hususta vuzuha ermek
istiyorum. Efendim, oylayacağım 4 üncü öneride deniliyor ki: "Gruplar ve Hükümet adına yapıla-
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cak konuşmaların 1, 3, 4 ve 5 inci turlarda 40'ar dakika, diğer turlarda 30'ar dakika (bu süre bir
den fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir)...
Şimdi, "bu süreler" mi; "bu süre" mi? "Bu süre" derseniz, en yakınını alırım ben.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Süreler...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Süreler...
BAŞKAN - "Bu süreler" tamam, öyle düzeltiyorum; çünkü, iki farklı süre var da, onun için
soruyorum efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet, Sayın Başkan, doğru; yani, bütün konuşmalar bölünebilecek efendim.
BAŞKAN - T e k olsaydı olurdu; ama, iki farklı süre olunca, onu "süreler" diye ifade etmemiz
lazım.
Bu düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
5 inci öneriyi okutuyorum:
5. Bütçe görüşmelerinde sorulan soruların gerekçesiz ve yazılı olarak Başkanlığa verilmesi ve
soru cevap işleminin 20 dakikayla sınırlandırılması önerilmiştir.
BAŞKAN - Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
6 ncı öneriyi okutuyorum:
6. Bütçe görüşmelerinin sonunda, gruplara ve Hükümete 45'er dakika süreyle söz verilmesi
(bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir) İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre yapılacak kişi
sel konuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.
BAŞKAN - Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bütçeyle ilgili önerinin tamamı kabul edilmiştir.
Şimdi, bir başka Danışma Kurulu önerisi vardır; okutuyorum:
2. - (101160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun gündemdeki yeri, gö
rüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No. 90

3.12.1997

3.12.1997 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlükler konusundaki (10/160) esas numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun 352 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında
yer almasının ve görüşmelerinin 9.12.1997 Salı günkü birleşimde yapılmasının ve görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma
Kurulunca uygun görülmüştür.
Kamer Genç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Vekili
Lütfü Esengün
RP Grubu Başkanvekili

Ülkü Güney
ANAP Grubu Başkanvekili
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Turhan Güven
DYP Grubu Başkanvekili
Oya Araslı
CHP Grubu Başkanvekili

0:2

Ali Ilıksoy
DSP Grubu Başkanvekili
Metin Işık
DTP Grubu Başkanvekili

BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi?.. Yok.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.
Bir başka öneri var; okutuyorum:
3. - Genel Kurulun 8.12.1997 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmasına ve (11113) esas nu
maralı gensorunun gündemdeki yeri, görüşme gün ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu
önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No. 91

3.12.1997

' Danışma Kurulunun 3.12.1997 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Kamer Genç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Vekili
Lütfü Esengün
RP Grubu Başkanvekili
Turhan Güven
DYP Grubu Başkanvekili
Nihat Matkap
CHP Grubu Başkanvekili

Uğur Aksöz
ANAP Grubu Başkanvekili
Ali Ilıksoy
DSP Grubu Başkanvekili
Metin Işık
DTP Grubu Başkanvekili

Öneriler:

~-

1. Genel Kurulun 8.12.1997 Pazartesi günü de saat 15.00'ten itibaren çalışmalarını sürdürme
si önerilmiştir.
2. Genel Kurulun 2.12.1997 tarihli 21 inci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/13) esas numaralı gensorunun, gündemin
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, görüşmelerinin Genel Kurulun 8.12.1997
Pazartesi günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneri üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok.
1 inci öneriyi okutuyorum:
Öneriler:
1. Genel Kurulun 8.12.1997 Pazartesi günü de saat 15.00'ten itibaren çalışmalarını sürdürme
si önerilmiştir.
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci öneriyi okutuyorum:
2. Genel Kurulun 2.12.1997 tarihli 21 inci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki (11/13) esas numaralı gensorunun, gündemin
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"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yeralması, görüşmelerinin, Genel Kurulun 8.12.1997
Pazartesi günkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması önerilmiştir.
BAŞKAN -Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Böylece, Danışma Kurulunun üç ayrı önerisi kabul edilmiş oldu.
Sayın milletvekilleri, dünkü birleşimde, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak
üzere. Çevre Komisyonunun 4 Aralık 1997 Perşembe günü saat 14.00'te; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun ise 4 Aralık 1997 Perşembe günü saat 14.30'da toplanacakları ilan edilmişti.
Bazı üyelerin mazeretleri nedeniyle, bu toplantılar, aynı gün; yani, 4-Aralık 1997 Perşembe
günü saat 10.00'a alınmıştır.
Çevre Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerinin 4 Aralık 1997 Per
şembe günü saat 10.00'da kendi salonlarında toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mini yapmalarını rica ederim.
Komisyonların toplantı yer ve saatleri ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır.
Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karar gereğince bugün "Sözlü Sortılar"ın görüşülmesi
ne imkânımız yok; görüşmüyoruz; dolayısıyla, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Diğer İşler" bölümüne geçiyoruz.
Tabiî, önce, İçtüzük gereği, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
/. - 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71,
111U) (S. Sayısı: 168) (1)
BAŞKAN - 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ra
porunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sayın milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, geçen birleşimde tasarının 1 inci maddesinin müza
kerelerini tamamlamış ve madde üzerindeki önergenin işlemlerine başlamıştık.
Madde üzerindeki iki önerge okunmuş ve aykırı önergenin işlemini yapmıştık. Bu önergeye
Komisyon ve Hükümet katılmamıştı.
Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım:
(1) 168 S. Sayılı Basmayazı 13.11.1997 Tarihli 14 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının tama
men çıkarılmasını arz ve talep ederiz.
Muhammet Polat

İsmail Coşar

İsmail Özgün

Aydın

Çankırı

Balıkesir

Ömer Özyılmaz

Feti Görür

Erzurum

Bolu

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bu maddenin müzakeresi ve bu maddeyle ilgili önergeler
ayın 13'ünde Başkanlığa geldi ve işleme tabi tutuldu; yani, geliş sırasına göre en son işlem ayın
13'ünde yapıldı. Kocaeli Milletvekili Sayın Halil Çalık ve arkadaşlarının bu maddeyle ilgili olarak
ayın 20'sinde -7 gün sonra- verilmiş bir önergesi var. Takdir edersiniz ki, bunu işleme tabi tutma
mız mümkün değildir; çünkü, aykırılık derecesine göre işleme geçilmiştir; o sebeple önergeyi işle
me koyamıyorum.
Bir başka önerge var; aykırılık derecesine göre işleme alıyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 168 sıra sayılı yasa tasarısının 1 inci maddesinin ikinci paragrafının şu şe
kilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz: "Hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elekt
ronik oyun, genelev gibi umuma açık yerlerin, okul bina ve tesislerinin en az 300 metre uzağında
bulunması zarurîdir."
Muhammet Polat
Aydın

İsmail Özgün
Balıkesir

İsmail İlhan Sungur
Trabzon

Feti Görür

Mikail Korkmaz

Bolu

Kırıkkale

BAŞKAN - Sayın Komisyon ne buyuruyor?..
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI HALİL CİN
(İçel) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet katılmadı.
Önerge sahiplerinden birinci imza sahibi Sayın Polat, gerekçe mi okunsun, konuşacak mısı
nız?
MUHAMMET POLAT (Aydın) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki; gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: Genel ahlakın korunması ve eğitime katkı sağlanması açısından gereklidir.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeye, Hükümet ve Komisyon katılmadı; sahibi, gerek
çesinin okunmasını arzu etti, gerekçe okundu.
Önergeyi oylarınıza...
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.
AYHAN FIRAT (Malatya) - Önergeyi geri çeksinler.
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BAŞKAN - Efendim, bana niye söylüyorsunuz Sayın Fırat.
AYHAN FIRAT (Malatya) - Oraya ilave ettiğiniz şey şart mı yani!.. Çekin geri... (RP sırala
rından gürültüler)
BAŞKAN - Efendim, sayın milletvekili şart gördüğü için önerge veriyor Sayın Fırat.
Efendim, karar yetersayısını arayacağım.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
AYHAN FIRAT (Malatya) - Farkı gördünüz mü; ilave edilen şey nedir?
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayımız yoktur.
Saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.49

©
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu)

:

©

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
/. - 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1171,
İlli 1) (S. Sayısı: 168) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Önergeyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, önerge üzerinde anlaşmak üzere arkadaşlarla be
raberiz; redaksiyon için bize 5 dakika müsaade eder misiniz...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bir anlaşma arayışı içerisindeyiz...
BAŞKAN - Tabiî; karşılıklılık olmak koşuluyla, hayhay.
Efendim, önerge üzerinde bir düzenleme ve bir düzeltme yapma arzusunu izhar eden grup başkanvekillerimizin bu talebini yerine getirmek ve çalışmalarına imkân vermek üzere, birleşime 10
dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 18.03

-H
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.13
BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU
KÂTİP ÜYELER : Levent MISTIKOĞLU (Hatay), Haluk YILDIZ (Kastamonu)
_ _ _ _ _ _ ^p.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum.
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)
/. - 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim kanununun
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sa
yılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1171,
11111) (S. Sayısı : 168) (Devam)
BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Komisyonun söz talebi var.
Buyurun Sayın Komisyon.
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI HALİL CİN
(İçel) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 88 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, tasarı metnini, veri
len önergelerle birlikte, bir defaya mahsus olmak üzere, geri çekiyoruz; yani, komisyona iadesini
talep ediyoruz.
BAŞKAN - Efendim "tasarı metnini" şeklinde ifadede bulundunuz; tasarının tamamını mı is
tiyorsunuz?
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI HALİL CİN
(İçel) - 1 inci ve 2 nci maddelerini efendim.
BAŞKAN - Tamam.
Efendim, tasarının 1 inci ve 2 nci maddelerini, maddelerle ilgili önergelerle birlikte Komisyo
na iade ediyoruz.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3.—8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun değişik 31 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 31. —Özel Öğretim Kurumlarının ücretleri, her yıl mayıs ayında tespit ve ilan olunur.
Bu ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilan ve tahsil edileceği yönetmelikte belirlenir."
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili önerge yok.
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir.
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Sayın milletvekilleri, bundan sonra, sırada, yürütme ve yürürlük maddeleri bulunmaktadır; an
cak, hatırlanacağı üzere, Komisyonumuz tasarının iki maddesini geri almıştır; onlar bir şekle bağ
lanmadan bu maddeler hakkında karar vermek uygun düşmez. O bakımdan, işi bu noktada bırakı
yor, başka bir işe geçiyoruz; maddeler geldiği zaman, kaldığı yerden devam edilecektir.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Teşekkür ederiz.
2. - Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sa
yısı : 335)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporunun müzakeresine başlayacağız; ancak, bu tasarının komisyonca geri alınan mad
deleriyle ilgili rapor gelmediğinden, müzakeresini erteliyoruz.
\
3. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili
Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S.
Sayısı: 232)
BAŞKAN - Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Ri
ze Milletvekili Sayın Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın
Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Ecevit, Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal ile 292 Milletvekili
nin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu raporunun ikinci müzakeresine başlayacağız.
Komisyon hazır mı ? Değil.
Müzakeresi ertelenmiştir.
4. - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (I/6J2) (S. Sayısı : 387) (I)
BAŞKAN - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon ?.. Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Sayın milletvekilleri, yine hatırlanacağı üzere, geçen birleşimde tasarının 1 inci maddesi üze
rinde, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi Grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı.
Bu iki grubumuzdan başka grupları adına söz isteyen var mı? Gruplar adına söz talebi yok.
Kişisel söz talebi var mı efendim?
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Fırat, buyurun efendim.
Süreniz 5 dakikadır.
AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MTA Kurumu, hepinizin
de bildiği gibi, Türkiye'nin, 1935'ten sonra, hakikaten çok değerli hizmetler veren bir kurumudur;
.ama, gelin görün ki, bugün, MTA'da 4 500 işçi ve memur çalışır; ancak, kendinden beklenen işi
yapması mümkün değildir. .Neden; yıllardan beri, bu müessese de, diğer KİT'ler gibi, maddî im
kânsızlık yüzünden hapsolmuş durumdadır.
(/) 387 S. Sayılı Basmayazı 27.11.1997 Tarihli 20 nci Birleşim Tutanağına eklidir.
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Bir Romanya'da, petrol için, yılda 500 kilometre sondaj yapılır; ama, Türkiye'de, yılda 30 ki
lometre, 35 kilometre sondaj yapılır; yani, MTA'nın elindeki araçlar, artık, son derece eskimiş
araçlardır. Bakın, bütçe, gelecek yıl için 13 trilyon cari masraf veriyor, 2 trilyon yatırım veriyor.
Şimdi, benim aklıma şu geldi: 1997'deki durum nedir; 1997'de MTA'nın yatırımı 3 trilyon;
bu sene, en az 2 misli olması lazım. Para vermezseniz, ne yapacak; yazık, günah değil mi?! Bura
da, yetişmiş 4 500 personel var. Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesi, en faydaİı kurum
larından bir tanesi; bütçeye gelince para vermiyorsunuz; ondan sonra, buna, iş veriyorsunuz, yurt
dışında iş yap... Hangi parayla yurt dışında iş yapacak?! Yurt içinde belli sondajları, petrol tespit
lerini yapabiliyor mu?.. Kaç kuyu açabiliyor?..
Dolayısıyla, eğer, siz, faydalı olmak istiyorsanız, lütfen arkadaşlar, bu kurumlan, bu şekilde
güdük hale getirmeyin. Bunlar, en faydalı kurumlardır. Büyük bir personel olanağı var, ellerine im
kân vermiyorsunuz, atıl kapasite olarak bekletiyorsunuz; yazık, günah. 13 trilyon lira maaş verdi
ğiniz bir kuruma, 2 trilyonluk yatırım veriyorsunuz. 1997'de 3 trilyonluk yatırım vermişsiniz,
1998'de yüzde 50 azaltıyorsunuz. Avrupa'da, Ortadoğu'da veya Tilrkî cumhuriyetlerde, bunun ne
resinden, nasıl görev istersiniz?!
Ben, rica ediyorum; önce bütçelerini düzeltin, ondan sonra bunlara hedef verin; bu müessese
lerde her türlü birikim var. Yoksa, bu şekilde, kâğıt üzerinde bir madde eklemeyle, bu bütçelerle
Tiirkî cumhuriyetlerde değil, Türkiye'de iş yapamaz bunlar.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Fırat, teşekkür ediyorum.
Başka kişisel söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok,
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir; inşallah, hayırlı hizmetlere vesile olur.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, teşekkür edebilir mi
yim...
BAŞKAN - Hayırlı olsun efendim.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Kürsüden efendim...
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BAŞKAN - Siz, buradan teşekkür edeceksiniz... Ben de, Başkanlığa teşekkür ediyorsunuz
zannederek, hemen peşinen kabul ettim.
Sayın Bakan teşekkür konuşması yapacak.
Buyurun.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; tabiî ki, önce Başkanlığa, daha sonra milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsünün dışarıya açılması yönüyle önemli olan bu kanun tasarısında emeği
geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bu, birkaç senedir devam eden bir süreçtir. 54 üncü Hükümet döneminden kalan bir kanun ta
sarısını, 55 inci Hükümet, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün de ihtiyacı olduğu için, hiçbir de
ğişiklik yapmadan, aynen Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk etti. Yine, kanun tasarısı görüşü
lürken, Maden Tetkik ve Arama EnstitüsUyle ilgili bir kanun tasarısı olmasına rağmen, burada Eti bankla ilgili konular da gündeme geldi. Arkadaşlarımızın bütün söylediklerini dikkate alacağız; an
cak, müsaade ederseniz, Etibankla ilgili iki temel meseleye, birkaç cümleyle, tekrar değinmek isti
yorum.
Bunlardan birisi, Seydişehir Alüminyum tesislerinin kapasite artırım projesidir. Bununla ilgi
li, daha önce açılmış olan bir ihalenin iptal edildiğini, daha önce burada belirtmiştim. Bu ihale, 7
firmadan teklif istenmek suretiyle yapılmış, bunlardan 3 firma teklif vermiştir. Teklif veren 3 fir
manın teklifleri şöyledir:
Bir firmanın teklifi, iki üç yıllık sürede/aylık dilimler halinde, alüminyun metali olarak geri
ödemek üzere, söz konusu projeye 100 milyon ABD Doları kredi verme teklifidir.
Bir firmanın teklifi, danışmanlık hizmeti şeklinde bir tekliftir.
Bir diğer firma ise, kendisi ihaleye girmeyerek, kendisinin yerine başka firmaların tekliflerini
göndermek suretiyle teklif vermiştir.
Böyle bir teklifi taşıyan ihalenin iptal edilmesi, gayet doğru bir işlemdi. Yeni ihalede de, eski
ihale şartlarından farklı olarak, teklif verecek firmaların malî ve teknik bakımdan projeyi hayata ge
çirebilecek yeterlikte olduklarını belgelendirebilmeleri, şartnameye konmuştur.
Ayrıca, modernizasyon yatırımının tümüyle yatırımcı tarafından finanse edileceği; Etibankın,
projenin finansmanına katılmasının ve bu amaçla temin edilecek krediler için herhangi bir yüküm
lülük üstlenmesinin söz konusu olmadığı, şartnameye konmuştur.
Üçüncü olarak, oluşturulması öngörülen şirkete aynî sermaye olarak konulacak Etibank var
lıklarının değeri ve bunun karşılığı olarak Etibanka önerilen hisse oranının teklifte belirtilmesi,
şartnameye konulmuştur.
Dördüncü olarak da, üzerinde anlaşmaya varılacak hisse dağılımının modernizasyon yatırı
mındaki gerçekleşmeleri dikkate alan bir plan dahilinde uygulamaya konulacağı belirtilmiş ve bu
hususta teklif verecek firmalardan da buna göre öneri talep edilmiştir.
Yine, geçen toplantıda da belirttiğim gibi, tronayla ilgili, 1993 yılında açılmış olan ihalenin
hem neticelendirilmesi hem de bir yabancı ortaklık şeklinde bu işin yürütülmesi için, 15 Kasımda,
daha önce ihaleye iştirak eden her iki şirkete tekrar davetiye çıkarılmış ve 22 Aralığa kadar da tek
liflerini vermeleri istenmiştir. Bu teklifler 22 Aralığa kadar gelecek ve 1998'in ocak ayında da, Eti
bank yönetimince değerlendirilecektir.
Bu kanun vesilesiyle bunları tekrar belirtmek istedim; arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ede
rim. Komisyonumuza da, gösterdikleri anlayış için tekrar teşekkür ediyor; hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Sayın Bakan teşekkür ediyorum efendim.
Sayın milletvekilleri, yarım kalan işlerin aranması ve yoklanması tamamlandı.
Şimdi, tüm olan işlerin aranmasına geçiyoruz.
5. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı : 132)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Müzakere ertelenmiştir.
6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/611) (S. Sayı
sı : 359) (1)
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz.
Komisyon hazır mı efendim? Hazır.
Hükümet?.. Hazır.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi var mı?..
TEMEL KARAMOLLAOGLU (Sivas) - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı konuşacak efendim.
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Bedri İncetahtacı; buyurun efendim.
(RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapo
run görüşülmesine başlıyoruz. Refah Partimiz adına, her şeyden evvel, bütün komşu ülkelerimizle
yapılacak ve serbest ticareti destekleyecek, hür teşebbüsün önündeki engelleri açacak bütün anlaş
malara sıcak baktığımızı, sözlerimin başında beyan etmek istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Çavuşesku'dan sonra, Romanya özgür bir ül
ke haline gelmiştir. Özgürlük sadece dış ülkelerle olan alakayla irtibatlı değildir; bir ülkenin özgür
olması, onun başka ülkeler tarafından tecavüze uğramamasından öte, kendi ülkesindeki vatandaş
larının da o ülkenin idaresi tarafından, hür teşebbüs konusunda serbest bırakılmasıyla alakalıdır. İş
te, Romanya, Çavuşesku'dan sonra, ticarî sahada, siyasî sahada ve inanç sahasında bu özgürlüğü
yakalamış ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde bizim eyaletimiz olan, hâlâ onlarla akrabalık,
dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz olan önemli bir devlettir.
Muhterem milletvekilleri, Romanya'daki devrimin hemen akabinde, Türk müteşebbisleri, ti
carî teşebbüslerde bulunmak üzere, ihracat-ithalatta bulunmak üzere, süratle Romanya'ya gitmiş
(1) 359 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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lerdir ve çok kısa bir zaman içerisinde -bugün elimizdeki rakamlara göre- Romanya'da tam 5 500
Türk şirketi oluşmuştur. Bu çok güzel bir rakamdır; ama, bu noktada. Hükümetimizin dikkatini bir
hususa çekmek istiyorum: Bu 5 500 şirketin aktif olarak çalışanı sadece 1 500'dür. Nedir buna se
bep; Romanya'da bulunan Türk müteşebbisleri, Türk ticaret erbabı, bazı terör örgütlerince, maale
sef, tehdit edilmektedir, onlardan haraç istenmektedir. Bu durum, bu müteşebbislerin Romanya'da
serbestçe ticaret yapmasının önünde ciddî bir engeldir. Ben inanıyorum ki, Hükümetimiz, eğer, Ro
manya Hükümeti nezdinde gerekli teşebbüslere girer, ortak bir çalışma içerisinde bulunursa, bu
tehdit unsurunu izale ederek, Romanya'da bulunan 5 500 şirketimizin tamamını aktif hale getire
bilir ve bu sayıyı da yukarıya doğru çekebiliriz.
Dikkatinizi çekmek istiyorum, Romanya'da işçimiz yok; oraya giden bütün vatandaşlarımız,
teşebbüs sahibi olan insanlar. Bu, hem ülkemizdeki ihracatın artması hem de Türk sanayinin Bal
kanlara girmesi için çok önemli bir çalışmadır.
Bu bakımdan, bu anlaşmanın, Meclisimizce onaylanmasından sonra, bunun tatbikat sahasında
sonuç alabilmesi için. Hükümetimizin, işadamlarımız üzerinde oluşan bu tehdit unsurunu izale ede
cek ve bunu ortadan kaldıracak gerekli teşebbüslerde bulunması lazımdır. Bir müteşebbis, her şey
den evvel, emniyet içerisinde bulunma arzusundadır. Korkunun bulunduğu yerde, endişenin bulun
duğu yerde teşebbüs ruhunun ihya olması mümkün değildir. Bir insanın üretici olabilmesi için emin
olması lazım, emniyet duygusu içerisinde bulunması lazım.
İşte, 5 500 şirketimizin bulunmasına rağmen -bunlar kâğıt üzerinde var- bunlardaki çalışan sa
yısının süratle 1 500'e inmiş olması, bizim, bu problemi halletmememizden kaynaklanmıştır. Tek
rar bunun ehemmiyetini önemle vurgulamak istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, biz bununla, Türkiye ile Romanya arasındaki serbest ticaret anlaş
masının onaylanmasını sağlayacağız. Ne demek serbest ticaret?.. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de
tek pazar anlayışına hâkim bir ticaret egemenliği vardır. Âdeta, bu tek pazar anlayışı, bütün ülke
leri belli birtakım kurallara boyun eğmeye zorlamaktadır. Az gelişmiş ülkeler, gerçekte, az geliş
mişliklerinin önünde en büyük engel olarak, bu tek pazar anlayışını bulmaktadırlar.
İşte, Türkiye'nin, Balkanlarda, Ortadoğu'da, Uzakdoğu'da bulunan ülkelerle yapacağı serbest
ticaret anlayışı, ülkemizin, yeryüzüne egemen kılınan pazar anlayışının boyunduruğundan kurtula
rak, müteşebbisimizin iç bünyede elde etmiş olduğu teşebbüs ruhuyla dış dünyaya bu imkânları gö
türmesi ve o ülkelerde bulunan imkânlarla da kendi imkânlarını birleştirerek, insanlığa hizmet et
me imkânını elde etmesidir. Meselenin bu yönü çok ehemmiyet arz etmektedir. Bir müteşebbisin
herhangi bir ülkede açacağı bir fabrika veya bir sanayi müessesesi, sadece o müteşebbisin para ka
zanmasıyla, kâr elde etmesiyle alakalı değildir; tam aksine, her müessese, serbest ticaret anlayışı
içerisinde oluşacak her müessese, aynı zamanda dünyayı tekelleştiren, belli birtakım menfî ticaret
kurallarının altında yaşamaya mahkûm ettiren boyunduruktan kurtaracak önemli bir adım olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İşte, Türkiye ile Romanya arasında 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan anlaşma,
2002 yılına kadar, aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören, tercihli bir tica
ret anlaşmasıdır. Dikkat edilirse "tercihli" kelimesi, her iki ülkenin özgür iradeleri içerisinde belir
lenecek kurallara uyması ve bu kurallar içerisinde ticaretlerini geliştirmesidir.
Şimdi, ticaret anlaşmasının başlıca amaçlarını arz etmeye gayret edeceğim:
Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilme
si, Türk ve Romen işadamları arasındaki işbirliğinin ve imkânlarının geliştirilerek, tarafların yakın
ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, merkezî ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Orta Asya cumhuriyet
lerinde ortak ticaret ve yatırım olanaklarının sağlanmasıdır. Gerçekten, gerek Orta Asya Cumhuri-471
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yetlerinde ve gerekse Doğu Avrupa ülkelerinde Türk ve Romen şirketlerinin işbirliğiyle elde edi
lecek çok büyük ticarî imkânlar ve potansiyeller vardır.
Hammaddelerini Romanya'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltılma
sı ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve merkezî ve Doğu Avrupa ülkele
rindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılmasıdır.
Türkiye'nin 1/95 sayılı gümrük birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve Av
rupa Birliğinin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, Avrupa Birliği ile Ro
manya arasındaki Avrupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve gümrük birliğinin ana unsur
larından biri olan Avrupa Birliğinin ortak dışticaret politikasına Türkiye'nin uyum sağlamasıdır.
Gümrük birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk paza
rında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Romanya pazarında rekabet imkânı sağ
lanmasıdır
Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçevede
Türkiye menşeli ürünlerin, menşe engeli olmaksızın Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinin yanı sıra,
merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarda işlenen
nihaî ürünlerini söz konusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesidir.
Bu ticaret sırasında, daha önceki ihracatçılarımızın da üzerinde durduğu menşe problemine de
dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, Türkiye, çeşitli ülkelerden ithal etmiş olduğu mallan, ge
çici ithalat yoluyla ihraç etmektedir. Bazı ülkeler, menşe problemi çıkararak, Türkiye'nin ihraç et
tiği mallarda Türk menşe şahadetnamesi aramaktadırlar. İşte, bu anlaşmadaki bu unsurun bulunma
sıyla, menşe şahadetnamesi probleminin de izale edilmesiyle bu problemin ortadan kalkması müm
kün olmaktadır.
Değerli milletvekilleri, her açıdan, gerek ülkemizdeki hür teşebbüsün güçlenmesi, ufuklarının
daha uzun boyutlara erişmesi için ve gerekse Türkiye ile Romen halkları arasında bulunan dostlu
ğun, kardeşliğin daha üst seviyelere çıkabilmesi için bu raporun Meclisimizce onaylanmasında ve
bir an evvel de tatbikata konulmasında çok büyük fayda vardır. İnanıyorum ki, 2002 yılına kadar
geçecek aşama içerisinde çok büyük imkânlar elde edilecek ve nihayet aşamanın son tarihi olan
2002 yılında eğer hükümetler bu anlaşmanın gereğini yerine getirirlerse her iki ülke için fevkalade
başarılı sonuçlar elde edeceklerdir.
Ben, konuşmamın sonunda, tekrar, Romanya'da bujunan müteşebbislerimize yönelik tehdit
unsuru konusunda Hükümetimizin dikkatini çekiyor, ellerinden gelen hizmeti yapmalarını rica edi
yor ve Meclisinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın İncetahtacı, teşekkür ediyorum.
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? Yok.
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1.- 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Roman
ya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2.- Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:

,

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok.
Kişisel söz talebi?.. Yok.
Değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz veçhile bu tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın şeklini belirlemek üzere oylarınıza başvuracağım.
Açık oylamanın, adı okunan her sayın üyenin ayağa kalkarak "kabul", "ret" veya "çekimser"
ifadelerinden birini kullanmak suretiyle oy kullanması şeklinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Kupaların kürsü önüne konulması suretiyle, her bir sayın üyenin o kupaya oy pusulasını atma
sı yoluyla oyunu kullanması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmemiştir.
Binnetice ve zarureten, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle oylar toplanacaktır.
Ancak, olabilir ki, oyların toplanması, tasnifi ve neticenin ilanına süremiz yetmeyebilir. Bu iş
lemin bitimine kadar süre uzatımı hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Yanında, basılı oy pusulası bulunmayan arkadaşlarımız, adını, soyadını, seçim çevresini ve
oyunun rengini beyaz bir kâğıda yazıp imzalamak sureliyle oylarını kullanabilirler.
Kupalar dolaştırılsın.
(Oylar toplandı)
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BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oy verme işlemi tamamlanmıştır.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımı yapıldı)"
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ti
caret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair,Kanun Tasarısının yapılan açık oy
lamasına 232 sayın üye iştirak etmiş; 229 sayın üye kabul istikametinde oy kullanmış, 3 oy da
mükerrer çıkmıştır. Buna göre, Anlaşmanın tasdikine mütedair tasarı kabul edilmiş bulunmaktadır;
hayırlı ve uğurlu olsun.
\ Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini gündemdeki sırasına göre görüşmek için, 4
Aralık 1997 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.00
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VII. - SORULAR VE C EVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I.- Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, Zonguldak ve Erzurum 'a gönderilen santral ve kab
lo miktarı ile bu illere yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'in ya
zılı cevabı (7/3771)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak "cevap
landırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
İsmail Köse
Erzurum
Sorular:
y
1. 54 üncü Hükümetin göreve başladığı tarihten görevden ayrıldığı tarihe kadar, Zonguldak
ve Erzurum illerine gönderilen santral sayısı ve kablo miktarı ne kadardır?
2. Yine aynı süre içerisinde, Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı genel müdürlükleri tarafından Zon
guldak ve Erzurum illerine sınavla veya açıktan atanan personel sayısı kaçtır?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
1.12.1997
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.l 1.0.APK.0.10.01.21.EA/1773-22625
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin
yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 12.11.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3771-9236/024081 sayılı yazınız.
Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin 7/3771-9236 sayılı yazılı soru önergesinin ceva
bı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Necdet Menzir
Ulaştırma Bakanı
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 7/3771-9236 Sayılı
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı
Sorular:
1. 54 üncü Hükümetin göreve başladığı tarihten görevden ayrıldığı tarihe kadar, Zonguldak
ve Erzurum illerine gönderilen santral sayısı ve kablo miktarı ne kadardır?
2. Yine aynı süre içerisinde, Ulaştırma Bakanlığı ve Bağlı Genel Müdürlükler tarafından Zon
guldak ve Erzurum illerine sınavla veya açıktan atanan personel sayısı kaçtır?
Cevaplar:
54. Hükümet döneminde Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak;
1. Türk Telekom Genel Müdürlüğünce;
a) Zonguldak İlinde 13 merkeze 10 092 hat kapasiteli büyük tip santral ilavesi ile, 11 merke
ze 6 077 hat kapasiteli kırsal alan santralı tesisi gerçekleştirilmiş olup, 226,5 km.'si fiber optik ol
mak üzere toplam 301,5 km. kablo tahsis edilmiştir.
b) Erzurum İlinde 5 merkeze 6 380 hat kapasiteli büyük tip santral ilavesi ile, 35 merkeze
11 450 hat kapasiteli kırsal alan santralı tesisi gerçekleştirilmiş olup, 56 km.'si fiber optik olmak
üzere toplam 347,2 km. kablo tahsis edilmiştir.
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2. Aynı süre içinde :
Türk Telekom Genel Müdürlüğünce;
a) Zonguldak İline 8 mühendis ile 1 avukat olmak üzere toplam 9 adet açıktan sınavla perso
nel atanmış, başmüdürlükte çalışan işçiler arasında yapılan sınavlar sonucu 72 kişi de sözleşmeli
personel statüsüne geçirilmiştir.
b) Erzurum İline 8 mühendis ile 4 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 adet
açıktan sınavla personel atanmış, başmüdürlüklerde çalışan işçiler arasında yapılan sınavlar sonu
cu 129 kişi de sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir.
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünce;
a) Zonguldak İline 1996 yılında 25,1997 yılında ise 13 personel açıktan sınavla atanmış, baş
müdürlükte çalışan işçiler arasında yapılan sınavlar sonucu 48 kişi de sözleşmeli personel statüsü
ne geçirilmiştir.
b) Erzurum iline 1 kişi açıktan sınavla atanmış, başmüdürlükte çalışan işçiler arasında yapı
lan sınavlar sonucu 41 kişi de sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir.
2. - Konya Milletvekili Veysel Candan'in Bakanlıkça satın alındığı iddia edilen "Türkçe İba
det" isimli kitaba ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/3842)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim.
12.11.1997
Veysel Candan
Konya
- Bilindiği gibi tarihçi Cemal Kutay tarafından yazılan ve meslekî çalışmasıyla hiç ilgisi olma
yan Türkçe İbadet isimli kitabı yayımlanmıştır. Kitap dinle hiç ilgisi olmayan ve dine iftira niteliği
taşıyan bir çok konuyu içermesinden dolayı, toplum tarafından büyük tepki almıştır. Bu sebeple;
1. Sözkonusu kitap Bakanlığınızca satın alınarak kütüphanelere dağıtıldığı basında yer almak
tadır. Eğer bu doğru ise bu tür dinî konular içeren eserleri konunun sorumlusu Diyanet İşleri Baş
kanlığına incelettirilerek uygun görüş aldıktan sonra dağıtılması gerekmez miydi?
2. Türkçe İbadet isimli bu kitap şayet Bakanlığınızca satın alındı ise kaç adet alındı ve bunun
karşılığında ne kadar ödeme yapıldı?
3. Bakanlığınızın satın alıp ilgili yerlere gönderdiği bu kitabı dağıtımdan önce inceleyen bir
kurul var mıdır? Eğer varsa bu kişilerin meslekî sahaları nelerdir?
4. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil yayımlanmış bir çok kitap olmasına rağmen,
sahasıyla hiç ilgisi olmayan ve dine iftira niteliği taşıyan konular içeren bu kitabı satın almanızın
ve dağıtmanızın amacı nedir?
T.C.
Kültür Bakanlığı
3.12.1997
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.16.0.APK.00.01.940-550
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.'nün 24 Kasım 1997 gün ve A.01.0.GNS.
0.10.00.02-7/3842-9373/024361 sayılı yazısı.
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Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan'ın Bakanlıkça satın alındığı iddia edilen "Türkçe
İbadet" isimli kitaba ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
M. İstemihan Talay
Kültür Bakanı
Cevap 1. Bütün yayınlar gibi dinî yayınlar da Bakanlığımız Yayın Seçme Kurulunca incele
nip seçilmektedir.
Cevap 2. Bakanlığımızca Cemal Kutay tarafından yazılan Türkçe İbadet adlı kitaptan 700
adet satın alınmış ve 705 600 000 TL. ödenmiştir.
Cevap 3. Bakanlığımıza bağlı halk kütüphaneleri için satın alınan kitaplar, 25 Nisan 1995 gün
ve 23269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yayın Seçme Yönetmeliğine göre oluşturulan "Kül
tür Bakanlığı Yayın Seçme Kurulu"nca ve yine aynı Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda
incelenip seçilmektedir.
Cevap 4. Halk kütüphanelerinin hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza hizmet ve
ren bilgi merkezleri olması nedeniyle^ koleksiyonları da okuyucuların ilgi ve isteklerini yansıtan ve
Bakanlar Kurulunca yurdumuza sokulması sakıncalı bulunanlarla, mahkemelerce yasaklananlar dı
şında kalan her yayından oluşmaktadır.
Bahse konu kitap da diğerleri gibi (Örneğin 1989 yılında Bakanlık Halk Kütüphanelerine alı
nan Said-i Nursi'nin Risale-i Nur Dizisi) Bakanlığımız Yayın Seçme Kurulu tarafından halk kütüp
hanesi hizmet ilkeleri gözönünde tutularak seçilmiştir.

:

@
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu :
Kanunlaşmıştır
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

232

Kabul Edenler

229

—

Reddeden

—

Çekinser
Mükerrer Oylar

3

—

Geçersiz Oy

319

Oya Katılmayanlar

2

Açık Üyelikler
(Kabul Edenler )
ADANA
Uğur Aksöz
İbrahim Yavuz Bildik
M. Ali Bilici
Yakup Budak
Mehmet Büyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
Tuncay Karay tuğ
Mustafa Küpeli
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
AFYON
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Yaman Töriiner
Nuri Yabuz
AĞRI
Cemil Erhan
Yaşar Eryılmaz
Celal Esin
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
Ahmet İyimaya
ANKARA
Saffet Arıkan Bediik
Ahmet Bilge
Ömer Ekinci
Ünal Erkan

Agâh Oktay Güner
M. Seyfi Oktay
'Mehmet Sağdıç
Önder Sav
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Arif Ahmet Denizolgun
Bekir Kumbul
Sami Kiiçükbaşkan
Yusuf Öztop
Metin Şahin
AYDIN
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Safa Giray
Tamer Kanber
Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
BARTIN
Cafer Tufan Yazıcıoğl u
BATMAN
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
BAYBURT
Ülkü Güney
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BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
Kamran İnan
BOLU
Feti Görür
Abbas İnceayan
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
Kâzım Üstüner
BURSA
Ali Rahmi Bey reli
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Yahya Şimşek
Turhan Tayan
Ertuğrul Yalçınbayır
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
Ahmet Küçük
ÇANKIRI
Mete Bülgün
ÇORUM
Zülfikar Gazi
DİYARBAKIR
Sebgctullah Scydaoğlu
EDİRNE
Mustafa İlimen

T.B.M.M.
ELAZIĞ
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
ERZİNCAN
Naci Terzi
ERZURUM
Zeki Ertugay
Necati Güllülü
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberöğlu
Hanifi Demirkol
GAZİANTEP
Mehmet Batallı
Kahraman Emmi oğlu
Ali Ihksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
GİRESUN
Turhan Alçelik
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Naim Geylani
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Günay
Süleyman Metin Kalkan
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
İĞDIR
Adil Aşırım
İSPARTA
A. Ay kon Doğan
Mustafa Köylü
İÇEL
Saffet Benli
Halil Cin
Ali Er
Turhan Güven
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen
İSTANBUL
Ziya Aktaş
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Tayyar Altıkulaç
Refik Araş
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Ali Coşkun
Halit Dumankaya
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Algan Hacaloğlu
İsmail Kahraman
Yılmaz Karakoyunlu
Osman Kılıç
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul
Necdet Menzir
Yusuf Namoğlu
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Ahmet Tan
Erdoğan Toprak
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
İZMİR
Işın Çelebi
Aydın Güven Gürkan
Metin Öney
Rıfat Serdaroğlu
Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ali Doğan
KARABÜK
Şinasi Altıner
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Çetin Bilgir
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
Haluk Yıldız
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KAYSERİ
İsmail Cem
Ayvaz Gökdemir
Salih Kapusuz
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
A. Sezai Özbek
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KİLİS
Doğan Güreş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
İsmail Kalkandelen
KONYA
Ahmet Al kan
Hüseyin Arı
Abdullah Turan Bilge
Remzi Çetin
Ali Günaydın
Teoman Rıza Güneri
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli
Emin Karaa
Metin Perl i
MALATYA
Miraç Akdoğan
Oğuzhan Asiltürk
Ayhan Fırat
MANİSA
Abdullah Akarsu
Hasan Gülay
Sümer Oral
Cihan Yazar
MARDİN
Süleyman Çelebi
Ömer Ertaş

T.B.M.M.
MUŞ
Necmettin Dede
Erkan Kemal oğlu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Şükrü Yürür
RİZE
Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
SAKARYA
Teoman Akgür
Nezir Aydın
Nevzat Ercan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu'
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
Murat Karay al çın
Latif Öztek
Adem Yıldız
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
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Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Yaşar Topçu
SİVAS
Temel Karamollaoğlu
ŞANLIURFA
İbrahim Halil Çelik
Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Cenap Gül pınar
Zülfükâr İzol
Ahmet Karavar
M. Fevzi Şıhanhoğlu
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Nihan İlgün
Enis Sülün
TOKAT
Ali Şevki Erek
Metin Gürdere
Ahmet Feyzi İnceöz
Şahin Ulusoy

TRABZON
Ali Kemal Başaran
İbrahim Cebi
Hikmet Sami Türk
TUNCELİ
Kamer Genç
UŞAK
Mehmet Yaşar Ünal
VAN .
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu
Şaban Şevli
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
İlyas Arslan
Yusuf Bacanlı
Lütfullah Kayalar
Abdullah Örnek
ZONGULDAK
Tahsin Boray Baycık

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
İmren Aykut (B.)
Sıtkı Cengi 1
Erol Çevikçe
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Orhan Kavuncu
Arif Sezer
ADIYAMAN
Ahmet Çelik
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
İsmet Attila
Kubilay Uygun
AĞRI
M. Sıddık Altay
M. Ziyattin Tokar

AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Cemalettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Hasan Hüseyin Ceylan
Gökhan Çapoğlu
Cemil Çiçek
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Eşref Erdem
Mehmet Gölhan
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)
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Şaban Karataş
İrfan Koksal an
Yücel Seçkincr (B.)
Ahmet Tekdal
İlker Tuncay
Hikmet Uluğbay (B.)
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berberoğlu
Hayri Doğan
Emre Gönensay
İbrahim Gürdal (B.)
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlıı

O

T.B.M.M.
AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Pişkinsüt
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdulbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
Hüsnü Sıvalıoğlu
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çakan
Koksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
BURSA
Yüksel Aksu
Cavit Çağlar
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Feridun Pehlivan
Ali Osman Sönmez
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
İsmail Coşar

. 3 . 1 : .1997

B:22

Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Mehmet Gözlükaya
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Haluk Müftüler
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Sacit Giinbey
Scyyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakup Hatipoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Ümran Akkan
Evren Bulut
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Ömer Özyılmaz
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
İbrahim Yaşar Dedelek
Mahmut Erdir
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GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa R. Taşar (B.)
Ünal Yaşar
Mustafa Yılmaz (B.)
GİRESUN
Burhan Kara (B.)
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HATAY
Abdülkadir Akgöl
Fuat Çay
Atilla Sav
Mehmet Sılay
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Şamil Ayrım
İSPARTA
Ömer Bilgin
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Oya Araslı
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Abdulbaki Gökçe]
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay (B.)
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşcner
Yıldırım Aktuna
Sedat Aloğlu
Ahat Andican (B.)
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Nami Çağan (B.)
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
H. Hüsnü Doğan
Süleyman Arif Emre
Mehmet Fuat Fırat

T.B.M.M.
Metin Işık
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
M. Cavit Kavak (B.)
Ahmet Güryüz Ketenci
Hayri Kozakçıoğlu
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
A İtan Öymen
Korkut Özal
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Güneş Taner (B.)
Bülent Tanla
Zekeriya Temizel (B.)
Ali Topuz
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Turhan Arınç
Ali Rıza Bodur
Hasan Denizkurdu
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel (B.)
Gencay Gürün
Bilgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Ahmet Piriştina
Rüştü Saraçoğlu
Işılay Saygın (B.)
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
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Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Y. Selahattin Beyribey
Sabri Güner
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
Osman Çilsal
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Recep Kırış
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mi kail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
Cemal Özbilen
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
KOCAELİ
Halil Çalık
Necati Çelik
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Hayrettin Uzun
Bekir Yurdagül
KONYA
Nezir Büyükcengiz
Veysel Candan
Necati Çetinkaya
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Mehmet Keçeciler
KÜTAHYA
İsmail Karakuyu
Mehmet Korkmaz
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MALATYA
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Fikret Karabekmez
M. Recai Kutan
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Tevfik Diker
Ayseli Göksoy
Ekrem Pakdemirli
Yahya Uslu
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Fehim Adak
Muzaffer Arıkan
Mahmut Duyan
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İrfettin Akar
Lale Aytaman
Zeki Çakıroğlu
Mustafa Dedeoğlu
Enis Yalım Erez (B.)
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Abdülkadir Baş
Mehmet El katmış
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Akın Gönen
Mehmet Salih Katırcıoğlu
•Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Mustafa Bahri Kibar
Müjdat Koç
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Refaiddin Şahin (B.)
RİZE
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)

T.B.M.M.
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Şevki Yılmaz
SAKARYA
Cevat Ayhan
Ertuğrul Eryılmaz
SAMSUN
Cemal Alişan
Ahmet Demircan
Nafiz Kurt
Bil tekin Özdemir
Musa Uzunkaya
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Kadir Bozkurt
SİVAS
Musa Demirci
Tahsin Irmak
Mahmut Işık
Abdiillatif Şener
Nevzat Yanmaz

Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Necmettin Cevheri
Abdülkadir Öncel
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Hasan Peker
TOKAT
Abdullah Arslan
Hanefi Çelik
Bekir Sobacı
TRABZON
Eyüp Aşık (B.)
Yusuf Bahadır
Kemalettin Göktaş (İ. A.)

Şeref Malkoç
İsmail İlhan Sungur
TUNCELİ
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
Hasan Karakaya
VAN
Mustafa Bayram
Fethullah Erbaş
YOZGAT
Kâzım Arslan
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu
Hasan Gemici (B.)
Osman Mümtaz Soysal

KARABÜK
Şinasi Altıner (Kabul)

(Mükerrer Oylar)
SAMSUN
İrfan Demiralp (Kabul

YOZGAT
Lütfullah Kayalar (Kabul)

(Açık Üyelikler)
KIRŞEHİR 1

BURSA 1
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.— 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı ilköğretim ve
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı :
168) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
2. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217)
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996)
S, — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/597) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 12.6.1997)
4. —. Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı :
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997)
(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe güııU tanuımlanmışlır.)
5t.— Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Ek Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/612) (S.
Sayısı : 387) (Dağıtma.tarihi : 24.10.1997)
X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/611) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
XI 7. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi :
30.1.1997)
X 8. — Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracı
larına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet ko
misyonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/472) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
_.2 —

8
KANUN TASARI VE. TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 10. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış tçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
X 11. —Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna Miskin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
X 12. — Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/660) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.11.1997)
13. — İzmir Milletvekili H. Ufuk Söylemez ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/832) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 13.8.1997)
Î4. — Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla
Eklenen Geçici Madde 9'da Yer Alan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/653, 2/735) (S. Sayısı : 280) (Da
ğıtma tarihi : 9.4.1997)
15. — Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve
i

20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Millet
vekili Kâzım Üstünel'in, İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Millet
vekili Tahsin Boray Baycık'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/664, 2/206, 2/422, 2/670, 2/810, 2/869) (S. Sayısı : 389) (Da
ğıtma tarihi : 6.11.1997)
X 16. —'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma
tarihi : 23.12.1996)
X 17. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997)
— 3—
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18.—Erzurum Milletvekili Zeki Er tugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997)
19. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549)
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
2G\ — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı :
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
21V— Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
22* — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
23. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı. Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi :
29.11.1996)
24. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi :.
25.11.1996)
25. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996)
26j — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996)
27. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
' _ 4 —
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ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları
(1/439, 1/428, 1/43D) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996)
2Sj — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi :
9.7.1996)
29. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
30. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
31., — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma
tarihi : 15.7.1996)
32!. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443,
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
33L — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996)
34. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
28.8.1996)
35. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
36. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
37. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve içişleri
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
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38. —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
39. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
40.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
41'., — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
A% — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
43. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
44. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996)
45< — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507)
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996)
46. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996)
X1 478 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
.48. —Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996)
X 49. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
_
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
53. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996)
54, — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı N Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177)
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
53. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
56. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
57„—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin
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Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194)
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
X 58. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 60. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma
tarihi : 17.1.1997)
• X 61. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522,
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201)
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
63* — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X! 64a — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S, Sayısı : 198)
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X' 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
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X 66. — Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma
tarihi : 4.2.1997)
X 67. — İstihdama Ka'bulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma
tarihi : 4.2.1997)
68. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi:
4.2.1997)
X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
70.; — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
X 71. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
72< — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584)
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
73. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
74. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi r 21.2.1997)
X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997)
—9—

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara*
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi :
7.3.1997)
78. — 1 9 0 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
79. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
80. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
81'. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
82. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
83. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi :
11.3.1997)
84. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318)
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997)
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85. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
86. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255). (Dağıtma
tarihi : 19.3.1997)
87. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı :
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
88. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi :
28.3.1997)
89. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
90. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
91.ı —'Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
X 92. — Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
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X1 93. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapprları (1/331) (S. Sayısı : 261)
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 94. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373)
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 95. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
96t — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
97. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 98. —Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997)
99. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi :
2.4.1997)
X 100. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275)
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
X 101. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu / Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma
tarihi : 4.4.1997)
102. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
— 12 —

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
103. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
104. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
105. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
106. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997)
107. —- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi .
28.4.1997)
108. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548)
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
109. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405)
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 110. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4,1997)
X 111. —Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S.
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 112. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
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Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 113. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488)
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 114. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 115. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (İntelsat)
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
116. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma
tarihi : 2.5.1997)
117. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997)
118. — Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997)
119. - İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
120. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek Öğre
tim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De—
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ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
121'- — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
122. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
123. —Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1997)
124. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338)
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
125. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62)
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997)
126. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997)
.127. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde' Değişiklik Yapılmasına Dair -Kanun Tasarıları ve İçişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577)
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 128. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
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X 129. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 13İ. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997)
X 132. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 133. —Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
134. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi.: 5.6.1997)
135. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S, Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997)
X 137. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
138. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
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139, — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S.
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
140i — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz,
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)
1411, — 'Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi. (2/669) (S. Sayısı :
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997)
142. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılcabölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23,6.1997)
143< — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708)
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997)
144. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S.
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997)
145. —Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
146| — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
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147- — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün,
5680 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997)
148. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7.1997)
149. — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997)
150.— Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997)
151. — Siirt Milletvekili Mizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997)
152. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma
tarihi : 17.7.1997)
153. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir 11 Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı :
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997)
X 154. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584)
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
155. — İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
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X 156. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997)
X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi :
30,7.1997)
X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 159. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997)
160, —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684)
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
161'. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 162. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıllarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Say,ısı : 367)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
164. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
.
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165. —Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir
II Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997)
166. —Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tari
hi : 6.8.1997)
167. —İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/3.89) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
168. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
169. —Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi :
15.8.1997)
170. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382)
(Dağıtma tarihi : 15.8,1997)
171. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
- (2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
172. »"- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
173/-—.Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin
Dede'nİn, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı :. 384) (Dağıtma tarihi :
1.10.1997)
174. — Adana Milletvekili 1. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir
.11 Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas 11— 20 —
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çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
175. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
176. — Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili An
kara Milletvekili Saffet Ar ikan Bedük'ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve
Millî Eğitini, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647,
2/636) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
177. —• Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997)
178. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir 11 Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
179. — 388 Sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâ
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde^ Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/594)
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 26.11.1997)
180. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer <Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
tçtüzüpün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683)
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
181. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun
235 inci Maddes'ine Bir Bent Eklenmesi Halikında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400)
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
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(22 nci Birleşim)

Dönem : 20
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T.B.M.M.

(S. Sayısı: 359)

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ti
caret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/611)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKGI 101-119412447

18.6.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.5.1997
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.
Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
GEREKÇE
Türkiye ile Romanya arasında 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma, taraf
lar arasında, üyesi oldukları Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT
1994) prensipleri doğrultusunda, 2Ö02 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluştu
rulmasını öngören bir tercihli ticaret anlaşmasıdır.
Türkiye ile Romanya arasındaki Serbest Ticaret Alanı (STA) Anlaşması, Türkiye ve Roman
ya'nın Avrupa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılımını hedeflemekte ve ay
rıca, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve Gümrük Birliğinin işleyişine ilişkin kuralla
rı belirleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının bir gereği olarak, dış ticaret politikasını Top
luluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale getirmesini öngörmektedir.
Türkiye, Batı Avrupa bölgesinde başlayan ve zaman içerisinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ül
keleri ile bazı Akdeniz ülkelerini de kapsayan ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki
ilk adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşma
sı ile atmış, bunu 10 Aralık 1991 tarihinde EFTA Devletleri ile, 14 Mart 1996 tarihinde İsrail ile,
8 Ocak 1997 tarihinde Macaristan ile ve son olarak 29 Nisan 1997 tarihinde Romanya ile imzala
nan Serbest Ticaret Anlaşmaları izlemiştir. Öte yandan Litvanya ile de Serbest Ticaret Anlaşması
parafe edilmiş olup, 2 Haziran 1997 tarihinde imzalanması beklenmektedir.
Ayrıca, 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve Türkiye'nin ticarî çıkarları çerçe
vesinde Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Letonya, Estonya, Slovenya,
Tunus, Fas, Mısır ve Mısır ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Alanı kurulmasını sağlayacak An
laşmalara ilişkin görüşmeler ve hazırlıklar sürdürülmektedir.
Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ila 97 inci fasılları arasında yer alan sana
yi ürünleri ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak
pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin ta-

- 2 mamını (01-25 fasıllar) serbestleştirmenin, Anlaşma hükümleri uyarınca, ileride yapılacak görüş
meler sonucunda gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik iliş
kilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici
hüküm de içermektedir. Temel tarım ürünlerinde, tarafların potansiyel arzettiği ürünlerle sınırlı ol
mak üzere, her iki tarafın da AB ile akdetmiş oldukları/olacakları tercihli rejim paralelinde pazafa
giriş kolaylıkları sağlanırken, işlenmiş tarım ürünlerinde taraflarca AB'ye sağlanmış olan rejimde
yer alan ürünlerin, genelde tamamında hemen veya kısa dönemde tedricen uyum sağlanması husu
sunda mutabık kalınmış ve bu rejimlerdeki ilerdeki olası değişikliklerin de yansıtılmasına yönelik
hükümlere ilişkin protokollerde yer verilmiştir.
Anlaşma, tarafların AB ile mevcut Anlaşmaları çerçevesinde, karşılıklılık esasına dayanan
global simetrik modele sahiptir. Bu model çerçevesinde, taraflar bir yandan AB'ne tanıdıkları ta
vizleri birbirlerine yansıtırlarken, diğer yândan tarafların yükümlülükleri arasında ekonomik bir
denge sağlanması dikkate alınmıştır.
Türkiye ile Romanya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçları aşağıda sıra
lanmaktadır:
- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, Türk ve Romen işadamları arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilerek, tarafların yakın
ilişkilerinin bulunduğu Batı Avrupa, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyet
lerinde ortak ticaret ve yatırım olanakları sağlanması;
- Hammaddelerini Romanya'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltıl
ması ve genel olarak Türk sanayicileri için bu pazarda Topluluk ve Merkezi ve Doğu Avrupa ül
kelerindeki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması;
- Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Romanya arasındaki Av
rupa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından biri olan
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması;
- Gümrük Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayici ve müteşebbislerine Romanya pazarında rekabet imkânı
sağlanması.
- Avrupa genelinde oluşturulacak menşe kümülasyonu içerisinde yer alınması ve bu çerçeve
de Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra-Merkezi
ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda işlenen nihaî
ürünlerini söz konusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi;
Her iki taraf, hassas ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde, gümrük vergileri ile eş etkili ver
gilerini, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldıracaktır.
Böylelikle taraflar arası ticaretin önemli bir kısmı tamamen vergiden muaf olarak gerçekleşti
rilebilecektir.
Romanya sanayi ürünlerine ilişkin rejimi EK II, III ve IV çerçevesinde düzenlemiştir. EK II
kapsamındaki ürünlerin gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlanacaktır.
Romanya, AB'ne uyguladığı rejimden farklı olarak buzdolaplarını bu listeye dahil etmiş olup bu
üründe uyguladığı gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlayacaktır.
Romanya EK IH'de yeralan ürünlerde ise gümrük yergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle
birlikte temel vergilerinin % 40'ına indirecek, 1998 yılında ise tamamen sıfırlayacak olup AB'ne
uyguladığı rejimden farklı olarak kasctçalarları ve plastik paketleme mamullerini de bu eke dahil
etmiştir.
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- 3 EK IV'de yer alan ürünler ise ikiye ayrılarak iki farklı indirim takvimine tâbi tutulmuştur.
1. Romanya, kullanılmamış binek otomobillerinde, gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe
girişiyle birlikte temel vergilerin % 70'ine, 1998 yılında % 60'ına, 2000 yılında % 40'ına, 2001 yı
lında % 20'sine indirecek, 2002 yılında ise tamamen sıfırlayacaktır. Bu listedeki ürünler oluşmak
tadır.
2. Romanya, kullanılmış binek otomobillerinde, gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe gi
rişiyle birlikte temel vergilerin % 80'ine, 1998 yılında % 60'ına, 2000 yılında % 40'ına, 2001 yı
lında % 20'sine indirecek, 2002 yılında ise tamamen sıfırlayacaktır.
EK II, III ve IV dışında kalan ürünlerde Romanya, gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe
girişiyle birlikte temel vergilerin % 80'ine, 1998 yılında % 60'ına, 1999 yılında % 50'sine, 2000
yılında % 35'ine, 2001 yılında % 20'sine indirecek 2002 yılında ise tamamen sıfırlayacaktır.
Türkiye ise hassas ürünlerine ilişkin rejimi bir ek çerçevesinde üç takvimle düzenlemiştir.
1. Türkiye ile AB arasında imzalanan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında belirtilen ürün
lerde (üçüncü ülkelere karşı uygulayacağı vergilerde Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine 5 yıl içeri
sinde kademeli olarak uyum sağlayacağı hassas ürünler) Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte
1.1.1997'de temel vergilerin % 80'ine, 1.1.1998'de % 60'ına, 1.1.1999'da % 40'ına, 1.1.2000'de
% 35'ine, 1.1.2001'de % 20'sine indirilecek, 1.1.2002'de tüm vergiler kaldırılacaktır.
2. Türk tarafı, 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki otomotiv sanayi ürünlerin
de, sektörün hassaslığını gözönünde bulundurarak diğer sanayi ürünlerinden farklı bir indirim tak
vimi belirlemiştir. Bu çerçevede, söz konusu ürünlerde gümrük vergileri 1997 yılında temel vergi
nin % 85'ine, 1998 yılında % 75'ine, 1999 yılında % 65'ine, 2000 yılında % 40'ına indirilecek ve
2001 yılında tamamen kaldırılacaktır.
3. Alüminyum, gübre gibi birtakım ürünlerde de gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe gi
rişiyle birlikte temel vergilerin % 75'ine, 1.1.1998'de % 50'sine indirilecek, 1.1.1999'da da sıfır
lanacaktır.
AKÇT kapsamındaki demir-çelik ürünlerine ilişkin olarak da AB'ne karşı uygulanan rejim ay
nen Romanya'ya yansıtılmıştır.
Öte yandan, hassas ürünlere ilişkin indirim takviminde AB'ne yönelik bir iyileştirme söz ko
nusu olduğu takdirde, bu hızlandırılmış takvimlerin karşılıklı olarak yansıtılması hususunda müza
kerelerin yeniden başlatılabileceği bir Ortak Deklarasyonla belirtilmektedir.
Türkiye ile Romanya arasındaki Anlaşma ile. tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş ko
laylıkları sağladığı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri, her iki taraf için de ihracat şansının yüksek ol
duğu ürünlerdir. Türkiye açısından en önemli pazara giriş avantajı narenciye ürünleri, fındık, tütün,
bira ve kurutulmuş meyvalarda sağlanmıştır. Romanya açısından ise, buğday, mısır ve canlı hay
vanlarda alınan tavizler önem taşımaktadır.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ile Romanya arasındaki 670 milyon dolar
civarında bulunan ticaret hacminin kısa vadede iki katına çıkartılması hedeflenmektedir.
Ayrıca, geliştirici hüküm ile hizmetler sektörünün Anlaşma kapsamına alınmasıyla Türk mü
teşebbisleri için önemli bir fayda sağlanabilecek ve Anlaşmanın kamu alımlarına ilişkin hükümle
rinin işletilmesiyle Türk firmalarının Romanya'daki ihalelere girişinde kolaylaştırıcı bir rol oyna
yacaktır.
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- 4 Türkiye ile Romanya arasında imzalanan Anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü,
Türkiye-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB ile Romanya arasındaki Avrupa Anlaşma
sı hükümleri paralelinde damping, rekabet ve devlet yardımları, fikri, sınaî ve ticarî mülkiyet hak
ları, koruma önlemleri, devlet tekelleri gibi konularda da hükümler içermektedir.
Anlaşma'da, Türkiye ile Romanya arasında ikili menşe kümülasyonuna izin veren hüküm bu
lunmakta ve tarafların bu rejimi Türkiye'nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ser
best ticaret alanı anlaşmaları akdedeceği diğer Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayacak
şekilde genişletilmelerine imkân tanınmaktadır.^
Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin altı ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No.: 1/611
Karar No. : 95

18.7.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı Komisyonumuzun 17.7.1997 tarihli 15 inci Birleşimin
de Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı yetki
lilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Türkiye ile Romanya'nın Avrüpa'daki ekonomik bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılı
mını amaçlayan ve dış ticaret politikasını Topluluğun ortak dış ticaret politikası ile uyumlu hale ge
tirmesini öngören Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca, Romanya pazarına tercihli rejimle giren diğer ülkelerle eşit rekabet şansının bir an ev
vel yaratılmasını teminen, Komisyonumuzca, Tasarının İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelik
le görüşülmesine karar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Sedat Aloğlu
İstanbul

*

Başkanvekili
Cemal Külâhlı
Bursa

Kâtip
Cevdet Akçalı
Adana

Üye
Arif Ahmet Denizolgun
Antalya

Üye
Ali Rahmi Beyreli
Bursa

Üye
İlhan Kesici
Bursa
Üye
, Hüseyin Kansu
İstanbul

Üye
Hikmet Çetin
Gaziantep
Üye
Ercan Karakaş
İstanbul

Üye
Osman Yumakoğıtlları
İstanbul

Üye
Haluk Yıldız
Kastamonu

Üye
Cemal Özbilen
Kırklareli

'. Üye
Abdullah Gencer
Konya

Üye
Teoman Akgür
Sakarya
Üye
Bayram Fırat Dayanıklı
Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN^ BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - 29 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. - Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başb. Yard.
Prof. Dr. T. Çiller
Devlet Bakanı
N. Ercan
Devlet Bakanı
/. Saygın
Devlet Bakanı
N. Kurt
Devlet Bakanı V.
/. Saygın
Devlet Bakanı
M. S. Ensarioğlu
Devlet Bakanı
B. Aksoy
Devlet Bakanı
H. U. Söylemez
Devlet Bakanı
A. Yılmaz
Devlet Bakanı
B. Şeker
Adalet Bakanı
Ş. Kazan
İçişleri Bakanı
M. Akşener
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. M. Sağlam
Sağlık Bakanı
Doç. Dr. İ. Karakuyu
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Demirci
Sanayi ve Ticaret Bakanı
A. R. Gönül
Kültür Bakanı
/. Kahraman
Orman Bakanı
M. H. Dağlı
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Devlet Bakanı
F. Adak
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Tekir
Devlet Bakanı
M. Altınsoy
Devlet Bakanı
L. Esengün
Devlet Bakanı
A.C. Tunç
Devlet Bakanı
G. Dağdaş
Devlet Bakanı
T. R. Güneri
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Günbey
Devlet Bakanı
Dr. A. Demircan
Millî Savunma Bakanı
T. Tayan
Maliye Bakanı
Doç. Dr. A. Şener
Bayındırlık ve İskân Bakanı
C. Ayhan
Ulaştırma Bakanı
Ö. Barutçu
Çalışma ve Sos. Güv. Bak.
N. Çelik
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. R. Kutan
Turizm Bakanı
B. Yücel
Çevre Bakanı
M. Z. Tokar
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__7DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya (aşağıda bundan böyle Taraflar olarak adlandırılacaktır),
Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler üzerine kurulu çoğulcu demokrasiye
olan bağlılıklarını teyid ederek,
Avrupa'daki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki niyetlerini
hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda
işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek,
Taraflar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan serbest pazar ekonomisine olan sıkı
bağlılıklarını teyid ederek,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği kuran Anlaşmayı, Romanya ile Avrupa
Toplulukları arasında Ortaklık kuran Avrupa Anlaşmasını dikkate alarak,
Bu amaçla GATT-1994 ve Dünya Ticaret Örgütü hükümlerine uygun olarak karşılıklı
ticaretin tümünde engellerin büyük bölümünün tedricen ortadan kaldırılması konusunda
kararlı olarak,
Bu Anlaşmanın, her iki tarafın da yararına olan karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve
Avrupa'daki bütünleşme sürecine katkıda bulunacağı konularında inançlı olduklarını beyan
ederek,
Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, bu
Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında
geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve
vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve destekleyici bir ortam yaratmak
amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularım beyan ederek,
Bu Anlaşmanın hiç bir hükmünün, Tarafların diğer uluslararası Anlaşmalar, özellikle de
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinden muafiyet sağlayacak şekilde yorumlanamayacağı hususunu gözönUnde
tutarak,
Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye karar vermişlerdir:
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- 12 MADDE 1
Amaçlar
Bu anlaşmanın amaçları şunlardır:
a) Türkiye ve Romanya arasında, işbu Anlaşmanın hükümleri ve Ticaret ve Tarifeler
Genel Anlaşması 1994'ün XXIV'Uncü Maddesi ile DTÖ hükümlerine uygun olarak, en
geç 1.1.2002 tarihinde sona erecek bir geçiş dönemi boyunca, taraflar arasındaki tüm
ticaretin büyük bölümünü kapsayan bir Serbest Ticaret Alanını tesis etmek;
b) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;
c) Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret için adil rekabet koşullarını yaratmak;
d) Ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli gelişmesi ve
genişlemesine katkıda bulunmak;
e) Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliğini arttırmak.
BÖLÜM I
SANAYİ ÜRÜNLERİ
MADDE 2
Kapsam
1. Bu bölüm hükümleri Taraf ülkeler menşeli sanayi ürünlerine uygulanacaktır. İşbu
Anlaşmanın amaçları bakımından, "sanayi ürünleri" deyimi Ek I de yer alan ürünler hariç
olmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25 ila 97'nci fasılları
arasında yer alan ürünler anlamındadır.
2. İşbu Anlaşmanın 3 ila 9'uncu Maddeleri hükümleri, 10 ve 11 'inci Maddelerde belirtilen
ürünlere uygulanmaz.
MADDE 3
İthalat Gümrük Vergileri
1. Taraflar arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ithalatta
hiçbir yeni gümrük vergisi konulmayacak ya da varolan vergiler arttırılmayacaktır.
2. Romanya, Ek Il'de sayılan Türkiye menşeli ürünler ithalatında uyguladığı gümrük
vergilerini, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
3. Ek III ve IV'te sayılan ürünler için, Romanya'nın Türkiye menşeli ürünler ithalatında
uyguladığı gümrük vergileri, sözkonusu Eklerde belirtilen takvime göre tedricen
kaldırılacaktır.
•::.-^:r;-X;'',Wr
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4. EK II, III ve IV'te sayılmayan ürünler için Romanya'nın Türkiye menşeli ürünler
ithalatında uyguladığı gümrük vergileri aşağıda belirtilen takvime göre tedricen
kaldırılacaktır:
. - İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte % 80'ine
- 1.1.1998 tarihinde %60'ına;
- 1.1.1999 tarihinde % 50'sine;
- 1.1.2000 tarihinde %35'ine;
-1.1.2001 tarihinde %20'sine;
- 1.1.2002 tarihinde %0'ına.
5. Türkiye, Ek V'te sayılan ürünler hariç olmak üzere, Romanya menşeli ürünler ithalatında
uyguladığı gümrük vergilerini bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
6. Ek V'te sayılan ürünlerde, Türkiye'nin Romanya menşeli ürünler ithalatında uyguladığı
gümrük vergileri, sözkonusu Ekte belirtilen takvime göre kaldırılacaktır.
7. Türkiye ve Romanya'nin Avrupa Topluluğuna karşı yükümlülüklerinde meydana gelen
her türlü değişiklik, Ortak Komite'ye intikal ettirilecektir.
MADDE 4
Temel Vergiler
1. Bu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlere konu olan her ürün için uygulanacak
temel vergiler, 1.1.1997 tarihinde yürürlükte bulunan En Fazla Müsadeye Mazhar
Ülkelere uygulanan vergi oranlarıdır.
2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle DTÖ içerisinde imzalanan
tarife anlaşmasından kaynaklanan nedenlerle, erga omnes bazda tarife indirimi
yapılması durumunda, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren, bu indirilmiş vergiler
l'inci Paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır.
3. 2'nci Paragraf hükümlerince hesaplanan indirilmiş vergiler, ilk ondalık kesirin taın
sayıya yuvarlanması yoluyla uygulanacaktır.
4. Taraflar, söz konusu gümrük vergileri konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir.
MADDE 5
Gümrük Vergileri ile Eş Etkili Vergiler
1. Taraflar arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
ithalatta hiçbir yeni gümrük vergisine eş etkili vergi konulmayacaktır.
2. Romanya'nın ithalatta gümrük formaliteleri için tahsil ettiği ad valorem % 0.5
oranındaki harç dışındaki tüm gümrük vergisiyle eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın
yürürlüğü girdiği tarihte kaldırılacak; söz konusu harç ise, işbu Anlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihte % 0.25 oranına indirilecek ve en geç 1997 yılı sonunda kaldırılacaktır.
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- 14 MADDE 6
Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri
3'üncü Madde hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de
uygulanacaktır.
MADDE 7
İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler
1. Türkiye ile Romanya arasındaki ticarette hiçbir yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili
vergi ve resim konulmayacaktır.

g
i

2. Romanya'nın ihracatta gümrük formaliteleri için tahsil ettiği ad valorem % 0.5
oranındaki harç dışındaki tüm gümrük vergisiyle eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın
yürürlüğü girdiği tarihte kaldırılacak; söz konusu harç ise, işbu Anlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihte % 0.25 oranına indirilecek ve en geç 1997 yılı sonunda kaldırılacaktır.

IJ
|
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MADDE 8
İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler

j

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren taraflar arasındaki ticarette ithalata
yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir konulmayacaktır.
2. Taraf ülkeler menşeli ürünlerinin ithalatında uygulanan tüm miktar kısıtlamaları ye eş
etkili tedbirler işbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde kaldırılacaktır.

MADDE 9
İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler
1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren taraflar arasındaki ticarette ihracata
yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir konulmayacak, var olanlar daha
kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir.
2. Türkiye'nin Romanya'ya ihracatında miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler işbu
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
3. Romanya'nın Türkiye'ye ihracatında miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler, Ek Vl'da
sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
Ek Vl'da sayılan ürünlere uygulanan miktar kisıtlamaları ve eş etkili tedbirler aşamalı
olarak indirilecek ve en geç 1998 sonu itibarıyla kaldırılacaktır.
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- 15 MADDE 10
Tekstil Ürünleri Ticareti
İşbu Anlaşmanın A
belirlenmektedir.

Protokolü

ile Tekstil

ürünlerine uygulanacak

düzenlemeler

MADDE 11
AKÇT Ürünleri Ticareti
İşbu Anlaşmanın B Protokolü ile, bu Protokol'de sayılan Demir ve çelik ürünlerine
uygulanacak düzenlemeler belirlenmektedir.

BÖLÜM II
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ
MADDE 12
Kapsam
1. B u b ö l ü m hükümleri taraf ülkeler menşeli tarım v e balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır.

2. "Tarım ürünleri" deyimi, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama' Sisteminin 1 ila
24'üncü fasılları içersinde yer alan ve işbu Anlaşmanın Ek I'inde sayılan ürünler
anlamındadır.
MADDE 13
İşlenmiş Tarım Ürünleri
İşbu Anlaşmanın C Protokolü ile bu Protokol'de sayılan işlenmiş tarım ürünlerine
uygulanacak düzenlemeler belirlenmektedir.
MADDEN
Taviz Değişimi
1. Taraflar, bu Bölüm hükümleri ve bu Protokol ile belirlenen hükümlere uygun olarak,
birbirlerine Ek VII ve Ek VIM'de belirtilen tavizleri tanıyacaklardır.
-

Taraflar,
Tarımın ekonomilerindeki rolünü,
Taraflar arasındaki tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesini,
Tarım ürünlerinin özel hassasiyetini,
Tarafların tarım politikası kurallarını,
D ü n y a Ticaret Örgütü çerçevesinde Uruguay Round Çoktaraflı Ticaret Müzakerelerinin
sonuçlarını g ö z önünde bulundurarak,
., •'?••'• ' ;.,^
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- 1 6 tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tanın ürünleri ticaretinin ahenkli bir şekilde
gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık Komitesi'nde düzenli olarak tartışmaya
hazır olduklarını beyan ederler.
2. Türkiye ve Romanya, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren karşılıklı
ticarette tarım ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlaması uygulamayacaklardır.
3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, Romanya ile Türkiye arasındaki
ticarette ithalat ve ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir
konulmayacak, var olanlar daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir.
MADDE 15
Tavizler ve Tarım Politikaları
1. Madde 13 ve 14 ile tanınan tavizlere halel gelmeksizin, H'nci Bölüm hükümleri, tarafların
tarım politikalarını uygulamalarını ya da Dünya Ticaret Örgütü'nden kaynaklanan
yükümlülükler de dahil olmak üzere bu politikalar çerçevesinde alacakları önlemleri
herhangi bir şekilde kısıtlamayacaktır.
2. Taraflar, izledikleri tarım politikaları ya da aldıkları önlemlerde, işbu Anlaşma ile
belirlenen tarım ürünleri ticaretine ilişkin koşulları etkileyebilecek nitelikteki
değişiklikleri Ortak Komite'ye bildireceklerdir. Herhangi bir tarafın durumun incelenmesi
talebi üzerine Ortak Komite'de danışmalarda bulunulacaktır.
MADDE 16
Özci Koruma Hükümleri
İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 28'inci Madde hükümü saklı kalmak üzere,
tarım piyasalarının özel hassasiyeti gözönünde bulundurularak, bu Anlaşma kapsamında
tavize konu karşı taraf menşeli bir ürünün ithalatının diğer taraf pazarında ciddi güçlüklere
yol açması halinde, ilgili taraf, soruna uygun bir çözüm bulunması amacıyla diğer Taraf ile
danışmalarda bulunacaktır. İlgili taraf, soruna bir çözüm bulununcaya kadar gerekli gördüğü
tedbirleri alabilecektir.
DÖLÜM III
HİZMETLER VE YATIRIMLAR
MADDE 17
1. Taraflar, hizmetler ve yatırımlar gibi belirli alanların giderek artan önemini dikkate alırlar.
İlgili DTÖ hükümlerini de gözönünde bulundurarak, özellikle Avrupa bütünleşmesi
çerçevesinde aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla,
yatırımlar ve hizmet ticaretinde pazarlarının karşılıklı açılmasını ve tedricen
serbestleştirilmesini sağlamak amacıyla işbirliğinde bulunacaklardır.
2. Türkiye ve Romanya, bu Anlaşma dahilinde karşılıklı ilişkilerini geliştijrjıjek^v^
derinleştirmek amacıyla, işbirliği imkanlarını Ortak Komite'de ele alacaklardı?^ 4***'*>...0 >',
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BOLUM IV
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 18
Menşe Kuralları ve Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği
1. Protokol D ile, Menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin düzenlemer
belirlenmektedir.
2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, ticarete getirilen formalitelerin mümkün olduğu ölçüde
azaltılması, bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe karşılıklı olarak
tatmin edici çözümler bulunması ve bu Protokol hükümleri ile Anlaşmanın 3 ila 9'uncu
ve 14, 19, ve 20'nci Maddelerin etkin ve ahenkli bir şekilde uygulanmasını sağlamak
için, Ortak Komite tarafından düzenli gözden geçirmeler ve idari işbirliğini ilgilendiren
düzenlemeler dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır.

MADDE 19
İç Vergilendirme
1. Taraflar, taraf ülkeler menşeli aynı veya benzer ürünler arasında, ister doğrudan doğruya
ister dolaylı olarak, bir farklı muamele yaratan dahili mali vergi nitelikli her türlü tedbir
veya uygulamadan kaçınacaklardır.
2. Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan doğrudan veya
dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz.

MADDE 20
Genel İstisnalar
İşbu Anlaşma, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki ya da
çevre sağlığının korunması; tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai
ve ticari mülkiyetin korunması; altın ya da gümüşe ilişkin kurallar; tükenebilir doğal
kaynakların korunması gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya transit geçişine
getirilecek yasaklamalara veya kısıtlamalara engel teşkil etmeyecektir. Ancak, bu kısıtlama
veya yasaklamalar, keyfi bir ayırım vesilesi oluşturmayacak veya Akit Taraflar arasında
ticareti gizli olarak kısıtlamak amacıyla kullanılmayacaktır.
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MADDE21
Güvenlik İstisnaları
Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri, Taraflardan birinin aşağıdaki amaçlarla gerekli
görülen herhangi bir tedbiri,almasını engellemez:
a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi;
b) Özel olarak askeri amaçlı olmayan ürünlerde rekabet koşullarının bozulmaması
koşuluyla, silah, mühimmat veya savaş malzemesinin ticareti ve üretimi ya da
savunma amaçlı olarak yapılan zaruri araştırma, geliştirme ya da üretim;
c) Hukukun ve düzenin sağlanmasını etkileyen ciddi iç karışıklıklar, savaş zamanı ya da
savaş tehditinin oluştuğu uluslararası gerilim zamanlarında ya da barış ve uluslararası
güvenliğin sağlanması amacına yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi
bakımından güvenlik için esas teşkil eden tedbirler.

MADDE 22
Devlet Tekelleri
Taraflar, 1998 yılma kadar, aşamalı olarak, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin,
Tarafların vatandaşları arasında, inalların teinin olunması ve pazarlanması koşulları ile ilgili
ayrımcılık yaratmayacak şekilde düzenlenmesini temin edeceklerdir. Ortak Komite bu
alanda kaydedilen gelişmeleri her yıl gözden geçirecektir.

MADDE 23
Ödemeler
1. Taraflar, malların dolaşımına ilişkin ödeıtıelcrde, ödemeler dengesinin cari işlemler
bölümüne ilişkin her türlü muamelenin konvcrtıbıl dövizler üzerinden serbestçe
yapılmasına izin verilmesini taahhüt ederler.
2. Türkiye ve Romanya'nın ödemeler dengesinin cari işlemler bölümüne ilişkin olarak aldığı
ve malların serbest dolaşımını ilgilendiren her türlü tedbir, tarafların Uluslararası Para
Fonu ile mevcut ilişkileri çerçevesinde uygulayabitdikleri ölçüde Uluslararası Para Fonu
Anlaşmasının VIIIMnci Maddesinde belirtilen koşullar ile uyumlu olacaktır.

:
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MADDE 24
İşletmelere İlişkin Rekabet Kuralları
1. Aşağıdaki hususlar Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu Anlaşmanın düzgün ı
şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır:
a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki itibariyle
bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletme birlikleri tarafından alınan
kararlar ve ortak uygulamalar;
b) Bir veya birden fazla işletme tarafından Taraflardan birinin topraklarının tümünde
veya bunun önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim durumun kötüye
kullanılması;
c) Belirli işletmeleri veya malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma
tehlikesi doğuran her devlet yardımı.
2. Bu Maddeye aykırı her türlü uygulama, Avrupa Ekonomik Topluiuğu'nu kuran
Antlaşmanın 85, 86 ve 92 Maddelerindeki kuralların uygulanmasından kaynaklanan
kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.
3. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, 1 ve
2'nci Paragrafların uygulanması için gerekli kuralları kabul edecektir.

a) Taraflar, Paragraf 1 (c) hükümlerinin uygulanması amacıyla, işbu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesini izleyen ilk beş yıl boyunca, Romanya'da verilen her türlü devlet
yardımında, Avrupa Ekonomik Topluiuğu'nu kuran Antlaşma'nın Madde 92 (3)
(a)'sında tanımlanan kriterler bakımından Türkiye için kabul edilen bölgeler ile
Romanya'nın aynı şekilde değerlendirileceği hususunu kabul ederler. Ortak Komite,
Romanya'nın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, bu sürenin beş yıl daha
uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştıracaktır.
b) Her bir taraf, talep edildiği taktirde, verilen yardımların toplam miktarı ve dağıtımı
hakkında diğer tarafa yıllık rapor sunarak ve yardım planlan hakkında bilgi vererek
devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Bir Tarafın talebi üzerine, diğer
Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır
5. Bu Madde'nin Paragraf l(c) hükümleri, Bölüm H'de atıfla bulunulan tarım ürünlerine
uygulanmaz.
6. Türkiye veya Romanya, herhangi bir uygulamanın bu maddenin l'inci Paragrafın
kuralları ile bağdaşmaz olduğunu düşünürse ve,
-

bu uygulamanın, 2'nci Paragrafla atıfta bulunulan uygulama kuralları ile yeterince
ilişkilendirilememiş olması; veya,

^
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böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın çıkarlarına
önemli zarar vermesi veya zarar tehdidinde bulunması ya da yerel endüstride maddi
zarara yol açması durumlarında,

sözkonusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan sonra ya da
danışma talebinin üzerinden otuz çalışma günü geçtikten sonra uygun tedbirleri alabilir.
l'inci Paragrafın (c) bendine aykırı uygulamalar sözkonusu olduğunda, yukarıda sözü
edilen tedbirler, ancak DTÖ/GATT 94 hükümlerinin bu tedbirlere uygulanabilir olduğu
durumlarda ve yalnızca DTÖ/GATT 94 ile veya DTÖ/GATT" 94'ün gözetimiyle
oluşturulmuş veya Taraflar arasında geçerli olan başka bir mekanizma tarafından
belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde uygulamaya konulabilecektir.
7. Taraflar, 2'nci Paragraftaki hiçbir hükme ters düşmeyecek şekilde, profesyonellik ve iş
gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları gözönünde bulundurarak bilgi değişiminde
bulunacaklardır.

MADDE 25
Kamu Alımları
1. Taraflar, kamu alım piyasalarının liberalizasyonunu işbu Anlaşmanın bir amacı olarak
mütalaa ederler.
2. Ortak Komite, bu alanda kaydedilen gelişmeleri her yıl gözden geçirecektir.

MADDE 26
Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyet
1. Taraflar, bu Madde hükümleri çerçevesinde, en yüksek uluslararası standardlar ve Ek
IX'da sayılan uluslararası konvansiyonlar uyarınca, bu mevzuatın etkin bir şekilde
uygulanması da dahil olmak üzere, 1998 yılı sonuna kadar fikri, sınai, ticari mülkiyet
haklarının uygun ve etkin bir şekilde korunmasını sağlayacaklardır.
2. İşbu Anlaşmanın tarafları, ticaret sapmasının, bu hakların ihlalinin ve özellikle sahtecilik
ve korsanlığın önlenmesini sağlayacak şekilde uygulanması için gerekli tüm tedbirleri
alacaklardır.
3. Ortak Komite, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını izleyecektir. Taraflardan birinin
talebi üzerine, fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir konuda Ortak Komite'de
danışmalar yapılabilecektir.
4. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, birbirlerine, herhangi bir ikili
anlaşma ile üçüncü ülkelere tanınandan daha az ayrıcalıklı muamelede
bulunmayacaklardır.
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MADDE 27
Damping
Taraflardan birisi, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerinde Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması'nın Vl'ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tesbit
ederse, bu uygulamaya karşı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Vl'ncı
Maddesine ve ilgili iç mevzuatı ile belirlenen kurallara uygun olarak, 32'nci Maddede yer
alan koşullar ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir.

MADDE 28
Herhangi bir Ürünün İthalatında Acil Önlem
Yüksek miktarlarda ve belirli koşullarda ihal edilen bir malın ithalatının ,
a) İthalatçı Tarafın topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli üreticileri
için ciddi bir zarara,
b) Ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi
bozulmalara yol açacak güçlüklere,
neden olması veya bunun ihtimal dahilinde olması durumunda, ilgili Taraf 32'nci Maddede
yer alan koşullar ve usullere göre uygun tedbirler alabilir.

MADDE 29
Yapısal Uyum
1. Taraflar 3'Uncü Madde hükümlerinden sapma olarak, istisnai ve sınırlı bir süre için
gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde tedbir alabilirler.
,
2. Bu önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma aşamasında olan ya da
özellikle önemli sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecek ve ciddi güçlükler
içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu olabilecektir.
3. Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatında sözkonusu tedbirler kapsamında Türkiye ve
Romanya'da uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem % 25 oranını geçemeyecek
ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için bir tercih unsuru içerecektir. Sözkonusu tedbirlere
tabi ürünlerin toplam ithalat tutarı, l'inci Bölüm ile tanımlanan toplam sanayi ürünleri
ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle % 15'ini geçemeyecektir.
4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin verilmediği
sürece, 5 yılı aşmayacak bir süre için uygulanacaktır. En geç geçiş döneminin sonunda bu
tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.
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- 2 2 5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi ve resimler
ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itibaren beş yıldan fazla bir süre
geçtikten sonra, sözkonusu ürüne karşı bu tür tedbirler getirilemeyecektir.
6. Türkiye ve Romanya, alacakları istisnai tedbirlere ilişkin olarak Ortak Komite'yi
bilgilendirecekler ve diğer tarafın talebi üzerine, sözkonusu tedbirler ve bu tedbirlerin
uygulanacağı sektörler konusunda, tedbirlerin uygulanmasından önce Ortak Komite'de
danışmalarda bulunacaklardır. Taraflar, sözkonusu tedbirleri alırken, bu madde uyarınca
uygulanacak gümrük vergilerinin kaldırılması için Ortak Komite'ye bir takvim
sunacaklardır. Sözkonu takvim, bu vergilerin en geç uygulanacakları dönemin son iki yıl
içinde eşit oranlarda aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir
takvimi kararlaştırabilir.

MADDE 30
Rccksport ve Ciddi Kıtlık
7 ve 9'uncu Maddeler hükümlerine uyulması, bir üründe,
a) bahis konusu üründe, ihracatçı Tarafın ihracat miktar kısıtlaması, ihracat vergisi veya
eş etkili vergi ve resim uygulamakta olduğu bir üçüncü ülkeye re-eksporta yol açmakta
ise; veya,
b) İhracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol
açmakta ise,
ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler yaratması veya
yaratması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, bu Taraf 32'nci Maddede yer alan koşul ve
usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Bu önlemler ayırım gözetilmeyecek şekilde
uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler ortadan kalktığında sona erdirilecektir.

MADDE 31
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
1. Taraflar, işbu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli
tüm tedbirleri alırlar. Taraflar, işbu Anlaşma ile belirlenen amaçlara ulaşılmasını
sağlayacaklardır.
2. Taraflardan biri, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine
getirmediği kanısına varırsa uygun tedbirleri alabilir. Ancak, bu önlemleri alan taraf, özel
aciliyete sahip durumlar dışında, söz konusu önlemleri almadan önce, soruna her iki taraf
için de kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının sağlanması ve durumun esaslı bir şekilde
incelenebilmesi için Ortak Komite'ye gerekli tüm bilgileri sağlayacakladır.
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- 2 3 Bu önlemlerin seçiminde öncelik işbu Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara
verilecektir. Bu önlemler, diğer taraf talep ettiği taktirde, Ortak Komite'de danışmalara
tabi olacaktır.

MADDE 32
Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü
1. Türkiye ya da Romanya'da, ürünlerin ithalatının Madde 28'de belirtilen güçlüklerin
ortaya çıkmasına müsait bir duruma yol açması halinde, ticaret akışına ilişkin ivedi
bilgilendirme koşullarına dair idari usuller çerçevesinde diğer taraf bilgilendirilecektir.
2. Türkiye ya da Romanya, 27, 28, 29 ve 30'ııncu Maddelerde belirlenen durumlarda
belirtilen önlemlerin alınmasında ya da Paragraf 3(d)'nin uygulandığı durumlarda, en kısa
zamanda her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi amacıyla. Ortak
Komite'ye gerekli bütün bilgileri sağlayacaktır.
İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zararlı olan önlemlere öncelik verilecektir.
Koruma önlemleri en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecek ve bu önlemler,
koşulların izin verdiği ölçüde ve en kısa zamanda kaldırılmalarını sağlayacak bir takvim
belirlenmesi amacıyla, Ortak Komite'de düzenli danışmalara tabi olacaktır.
3. 2'nci Paragrafın uygulanmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki hükümlere başvurulacaktır:
a) Madde 28'de belirtilen durumlardan kaynaklanan güçlükler Ortak Komite'de
incelenecek ve bu güçlüklerin sona erdirilmesi için gereken her türlü karar
alınabilecektir.
Sorunun Ortak Komite'ye intikal ettirilmesini izleyen 30 gün içerisinde, söz konusu
güçlüklerin sona erdirilmesine yönelik bir karar alınamamış olması ya da diğer tatmin
edici çözümlerin bulunamamış olması halinde, ithalatçı Taraf, sorunun çözümlenmesi
için uygun korunma tedbirlerini alabilir. Sözkonusu tedbirler, ortaya çıkan güçlüğün
çözümlenmesi için ihtiyaç duyulan kapsamı aşmamahdır.
b) Madde 27 hükümleri bakımından, damping soruşturması başlatan Taraf, damping
davası hakkında en kısa sürede Ortak Komite'yi bilgilendirecektir. Konunun Ortak
Komite'ye intikal ettirilmesinden sonra 30 gün içerisinde damping uygulamasına son
verilememesi veya başka bir tatmin edici çözümün bulunamaması halinde, ithalatçı
ülke uygun tedbirleri alabilir.
c) Madde 30 hükümleri bakımından, bu Maddede atıfta bulunulan güçlükler, incelenmek
üzere Ortak Komite'ye intikal ettirilecektir.

ı

Ortak Komite, söz konusu güçlükleri sona erdirmeye yönelik olarak herhangi bir kararı
alabilir. Konunun intikal ettirildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde böyle bir kararın
alınamaması halinde, ihracatçı taraf, söz konusu ürünlerin ihracatında uygun önlemleri
alabilir.
,.o.-ö.
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d) Önceden durum değerlendirmesi yapılmasını ya da bilgilendirmeyi imkansız kılan
olağandışı koşulların ivedi bir tedbir alınmasını gerektirmesi halinde, Türkiye veya
Romanya 24, 27, 28, 29, 30, ve 33'üncü Maddelerde belirlenen durumlarda, ortaya
çıkan durumu telafi etmekle sınırlı olmak üzere, gerekli ihtiyati ve geçici tedbirleri
uygulayabilir. Söz konusu tedbirler en kısa zamanda Ortak Komite'ye bildirilecektir.
MADDE 33
Ödemeler Dengesi Güçlükleri
1. Taraflar, ödemeler dengesi güçlüğü nedeniyle ithalata uygulunan tedbirler de dahil olmak
üzere her türlü kısıtlayıcı tedbirden kaçınmaya gayret edeceklerdir. Bu tür tedbirlerin
uygulanması halinde, bu tedbirleri uygulayan taraf, diğer Tarafa, söz konusu tedbirlerin
kaldırılmasına yönelik bir takvimi bildirecektir.
2. Türkiye veya Romanya'nın önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi
altında bulunması halinde, Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması çerçevesinde belirlenen
koşullara veya Uluslararası Para Fonu Anlaşması'nın VHI'inci Maddesine uygun olarak,
sınırlı bir süre için, ithalatla ilgili önlemler de dahil olmak üzere, ödemeler dengesi açığını
kapamak üzere gerekenin ötesinde olmamak koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilirler.
Türkiye veya Romanya, mevcut durum hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecektir.
3. Kısıtlayıcı tedbirler, yatırımlara ilişkin transferlere ve özellikle yatırımlardan ya da
yeniden yatırımlardan elde edilen kazançların veya bunlardan kaynaklanan her türlü diğer
kazancın transferine uygulanmayacaktır.

MADDE 34
Geliştirici Hüküm
Taraflardan biri bu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, Anlaşmanın kapsamadığı alanlara yaymak
suretiyle geliştirmenin, her iki Taraf ekonomisinin çıkarları bakımından yararlı olacağı
görüşünü taşıdığı takdirde, diğer tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak
Komiteye, bu talebi incelemesi ve uygun görmesi halinde tavsiyelerde bulunması talimatını
verebilirler.
MADDE 35
' Ortak Koıııite'nin Kurulması
1. Bu vesile ile, her iki tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak
Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve Anlaşmanın düzgün şekilde
uygulanmasını sağlayacaktır.
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- 2 5 2. Taraflar, bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Ortak Komite içinde
bilgi değişiminde bulunacaklar ve herhangi bir tarafın talebi üzerine danışmalar
yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticaretteki engellerin daha da ileri
derecede ortadan kaldırılması olanağını düzenli olarak inceleyecektir.
3. Ortak Komite, bu Anlaşmada öngörülen hallerde karar alacaktır. Ortak Komite, diğer
konularda tavsiyelerde bulunabilir.
MADDE 36
Ortak Komitc'nin Usulleri
1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, gerekli olduğu her
zaman ve yılda en az bir defa uygun seviyede toplanacaktır. Tarafların her biri, bir
toplantı yapılmasını talep edebilir.
2. Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir.
3. Bir Tarafın Ortak Komitc'dcki temsilcisi, bir kararı, anayasal gereklerin tamamlanmasına
bağlı olarak kabul ettiği takdirde, kararda daha geç bir tarih belirtilmemiş ise, karar, bu
çekincenin kaldırıldığının bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, diğer
kuralların yanı sıra, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve görev süresine dair
hükümler de içerecektir.
5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için gerekli
gördüğü alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir.
MADDE 37
Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticari İlişkiler
, 1 . İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği menşe kuralları hükümlerini ve ticaret rejimini
olumsuz yönde etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest ticaret bölgelerinin
muhafazasına veya kurulmasına veya sınır ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel
teşkil etmeyecektir.

j

2. Taraflar arasında, gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran anlaşmalar hakkında
ya da, talep edilmesi halinde Tarafların üçüncü ülkelere karşı ticaret politikasına ilişkin
hususlarda Ortak Komitc'de danışmalar yapılacaktır.
MADDE 38
Protokoller Ve Ekler
1. İşbu Anlaşmanın Ekleri, Protokolleri ve Ortak Deklerasyonları bu Anlaşmanın ayrılmaz
parçasını oluşturur.
2. Ortak Komite, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararfaştırabilir.

1
|

- 2 6 MADDE 39
Ülkesel Uygulanma
İşbu Anlaşma Tarafların ülkeleri içerisinde uygulanacaktır.
MADDE40
Tadilat
işbu Anlaşmanın 35'inci Maddesinin 3'üncü Paragrafı ve 38'inci Maddesinin 2'nci
Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak Komite tarafından onaylanan
Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara sunulacak ve kabul edildiği taktirde yürürlüğe
girecektir.
MADDE 41
Yürürlüğe Giriş
1. İşbu Anlaşma, Tarafların tarafların kendi usullerine göre onaylanacaktır.
2. İşbu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın onaylanması için bu Maddenin l'inci Paragrafında
belirtilen işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci ayın ilk
gününden itibaren yürürlüğe girecektir.''
MADDE 42
Sona Erme
İşbu Anlaşma sınırsız süre için yapılmıştır.
Taraflar, işbu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilirler. İşbu Anlaşma,
ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar.
BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Anlaşmayı
imzalamışlardır.
Bu Anlaşma Ankara'da, 29 Nisan 1997 tarihinde Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde
ikişer kopya olarak yapılmıştır. Farklılık halinde İngilizce metin esastır.

Ronınnya Cumhuriyeti Adına
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MUTABAKAT ZAPTI
Taraflardan birinin AB ile Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan ürünlere ilişkin tarife
indirimlerinin ya da miktar kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlandırılmasını kararlaştırması
halinde, Taraflar, sözkonusu liberasyonun hassas ürünler bakımından indirim takvimlerinde
yapılacak değişiklikler yoluyla birbirlerine tanımasına yönelik koşullara ilişkin danışmalarda
bulunacaklardır.

- 2 8 -

ORTAK DEKLARASYON

Romanya tarafı aşağıda sıralanan Romanya menşeli ürünlerde Türkiye tarafından
uygulanan anti damping vergilerini gündeme getirmiştir.

Ürünler

Verginin Yürtirltlge Konulması Tarihi

8311 İO 10

Elektrotlar

28.11.1990

7003/7004/7005

Dökme Cam

21.02.1991

7614

Alüminyum Teller

09.07.1991

5503 20 00

Polyester Elyaf

20.05.1992

5506 20 00

Polyester Elyaf

20.05.1992

3904 10 00 00 00

PVC

Ocak 1995

390110 90 00 11

Polietilen (Düşük Yoğunluk)

Ocak 1995

Aynı zamanda, Romanya tarafı, Türkiye'nin sözkonusu vergileri uygulamaya
başladığı dönemdeki koşullardan (planlı ekonomi dönemi) farklı olarak halihazırda
Romanya'da serbest piyasa ekonomisi kurallarının geçerli olduğunun altını çizmiştir.
Bununla birlikte, bazı ürünler için vergi uygulanmaya başlanan tarihten bu yana beş yıldan
fazla süre geçmiştir.
Bu verilerin ışığında, Romanya tarafı yukarıda belirtilen ürünlere uygulanmakta olan
anti damping vergilerinin kaldırılması amacıyla gözden geçirilmesini talep etmiştir.
Türk tarafı, Romanya tarafının teklifini not ederek, Romanya ve Türkiye'nin
DTÖ'nün birer üyesi olması dolayısıyla, Romanya'nın DTÖ'yü kuran Anlaşma ve 1994
Gümrükler ve Tarifeler Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
Anlaşma'dan kaynaklanan haklarına saygı göstereceğini Romanya tarafına bildirmiştir. Bu
bağlamda, Romanya tarafının uygulanmakta olan anti damping vergilerine yönelik gözden
geçirme soruşturması başlatılması için başvurması halinde, Türkiye, Anti-Damping
Anlaşması'nın anti-damping vergilerinin gözden geçirilmesine ilişkin 11 nci Maddesini
dikkate alacaktır. Türkiye yukarıda bahsekonu Anlaşmanın ışığında, Romanya tarafının
başvurusunu anti-damping vergilerinin kaldırılması amacıyla ivedilikle ve iyiniyetle
inceleyecektir.
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ORTAK DEKLARASYON

İşbu Anlaşmanın 8 nci Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Deklarasyonun A
ve B Eklerinde yer alan ürünler için Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden önceki
ithalat rejimi hükümlerini belirli bir süre için uygulamaya devam edeceklerdir.

EK A

Aşağıda sıralanan üretim yılını takip eden yılın 1 Ocak tarihi dikkate alınarak
hesaplanan yaşı sekiz veya daha fazla olan kullanılmış ithal arabaların Romanya'da tescili
yasaklanmıştır.

CN Kodu
87.02.10.19
87.02.10.99
87.02.90.19
87.02.90.39
87.03.21.90
87.03.22.90

87.03.23.90
87.03.24.90
87.03.31.90
87.03.32.90
87.03.33.90.
87.04.21.39

87.04.21.99
87.04.22.99
87.04.23.99
87.04.31.39
87.04.31.99
87.04.32.99

EKB
Aşağıda sıralanan kullanılmış arabaların Türkiye'ye ithalatı izne tabidir:
CNKodıı
8701
8702
8703
8704
8705

\
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ORTAK DEKLARASYON
Taraflar, Armonize Mal Tanımlaması ve "ÇN"e ilişkin olarak yürürlüğe konulacak
değişikliklerin 3 ncü Maddede atıfta bulunulan Eklerin içeriğini değiştirmeyeceği hususunda
mutabıktırlar. Bu tür bir değişiklik uygulamayı öngören taraf yürürlüğe konulmasından önce
karşı tarafı haberdar edecektir.

-31-
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EKİ
2 nci Maddede atıfta bulunulan Ürünlerin listesi

TÜRK GÜMRÜK
TARİFELERİ
KISA ÜRÜN TANIMI
y3502
y 3502 11
3502 11 90
3502 19 90
y 3502 20

3502 20 91
3502 20 99
4501

5201 00
5301
•

5302

Albuminler, albuminatlanve diğer albumin türevleri:
-- kurutulmuş
— - - Diğerleri
Diğerleri
— Süt albumini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini
konsantreleri dahil)
— Diğerleri
— Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon ve toz halinde)
— Diğerleri
Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış);
döküntü mantar, kırılmış, granUl veya toz haline getirilmiş
mantar
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten
kıtık döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen
döküntü dahil)
Kendir (Cannabis sativa L.),(ham veya işlenmiş fakat iplik haline
getirilmemiş) kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve
ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
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3 hcü Maddenin 2 nci paragrafında atıfta bulunulan Ürünlerin listesi

25020000
25030010
25030090
25041000
25049000
25085000
25086000
25111000
25120000
25131100
25131900
25132000
25172000
25173000
25281000
25289000
25301010
25301090
25302000
26011100
26011200
26020000
26040000
26050000
26100000
26122010
26122090
26140010
26140090
26151000
26159010
26159090
26171000
26179000
26190010
26190091
26190093
26190095
26190099
27011110
27011190
27011210
27011290

.

27011900
27012000
27021000
27022000
27040011
27040019
27040030
27040090
27050000
27060000
27079100
. 27090010
27090090
2710.0071
27100074
27100076
27100077
27100078
27111100
27111211
27111219
27111291
27111293
27111294
27111297
27111310
27111330
27111391
27111393
2711|400
27111900
27112100
27112900
27141000
27149000
27150010
27150090
27160000
28012000
28013010
28013090
28020000
28051100

28051900
28052100
28052200
28053010
28053090
28054010
28054090
28251000
28252000
28253000
28254000
28256000
28257000
28258000
28273400
28273500
28273910
28311000
28319000
28332400
28332500
28332600
28332910
28332930
28332970
28332990
28342200
28351000
28352400
28352510
28352590
28352610
28352690
28352910
28352990
28353100
28353910
28353930
28253970
28369100
28369200
28369918
28371100
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28371900
28372000
28380000
28411000
28415000
28416100
28416900
28417000
28418000
28419010
28419030
28419090
28431010
28431090
28432100
28432900
28433000
28439010
28439090
28441010
28441031
28441039
28441050
28441090
28442021
28442029
28442031
28442039
28442051
28442059
28442081
28442089
28443011
28443019
28443051
28443055
28443061
28443069
28443091
28443099
28444011
28444019
28444020
28444030
28444040
28444090
28445000
28461000
28469000
29089000

29269020
29269080
29362800
30011010
30011090
30012010
30012090
30019010
30019091
30019099
30021010
30021091
30021095
30021099
30022000
30023000
30029010
30029030
30029050
30029090
30061010
30061090
30062000
30063000
30064000
30065000
30066011
30066019
30066090
31010000
32011000
32012000
32019020
32019090
32030011
32030019
32030090
33011110
33011190
33011210
33011290
33011310
33011390
33011410
33011490
33011910
33011990
33030090
33074100
33074900

-33079000
34060011
34060019
34060090
34070000
37019100
37019900
37023900
37024100
37024200
37024300
37024400
37025100
37025210
37025290
37025300
37025400
37025500
37025610
37025690
37029110
37029190
37029210
37029290
37029310
37029390
37029410
37029490
37029500
39011000
38012010
38012090
38013000
38019000
38021000
38029000
38030010
38030090
38050030
38051090
38052000
38059000
38061010
38061090
38062000
38063000
38069000
38151100
38151200
38151910

flWM»W'WMI5WW

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

-3438151990
38159010
38159090
38180010
38180090
38210000
38220000
38241000
38243000
38246011
38246019
38246091
38246099
38247100
38247900
38249010
38249015
38249020
38249025
38249030
38249035
38249040
38249045
38249050
38249055
38249061
38249062
38249064
38249065
38249070
38247075
38249080
38249085
38249095
39073000
39131000
39139010
39139020
39139030
39139080
39140000
39169011
39169013
39169015
. 39169019
39169051
39169059
39169090
39172191
39172291

39172391
39172991
39173110
39173310
39173991
39174010
39181010
39181090
39189000
39204111
39204119
39204191
39204199
39269010
40011000
40012100
40012200
40012910
40012990
40013000
40024100
40082910
40095010
40113010
40121010
40122010
40141000
40149010
40149090
40151100
40151910
• 40151990
40159000
40161010
40169310
40169910
40170091
4I0UÖ10
41011090
41012100
41012200
41013010
41013090
41014000
41021010
41021090
41022100
41031010
41031090
41032000

41039000
41041010
41041030
41041091
41041095
41041099
41042100 •
41042210
41042290
41042900
41043111
41043119
41043130
41043190
41043910
41043990
41051110
41051191
41051199
41051210
41051290
41051910
41051990
41052000
41061110
41061190
41061200
41061900
41062000
41072100
41072910
4 i 072990
41079010
41079090
41080010
41080090
41090000
41100000
41110000
43017010
. 43017090
43040000
44011000
44012100
44012200
44013010
44013090
44020000
^ •;!:>.,.. 44031010
/.> ,,.**'.•••'•", 44031090 i'//'",
**•

Türkiye Büyük Millet Meclisi

t-

(S. Sayısı: 359)
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- 35 44032010
44032030
44032090
44034100
44034910
44034920
44034930
44034940
44034950
44034960
44034970
44034990
44039100
44039200
44039910
44039920
44039930
44039999
44041000
44042000
44050000
44071010
44071031
44071039
44071050
44071071
44071079
44071091
44071093
44071099
44072410
44072430
44072450
44072490
44072510
44072531
44072539
44072550
44072560
44072580
44072610
44072631
44072639
44072650
44072670
44072680
44072910
44072920
44072931
44072939

47050000
47061000
47069100
47069200
47069300
47071000
47072000
47073010
47073090
47070010
47079090
48112100
48189010
48189090
48239010
48239020
48239030
48239050
48239090
49011000
49019100
49019900
49021000
49029010
49029030
49029090
49030000
49040000
51021010
51021030
51021050
51021090
51022000
51081010
51081090
51082010
51082090
51091010
51091090
51100000
51130000
52021000
52029100
52029900
52030000
52061100
52061200
52061300
52061400
52061510

44072950
44072961
44072969
44072970
44072983
44072985
44072999
44079911
44079919
44079931
44079939
44079951
44079959
44079991
44079993
44079999
44083111
44083121
44083125
44083130
44083911
44083921
44083925
44083931
44121311
44121319
45011000
45019000
45020000
45031010
45031090
45039000
45041011
45041019
45041091
45041099
45049010
45049091
45049099
47010010
47010090
47020000
47031100
47031900
47032100
47032900
47041100
47041900
47042100
47042900

&:
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

-3652061590'
52062100
52062200
52062300
52062400
52062510
52062590
52063100
52063200
52063300
52063400
52063510
52064100
52064200
52064300
52064400
52064510
52064590
52071000
52079000
53031000
53039000
53041000
53049000
53051100
53051900
53052100
53052900
53059100
53059900
53062011
53062019
53062090
53071010
53071090
53072000
53081000
53089011
53089013
53089019
56021011
56021019
56021031
56021035
56021039
56021090
56022100
56022910
56022990
56029000
WWWWÜWW

56031110
56031190
56031210
56031290
56031310
56031390
56031410
56031490
56039110
56039190
56039210
56039290
56039310
56039390
56039410
56039490
56081111
56081119
56081191
56081199
56081911
56081?19
56081931
56081939
56081991
56081999
56089000
59050031
59050039
59061010
59061090
59069100
59069910
59069990
59070000
59080000
59090010
59090090
59111000
59112000
59113111
59113119
59113190
59113210
59113290
59114000
59119010
59119090
63011000
64023000-

64031200
64034000
64061011
64061019
64061090
64062010
64062090
64069100
64069910
64069930
64069950
64069960
64069980
65069200
65069900
66020000
68041000
68042100
68042212
68042218
68042230
68042250
68042290
68042300
68043000
68051000
68052000
68053010
68053020
68053080
68062010
68062090
68069000
68129010
68131010
68131090
68139010
68139090
68141000
68149010
68149090
68152000
69031000
69032010
69032090
69039010
69039020
69039080
69060000
70010010
• ^

l

W|W«*^WWW««JPMV:W'!'!'3OTTO«ıWW!'?W!

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

^W
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/>

-37-

70010091
70010099
70021000
70022010
70022090
70023100
70023200
70023900
70072110
70171000
70172000
70179000
70200010
70200030
70200090
71011000
71012100
71012200
71021000
71022100
71022900
71023100
71023900
71031000
71039100
71039900
71041000 •
71042000
71049000
71051000
71059000
71061000
71069110
71069190
71069210
71069291
71069299
71070000
71081100
71081200
71081310
71081330
71081350
71081390
71082000
71090000
71101100
71101910
71101930
71101950

71101990
71102100
71102900
71103100
71103900
71104100
. 71104900
71110000
71121000
,71122000
71129000
72011011
72011019
72011030
72011090
72012000
72015010
72015090
72021900
72026000
72027000
72028000
72029100
72029200
72029911
72029919
72029930
72029980
72031000
72039000
72041000
72042110
72042190
72042900
72043000
72044110
72044191
72044199
72044910
72044930
72044991
72044999
72045010
72045090
72051000
72052100
72052900
72061000
72069000
72071290
Türkiye Diiyük Millet Meclisi

72071919
72071939
72071990
72072019
72072039
72072059
72072079
72072090
72099090
72101211
72101219
72106110
72106910
72109031
72109033
72109038
72181000
72189111
72189119
72189911
72189920
73011000
73043110
73043920
73044110
73044930
73045130
73045950
73049010
73063010
73064010
73065010
73066010
73121010
73129010
73192000
73193000
73199000
73201011
73201019
73201090
73202020
73202081
73202089
73209010
73209030
73209090
73241010
73249010
i:y: £•."!'*>
.Si . ; T N 73262010
(S. Sayısı: 359)
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-3874011000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032100
74032200
74032300
74032900
74040010
74040091
74040099
74050000
74130010
74160000
74191000
74199100
74199900
75011000
75012000
75021000
75022000
75030010
75030090
75040000
75081000
75089000
76081010
76082010
78011000
78019100
78019910
78019991
78019999
78020010
78020000
78060010
78060090
79011100
79011210
79011230
79011290
79012000
79020000
79031000
79039000
80011000
80012000

80020000
81011000
81019110
81019190
81019200
81019300
81019900
81021000
81029110
81029190
81029200
81029300
81029900
81031010
81031090
81039010
81039090
81041100
81041900
81042000
81043000
81049000
81051010
81051090
81059000
81060010
81060090
81071010
81071090
81079000
81081010
81081090
81089010
81089030
81089050
81089070
81089090
81091010
81091090
81099000
81100011
81100019
81100090
81110011
81110019
81110090
81121110
81121190
81121900^-^'^
811220İQ«V ••• * - *
0.'\
Türkiye Büyük Millet Meclisi

81122031
81122039
81122090
81123020
81123040
81123090
81124011
81124019
81124090
81129110
81129131
81119139
81129150
81129181
81129189
81129910
81129930
81129990
81130020
81130040
81130090
82083010
82083090
82084000
82089000
82100000
82121010
82121090
82122000 82129000
83021010
83022010
83024210
83024910
83026010
83026090
83071010
83071090
83079010
83079090
84011000
84012000
84013000
84014000
84042000
84049000
84071010
84081071
84081079
84081081

(S. Sayısı: 359)

f ;: f "/•'••" -'M & ;/•

o « O v OO OO OOOOOOO O O— OOvO—<
— O O O v CoN o
O O O O O O Oo —
O O — OvOvOv — C N m O v O O O O O O
—« Ov O — — CN
ov — n n t * - — , — — • ı N t n n t o \ - > C N,C N O — • — —

N 0 0
0 \ OV O*
CN O O
— CN CN

oo — — <—• — — ı n > n v ı ı o ı n > r ) u - v v r i i n v o \ o o v o r ~ - r - r - r ~ r ~ - ( ~ ı t ' t t T t * T j - < t ^ T t T r t T r T t T r T f ' * TJ- rr t * * * t * ^t
oooocooooooooooooooooooooooooooooooooocooooocooooo

O O O O O O O O O O
O O O O O
— Ov O O O
o — ov —• (s n n d - CN
Ov — — c v . m r ' i o r ' j T t - T i t--OOOOOOGOOOOOOOOOOOO
* * t t V * t Tt TI- ^ ^
TfTfljTİ-r»-TrTt-TrTrTtT
ooooooooooooooooooooo

O O O O O O O O
— O v O O O O O O
O O O —
0 v O m O ı n © u - l O O W > O O O O O O O
v 7 v - " - - - - O v - O v O v - " O v O O O - O v O - O v O v - - N N n O v - ' « O v - ' - < - - < - > - < 0
O O — « O O — — Ov Ov Ov Ov Ov - CN Ov O O O — — — O v O v O v O v O v O v O O O O v
— CI Ov — Ov O

vN-NnTrvovaovovoovovnnnvfliovooooooocoooooooooeoovOvov-NNfsnno
f>ooooooeoeooo>«M»MooovOvOvOvOvOvOvOvOıOıOvOvOıOıOvO\OvOı-"-< — — - " —
_ „ _ _ _ - „ M - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
NN(N(NNCI(
t T t v t ^ f T f T f ^ r f T f T f Tj- Tf
Tt^<^^*TrTtT!-*rfTtTr't'trfTfTr'<)'TfTfTfT)-^rhT
c»oooococoooooooc»ooooeooooooooooooooooooooooocx>ooc»oo.— ooooooooooooooooo

—
O
oo oo
—
O O

O v O O O O O O
— MOvO - O v O O O O O O O O O
—
O O O O O O O O O O O O
O ' O O O — —> — CNCNCN — CNCN — CN — O v O — Ov — O v O O Ov O O O O O
— — O O O
oo ov
oo — —«ov—- —« — —• —<CNCNCNOOOOOVOV — c N c N m m o o o v — • c N c n « n v _ > r - o o o v —« — ' N
—
O O O O O
,

o v o v - - - - - - - - - - - - N r i N N N ( v ı « n n (

ı r o n r n n n < t T i - T

O O O O O O — C N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O — «
CN —" C N O O
« N C O O C N O O O O O ; — • ( • v l O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

— — — — — — — — — ~ — — — — —• —

oooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooocoooooooco

O O O O O O O O O . O O O O O C N O O O O O O O O O O O O O
— m t O C N O O O O O
o o o o o o o o o o r - m > o
— o \ C N © ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n m m in ifl M - _ — —
O — C N O O O O —O O O 0 > 0 N C 7 \ O O O O O O O O O O O O O O O O O , O O O —
INM
" > N N " " N — 0*
v»>Oeooooeo»0»0\0>-"n^'invooı-"flNO(WO\eswONO\(Ntncıc
ı n m m f - ı ^ M o o ^ o ı O ^ ^ a o N O ı O s » - 1
n n n n n n * * ı n m ı n i f l i n ı n ı n - - - r ~ r ~ -r ~ r- ~ r_ - r_- r ~ r- ~ r- — r~- _ r» _r»- _r~ _ r» _ - r ^ - r ^ e o o o o o o ,o, o o o, o o o o o o o o , o o o o o o o o o o o o o o o o o
T j - - l ' - f - r l - J - - l - i ~ 3 - - ^ i " J î - t ' l -r -r
• * * * ^
t * * * f * t ' J 1 ' ' ! f T f < f i ı n ı n ı n
ooooooooooooooooooeoooooooooeoooeoooeoooeoeooooooooooooooooooooooooococo

O O O O — O s O O O O O O O —
O N O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O — — CN — M f f O - Os — —-OO — O S O O O O O O O O O — O N O O N — • ON —« O N —
O O O O O O O C N . O \ O N — - O O O O O O O — Os — N O \ - ( N O O O O O
— O \ 0 \ 0 0 0
M O v - N n n n O \ o \ o > - , - - t N N
N
O
* o > o o e o o \ O ı O * - - t s n - - n , « , f l , ı n v ) \ o
o r ' i v o v o v o v o v o ^ o ^ O ' O O - r "i"' - ? - f - j - T r - j - f ' - t — r ~ r ~ - r ~ o s c s C T \ C \ — . _ — _ _ _ _ _ _ _
i i - ) < r > > n v - v < n < / ı ı n ı n ı n ı n v _ ) 0 v o v o v o o \ 0 v 0 v 0 0 v o v _ 5 s 0 vo \ o vo vO ~
oooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

t8nSiW«CTte?M»rw&g^a<MM<Mia*!aAa^

85183010
85184010
85185010
85189000
85191000
85192100
85192900
85194000
85201000
85209010
85211010
85219000
85221000
85229010
85229030
85229091
8522909a
85229098
85251010
85251090
85252010
85252091
85252099
85253010
85253090
85261010
85261090
85269111.
85269119
85269190
85269210
85269290
84271210
84271310
85279010
85279091
85279099
85291010
85299010
85301000
85308000
85309000
85311010
85311020
85311030
85311030
85311080
85312010
85312030
85312051

ijnniüıuıü*'j ı;g«g*o

85312059
85312080
85318010
85318090
85319010
85319090
85329000
85339000
85391010
85401111
85401113
85401115
85401119
85401191
85401199
85402010
85402030
85402090
85407100
85407200
85409100
85409900
85438910
85439010
85443010
86090010
86090090
87021091
87031011
87031019
87031090
87032410
87033311
87042110
87042210
87042310
87043110
87043210
87091110
87091910
87099000
88011010
88019010
88019091
88019099
88021110"
88021210
88022010
88023010 J . ' ' v ' r u ^
88024010/•'..'• ., \' '•'"yX.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

88025000
88031010
88032010
88033010
88039091
88051010
88051090
88052010
88052090
90011010
90011090
90013000
90019010
90019090
90029010
90061010
90061090
90062000
90063000
90064000
90065100
90065200
90065310
90065390
90065900
90066100
90066200
90066900
90069100
90069900
90071100
90071900
90081000
90082000
90083000
90089000
90099010
90099090
90141010
90142013
90142018
90142090
90149010
90149090
90181100
90181910
90181990
90182000
90183110

90183190

(S. Sayısı: 359)
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90183210
90183290
90183900
90184100
90184910
90184990
90185010
90185090
90189010
90189020
90189030
90189041
90189049
90189050
90189060
90189070
90189075
90189085
90191010
90191090
90192000
90200010
90200090
90211100
90211910
90211990
90212900
90213010
90213090
90214000
90215000
90219010..
90219090
90221200
90221300
90221400
90221900
90222100
90222900
90223000
90229010
90229090

90249000
90251110
90251910
90258010
90259010
90259090
90261010
90262010
90268010
90269010
90269090
90271010
90271090
90272010
90272090
90273000
90274000
90275000
90278011
90278015
90278018
902?8091
90278095
90278098
90279010
90279090
90291010
90292010
90299010
90301010
90302010
90303110
90303910
90304010
90308310
90308910
90309010
90318010
90319010
90321010
90322010
90328110

90328910
90329010
90330000
91040010
91091910
91099010
92081000
92089000
92099200
92099300
92099400
92099910
92099930
92099980
94011010
94021000
94029000
94032010
94037010
94051010
94056010
94059210
94059910
95063100
95063200
95063910
95063990
95069100
95069910
95069990
96011000
96121010
96121020
96121080
96122000
97011000
97019000
97020000
97030000
97040000
97050000
97060000

- 4 3 -

EK III
3 ncü Maddenin 3 ncii paragrafında atıfta bulunulan ürünlerin listesi
Aşağıda sıralanan Türkiye menşeli ürünler için Romanya'ya ithalatta uygulanan gümrük
vergileri:
- Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel verginin % 40'ına indirilecek,
- 1.1.1998'de kaldırılacaktır.
2529 2100
2529 22 00
2529 30 00
2712 90 39
2712 90 91
2712 90 99
2713 20 00
2713 90 10
2713 90 90
2801 10 00
2804 6100
2804 69 00
2804 70 00
2804 80 00 •
2804 90 00
2818 10 10
2818 1090
2833 19 00
2833 22 00
2833 27 00
2833 29 50
2833 30 90
2833 40 00
2839 1100
2839 19 00
2839 20 00
2839 90 00
2850 00 10
2850 00 30
2850 00 50
2850 00 70
2850 00 90
2903 12 00
2903 13 00
2903 30 10
2903 49 10
2903 49 20
2903 49 90
2905 17 00

2905 19 90
2905 39 80
2906 11 00
2906 13 10
2906 13 90
2906 14 00
2906 19 00
2906 2100
2906 29 10
2906 29 90
2908 10 10
2908 10 90
2908 20 00
2914 2100
2914 23 00
2914 3100
2914 39 00
2914 40 10
2914 40 90
.
2914 50 00
2915 1100
2915 12 00
2915 13 00
2915 23 00
2915 24 00
2915 29 00
2915 3100
2915 33 00
2915 35 00
2915 39 10
2915 39 30
2915 39 50
2915 39 90
2915 60 11
2915 60 19
2915 60 90
2915 70 15
2915 70 20
2915 70 25 .,,,i ...

Türkiye Büyük Millet Meclisi

2915 70 30
2915 70 80
2915 90 10
2915 90 20
2915 90 80
2918 12 00
2918 19 30
2918 19 40
2918 19 80
2921 42 10
292142 90
2921 43 10
2921 43 90
292144 00
2921 49 10
292149 90
2922 11 00
2922 12 00
2922 13 00
2922 19 00
2922 21 00
2922 22 00
2922 29 00
2922 30 00
2922 4100
2922 42 10
2922 42 90
2922 43 00
2922 49 10
2922 49 70
2922 50 00
2929 10 10
2929 10 90
2929 90 00
2930 10 00
2930 40 00
2930 90 70
293100 10
293100 20

(S. Sayısı: 359)

I
S

2931 00 30
293100 40
293100 50
293100 80
2932 11 00
2932 13 00
2932 19 00
2932 2100
2932 29 10
2932 29 20
2932 29 30
2932 29 40
2932 29 50
2932 29 80
2932 99 10
2932 99 30
2932 99 50
2932 91 00
2932 92 00
2932 93 00
2932 94 00
2932 99 70
2932 99 90
2933 11 10
2933 11 90
2933 19 10
2933 19 90
2933 2100
2933 29 10
2933 29 90
2933 3100
2933 39 10
2933 32 00
2933 40 10
2933 40 30
2933 40 90
2933 51 10
2933 5130
2933 5190
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2933 59 10
2933 59 70
2933 69 10
2933 69 30
2033 69 80
2933 79 00
2933 90 20
2933 90 40
2933 90 50
2933 90 60
2933 90 65
2933 90 95
2934 10 00
2934 20 20
2934 20 50
2934 20 90
2934 30 10
2934 30 90
2934 90 10
2934 90 30
2934 90 40
2934 90 50
2934 90 60
2934 90 70
2934 90 80
2934 90 85
2934 90 89
2934 90 91
2934 90 93
2934 90 98
2935 00 10
2935 00 20
. 2935 00 20
2935 00 90
2936 10 00
2936 2100
2936 22 00
2936 23 00
2936 24 00
2936 25 00
3003 10 00
3003 20 00
3003 3100
3003 39 00
3003 40 00
3003 90 10
3003 90 90
3004 90 11
3004 90 19
3004 90 91

3004 90 99
3005 90 31
3005 90 55
3005 90 99
3207 10 00
3207 20 10
3207 20 90
3207 30 00
3207 40 10
3207 40 90
3212 10 10
3212 1090
3212 90 10
32129031
3212 90 39
3212 90 90
3301 21 10
3301 2190
3301 22 10
3301 22 90
3301 23 10
330123 90
3301 24 10
3301 24 90
330125 10
3301 25 90
330126 10
330126 90
330129 11
3301 29 31
330129 61
330129 91
3301 30 00
3301 90 10
3301 90 21
330190 29
330190 31
3301 90 39
330190 90
3903 30 00
3905 12 00
3905 91 00
3905 99 00
3906 10 00
3906 90 10
3906 90 20
3906 90 30
3906 90 40
3906 90 50
3906 90 60

3906 90 90
3907 20 12
3907 20 19
3909 20 00
3909 30 00
3910 00 00
3911 10 00
391190 11
3911 90 13
3911 90 19
39119091
3911 90 93
3911 90 99
3923 50 10
3923 50 90
3923 90 10
4301 80 10
4301 80 30
4301 80 50
4301 80 90

4302 19 10
4302 19 20
4302 19 41
4302 19 49
4302 19 70
4302 19 80
4302 19 95
4302 30 51
4302 30 55
4302 30 71
4302 30 75
4406 10 00
4406 90 00
4802 10 00
4802 20 00
4811 29 00
48113100
4811 39 00
4905 10 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00
4907 00 10
4907 00 30
4907 00 91
4907 00 99
4908 10 00
4908 90 00
4909 00 10
4909 00 90

4910 00 00
4911 10 10
4911 10 90
491191 10
491191 80
491199 00
6802 22 00
6802 29 00
6802 92 10
6802 92 90
6802 99 10
6802 99 90
6803 00 10
6803 00 90
6806 10 00
6815 10 10
6815 1090
7202 11 20
7202 11 80
7207 1111
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7222 40 10
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19

vSli

- 45 7228 20 30
7228 30 61
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7309 00 10
7309 00 30
7309 00 51
7309 00 59
7309 00 90
7312 1030
7312 1051
7312 10 59
7312 1071
7312 10 75
7312 10 79
7312 10 82
7312 10 84
7312 10 86
7312 10 88.
7312 10 99
7312 90 90
7320 20 85
7407 10 00
7407 21 10
7407 2190
7407 22 10
7407 22 90
7407 29 00
7409 11 00
7409 19 00
7409 2100
7409 29 00
7409 3100
7409 39 00
7409 40 10
7409 40 90
7409 90 10
7409 90 90
7415 10 00
7415 2100
7415 29 00
7415 3100
7415 32 00
7415 39 00
7418 11 00

7418 19 00
7418 20 00
7505 1100
7505 12 00
7505 2100
7505 22 00
7507 1100
7507 12 00
7608 20 30
7608 20 91
7608 20 99
7616 10 00
7616 99 10
7616 99 90
8005 00 10
8005 00 20
8006 00 00
8007 00 00
8211 10 00
821195 00
82119180
8211 92 00
8211 93 00
8211 94 00
8214 10 00
8214 20 00
8214 90 00
8303 00 10
8303 00 30
8303 00 90
8311 10 10
8311 10 90
831120 00
831130 00
831190 00
8407 21 10
8407 21 91
8407 21 99
8407 29 20
8407 29 80
8408 20 31
8408 20-35
8408 20 37
8408 20 51
8408 20 55
8408 20 57
8408 90 21
8408 90 31
8408 90 33
8408 90 36

•
8408 90 37
8408 90 51
8408 90 55
8408 90 57
8408 90 71
8408 90 75
8414 59 30
8423 81 50
8423 81 90
8423 82 10
8423 82 90
8423 89 10
8423 89 90
8423 90 00
8437 90 00
8438 90 00
8451 10 00
845121 10
84512190
845129 00
845130 10
845130 30
845130 80
845140 00
8451 50 00
8451 80 10
8451 80 30
8451 80 80
8451" 90 00
8468 10 00
8468 20 00
8468 80 00
8468 90 00
8476 2100
8476 81 00
8476 89 00
8476 90 00
8480 7100
8481 10 11
8481 10 19
848120 10
848120 90
8481 30 10
848130 91
8481 30 99
8481 40 10
8481 40 90
8481 80 11
8481 80 19

848180 31
848180 39
8481 80 51
8481 80 59
848180 61
8481 80 63
848180 69
8481 80 71
848180 73
8481 80 79
8481 80 81
848180 85
8481 80 87
8481 80 99
8501 52 91
850153 99
8504 90 11
8504 90 19
8504 90 90
8516 3190
8516 50 00
8516 60 70
8516 7100
8516 72 00
8517 1100
8517 2100
8517 22 00
851730 00
8517 50 10
8517 80 10
8517 80 90
8517 50 90
8517 90 11
851790 19
8517 90 82
8517 90 88
. 8523 11 00
8524 10 00
8524 40 00
8524 51 10
8524 51 90
8524 52 10
8524 52 90
8524 53 10
8524 53 90
8524 90 10
8524 90 90
8524 31 00
8524 32 00
8524 39 00
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EK IV
3 ncU Maddenin 3 ncU paragrafında atıfta bulunulan ürünlerin listesi

1. Romanya'nın ithalatında uyguladığı gümrük vergileri, aşağıda sıralanan Türkiye menşeli
ürünler için aşağıdaki takvime uygun olarak kaldırılacaktır:
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 70'ine;
-1 Ocakl998*de%60'ına;
-1 Ocak 2000'de % 40'ına;
-1 Ocak 2001'de % 20'sine;
-1 Ocak 2002'de %0'ma indirilecektir.
CNKodu

'

'

87.03.21.10
87.03.22.11
87.03.23.11
87.03.23.19

,

'

87.03.31.10
87.03.32.11
87.03.33.19
87.03.90.10

2. Romanya'nın ithalatında uyguladığı gümrük vergileri, aşağıda sıralanan Türkiye menşeli
ürünler için aşağıdaki takvime uygun olarak kaldırılacaktır:
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 80'ine;
-1 Ocak 1997'de%60'ına;
-1 Ocak 2000'de % 40'ına;
-1 Ocak 200l'de % 20'sine ;
-1 Ocak 2002'de % 0'ına indirilecektir.
CNKodu
87.03.21.90
87.03.22.19
87.03.22.90
87.03.23.90
87.03.24.90

87.03.31.90
87.03.32.19
87.03.32.90
87.03.33.90
87.03.90.90

•.'..~A

•r\
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)
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EKV
3 ncü Maddenin 5 nci paragrafına istinaden
I. Takvim:
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 80'ine
-1.1.1998'de temel vergilerin % 60'ına
-1.1.1999'da temel vergilerin % 40'ına
-1.1.2000'de temel vergilerin %35'inc
-1.1.2001 'de temel vergilerin % 20'sine
-1.1.2002'de temel vergilerin % O'ına indirilecektir.

420211100011
420211100012.
420211100013
420211900011
420211900012
420211900013
420212110000
420212190000
420212500000
420212911000
420212919000
420212991000
420212999000
420219100000
420219901000
420219903000
420219905000
420219909000
420221000000
420222100000
420222901000
420222909000
420229000000
420231000000
420232100000
420232901000
420232909000
420239001000
420239002000
420239003000
420239004000
420239005000
420239006000

420239009000
420291100011
420291100012
420291100013
420291800000
420292110000
420292150000
420292190000
420292911000
420292919000
420292981000
420292989000
420299001000
420299002000
420299003000
420299004000
420299005000
420299006000
420299009000
640312000000
640319000000
640320000000
640330000000
640340000011
640340000012
640340000013
640351110000
640351150000
640351190000
640351910000
640351950000
640351990000
640359110000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

640359310000
640359350000
640359390000
640359500011
640359500012
640359500013
640359910000
640359950000
640359990000
640391110011
640391110012
640391130011
640391130012
640391160011
,640391160012
640391180011
640391180012
640391910011
640391910012
640391930011
640391930012
640391960011
640391960012
640391980011
640391980012
640399110011
640399110012
640399310011
640399310012
640399330011
640399330012
640399360011
640399360012

(S. Sayısı: 359)
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640399380011
640399380012
640399500011
640399500012
640399500013
640399910011
640399910012
640399930011
640399930012
640399960011
640399960012
640399980011
640399980012
640510100011
640510100012
640510100013
640510100014
640510100015
640510100016
640510100017
640510100018
640510100021
640510100022
640510100023
640510100024
640510900011
640510900012
640510900013
640510900014
640510900015
640510900016
640520100011
640520100012'
640520100013
640520100014
640520100015
640520100016
640520910011
640520910012
640520910013
640520990011
640520990012
640520990013
64059010Ö011

640590100012
640590100013
640590900011
640590900012
640590900013
640610110000
640610190000
640610901000
640610909000
640620100011
640620100012
640620900011
640620900012
640691000000
640699100000
640699300000
640699501011
640699501019
640699503011
640699503019
640699509011
640699509019
640699600000
640699801000
640699803000
640699809000
691110000011
691110000012
691110000019
691190000011
691190000012
691190000019
691200100000
691200300000
691200500011
691200500012
691200500019
691200900000
731210510000
731210590000
731210710011
731210710019
731210750000
731210790000

731210820000
731210840000
731210860000
731210880000
731210990000
731290901000
731290909000
870321101000
870321901000
870322191000
870322901000
870323191100
870323191200
870323901100
870323901200
870331101000
870331901000
870332191100
870332191200
870332901100
870332901200
871110000011
871110000019
871120100000
871200100000
871200300000
871200800000

....

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)
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llf.Takvim:
^Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 85'ine
-1.1.1998'de temel vergilerin % 75'ine
-1.1 1999'da temel vergilerin % 65'ine
-1.1.2000'de temel vergilerin % 40'ına
-1.1.2001'de temel vergilerin % O'ma indirilecektir.
8701.90.11.00
8701.90.15.00
8701.90.21.00
8701.90.25.00
8701.90.31.00
8701.90.50.00
8702.10.11.12
8702.10.11.13
8702.10.19.12
8702.10.19.13
8702.10.91.12
8702.10.91.13
8702.10.99.12
8702.10.99.13
8702.90.11.12
8702.90.11.13
8702.90.19.12
8702.90.19.13

8702.90.31.12
8702.90.31.13
8702.90.39.12
8702.90.39.13
8704.21.31.00
8704.21.39.00
8704.21.91.00
8704.21.99.00
8704.22.91.00
8704.22.99.00
8704.23.91.00
8704.23.99.00
8704.31.31.00
8704.31.39.00
8704.31.91.00
8704.31.99.00
8704.32.91.00
8704.32.99.00

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı:, 359)
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III. Takvim:
-Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte temel vergilerin % 75'ine
-1.1.1998'de temel vergilerin % 50'sine
-1.1.1999'da temel vergilerin % O'ına indirilecektir.

i

3102.10.10.00.00
3102.10.90.00.00
3102.30.90.00.00
3102.40.10.00.11
3102.40.10.00.19
3102.40.90.00.11
3102.40.90.00.19
3105.51.00.00.00
7604.10.10.00.00
7604.10.90.00.00
7604.21.00.00.00
7604.29.10.00.00
7604.29.90.00.00

1

7606.11.10.00.11
7606.11.10.00.12
7606.11.10.00.13
7606.11.91.00.11

-

7606.11.91.00.12
7606.11.91.00.13
7606.11.93.00.11
7606.11.93.00.12
7606.11.93.00.13
7606.11.99.00.11
7606.11.99.00.12
7606.11.99.00.13
7606.12.50.00.11
7606.12.50.00.12
7606.12.50.00.13
7606.12.91.00.11
7606.12.91.00.12
7606.12.91.00.13
7606.12.91.00.14
7606.12.93.00.11
7606.12.93.00.12
7606.12.93.00.13
7606.12.99.00.11
7606.12.99.00.12

'7606.12.99.00.13
7606.91.00.00.11
7606.91.00.00.12
7606.91.00.00.13
7606.92.00.00.11

Türkiye yukarıda sıralanan ürünler için aşağıda belirtilen miktarlar dahilinde
gümrüksüz olarak tarife kotası açacaktır.
3102 10
3102 30 90
3102 40
310551
7604;7606

150 000 ton
30 000 ton
200 000 ton
1 500 ton
| 700 ton

••-..

.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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EK VI
9 ncu Maddenin 3 ııcü Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler Listesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 90/23.12.1996 sayılı Tebliği uyarınca 1997 yılında
ihracat kısıtlamasına tabi olan sanayi Ürünleri
26.20.30.00
41.01.10
41.01.21.00
41.01.22.00
41.01.29.00
41.01.30
41.02.10
41.02.21.00

41.02.29.00
41.03.90,00
41.04.10.30
41.04.22.10
41.05.12.10
41.05.19.10
y. 44.03.99.10 kavaktan kereste (selüloz için)
y. 44.03.99.99 diğerleri (selüloz için söğüt)
44.07.10

44.07.92
44.07.99
y. 44.09.20.91 (meşeden olanlar)
44.18.40.00
47.03.21.00
y. 51.01.11.00 kırpılmış yün, yıkanmamış
y. 51.01.19.00 diğerleri, yıkanmamış
72.04.41.91
y. 72.04.49.10 gemilerin, gemilere ilişkin tesisatın, lokomotiflerin, vagonların demir
döküntü ve hurdaları
72.04.49.30
72.03.21.00
74.03.22.00

74.12.20.00
y. 76.01.20.91
y. 76.01.20.99
78.01.10.00
78.01.99.91
79.01.11.00

ikincil alüminyum işareti olan külçeler, ATO ve AT 1
dışındakiler
diğerleri, ATO ve AT 1 dışındakiler
.
... -y'"';'.'^''-,;,,
/ ' .-•• : '" »•.'..•••'•\
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 90/23.12.1996 sayılı Tebliği uyarınca 1997 yılında
geçici olarak ihracat kısıtlamasına tabi olan sanayi ürünleri
25151100
y.25151220
25151250
25151290
26202000
270900
27100071
27100072
27100074
27100076
27100077
27100078
271112
271113
30021091
300290
44.01.10.00
44012100
44012200
44013090
440310
440320
44039100
44039200
440399
44041000
44042000
44061000
44069000
440791
y. 44079910
y. 44079930
y. 44079950
44079993
y. 44079998
44089081
44089089
y. 44092091
y. 44092099
y. 44129910
44151010
44152020
44152090
44160010
44160090
44189010

kalınlığı 2 ila 4 cm arasında olanlar

-ceviz, akçaağaç, kiraz ağacı, dişbudak ağacından olanlar
- yukarda geçen
- yukarıda geçen
- ceviz, akçaağaç, kiraz ağacı, dişbudak ağacı dışındakilerden olanlar

ceviz, akçaağaç, kiraz ağacı, dişbudak ağacından olanlar
• yukarıda geçen
• meşe, ceviz, akçaağaç, kiraz ağacı, dişbudak ağacından olanlar
• yukarıda geçen
• yukarıda geçen
• yukarıda geçen
• meşeden olanlar
• meşeden olanlar
• marangozluk mamulleri, çatı keresteleri ve direkler
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44189090
47010090
47031100
47041100
47042100
47050000
71121000
71122000
71129000
72041000
720421
72042900
72043000
72044110
72044199
72044991
72044999
720450
72061000
72069000
72071111
72071114
72071116
72071210
72071911
72071914
72071916
72071931
72071990
72072011
72072015
72072017
72072032
72072051
72072055
72072057
72072071
72241000
72249001
. 72249005

- yukarıda geçen

- ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve % 0,5 vaya daha fazla
fakat % 1,2 veya daha az manganez ve % 0,6 veya daha fazla fakat %
2.3 veya daha az silisyum ve % 0,0008 veya daha fazla bor içerenler

72049008
72249015
72249031
72249039
73021090
74011000
74012000
74020000

K»!IKI»XVIVX!M»JK!>tlimn
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74031100
74031200
74031300
74031900
74032300
74032900
740400
74050000
74071000
74072100
74121000
74153200
74199100
74199900
76012091
76012099
760200
78019100
78019910
.78019999
78020000
790112
790200
80020000

- elektrikolitik kurşundan borular (dökme yoluyla elde edilenler)
- dökme yoluyla elde edilenler
-dökme yoluyla elde edilenler

külçe veya sıvı halde, ATO and AT 1 dahil olacak şekilde
diğerleri, ATO and AT 1 dahil olacak şekilde

diğerleri (çoğunluğu başka unsurlardan oluşan kurşun)

•r%:\
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EK VII
14 ncii Maddeye istinaden .
1. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Romanya'nın Türkiye kaynaklı tarım
ürünlerine uygulamakta olduğu gümrük vergileri, tarife kotası sınırları içerisinde veya
sınırlama olmaksızın, tabloda gösterilen oranlara indirilecektir.
2. Tarife kotasını aşan miktarlar için MFN vergiler uygulanacaktır.
3. Romanya, bu ekte sıralanan ürünler için Topluluğa tanıyacağı ilave tavizler konusunda,
Türkiye'yi bilgilendirecek ve sözkonusu ürünlerdeki aynı tavizi Türkiye'ye de
uygulacaktır. Bu konuya ilişkin olarak Taraflar arasında Ortak Komite'de görüşmeler
yapılacaktır.
Temel Tanırı Ürünleri
Romanya'nın
AS Kodu

Ürün
Tanımı

Miktar
(ton)

07019051
07019059
07019090

Patates

2000

18.8

07108010

Diğer sebzeler,
dondurulmuş (zeytin)

sınırsız

18.8

08022100

Fındık, kabuklu

sınırsız

18.8

08022200

Fındık, kabuksuz

sınırsız

18.8

08025000

Antep fıstığı

sınırsız

18.8

08042090

Kuru incir

sınırsız

15

08051001
08051005
08051009
08051051
08051055
08051059
08051061
08051065
08051069
0805.20.11,13,15,
19,21,23,25,27,
29,31,33,35,37,39

Romanya'nın
uygulayacağı vergi (%)

Portakal
(16.10-31.03)

15

Mandalina
(1.11-30.04)

15

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Miktar
(ton)

Romanya'nın
uygulayacağı vergi (%)

Romanya'nın
AS Kodu

Ürün
Tanımı

080530

Limon

18.8

08054020
08054095

Greyfurt
(1.11-30.04)

15

080620

Kuru üzüm

sınırsız

18.8

12021090
12022000

Yer fıstığı

sınırsız

18.8

15091090

Zeytin yağı

sınırsız

18.8

20057010
20057090

Zeytin

3500

18.8

20079110
20079130
20079190

Turunçgil reçel ve
Marmeladları

20079951

Kestane ezmesi

2008.11.10
2008.11.92
2008.11.94
2008.11.96
2008.11.98

Yerfıstığı ezmesi

sınırsız

20.09.11
20.09.19

Portakal suyu
Diğerleri

500

24011010
24011020
24011060
24011070
24012010
24012020

Tütün

500

^\1
v75'y
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EKVIII
14 ncü Maddeye istinaden

1. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye'nin Romanya kaynaklı tarım
ürünlerine uygulamakta olduğu gümrük vergileri, tarife kotası sınırları içerisinde veya
sınırlama olmaksızın, tabloda gösterilen oranlara indirilecektir.
2. Tarife kotasını aşan miktarlar için MFN vergiler uygulanacaktır.
3. Türkiye, bu ekte sıralanan ürünler için Topluluğa tanıyacağı ilave tavizler konusunda,
Romanya'yı bilgilendirecek ve sözkonusu ürünlerdeki aynı tavizi Romanya'ya da
uygulacaktır. Bu konuya ilişkin olarak Taraflar arasında Ortak Komite'de görüşmeler
yapılacaktır.
Temel Tarım Ürünleri
Türkiye'nin
uygulayacağı vergi (%)

Türkiye'nin
AS Kodu

Kota
(ton)

y. 01 02 90
(0102.90.49.00.11,12;
0102.90.29)

5500

35%

0102.90.29

500

0%

0102 90 49 00 11
0102 90 49 00 12

500

10%

02 01

500

50%

02 02 20

500

50%

04 09

100

23%

06 01

75

0%

06 02 90

50

0%

07 01 10

250

0%

10 0190 99
(1.09-31.05)

35000

0%

10 03 00 90
(maltlık)
(1.09-31.05)

5000

0%

•
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Türkiye'nin
AS Kodu

Kota
(ton)

10 05 90
(1.12-31.05)

25000

0%

12 09

75

0%

15 02

2000

0%

15 07 10
(1.01-31.08)

9300

0%

15 12 11
(1.01-31.08)

30000

0%

2001.90

sınırsız

%0

20 09 70
20 09 90

500

%30

2104 10 10
2104 10 90

sınırsız

%0

2201

sınırsız

%0

2202
(2202.90.91,95,99 hariç)

sınırsız

%0

22 04 10
22 04 21
22 04 29

sınırsız

50%

2205

sınırsız

%0

2208
(2208.90.91.10;
2208.90.99.10 hariç)

sınırsız

%0

2208.90.91.10 ;2208.90.99.10

sınırsız

50%

22 09

2000 HL

0%

23 06 30

sınırsız

0%

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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EKIX
26 ncı Maddede Atıfta Bulunulan Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

1. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 nci yılın bitimine kadar geçecek süre
zarfında, Taraflar, çok taraflı fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını düzenleyen aşağıdaki
sözleşmelere taraf olacaklardır:
- Avrupa Patentlerinin Tanınmasına İlişkin 5 Ekim 1973 tarihli Münih Sözleşmesi;
-Patent İşlemlerinin Tescilinin Uluslararası Alanda Tanınmasına İlişkin Budapeşte
Anlaşması (1980'de değiştirilen, 1997 tarihli);
-Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması'nın Protokolü (Madrid,
1989);
• ,
-Edebi ve Sanatsal Çalışmaların Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi (Paris Metni,
1979);
•
,
-Fonogram Üreticileri, Kullanıcılarının ve Yayım Örgütlerinin Korunmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme (Roma, 1961);
2. Ortak Komite Tarafların bu alanda diğer uluslararası sözleşmelere katılmalarını tavsiye
edebilir.
3. Taraflar aşağıda yer alan çoktaraflı sözleşmelerden doğan yükümlülükleri üstlenmeye
verdikleri önemi teyid ederler:
-Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi (1979'da değiştirilen 1967
tarihli Stockholm Metni);
-Markaların Uluslararası Alanda Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması (1979'da
değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Metni);
-Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da ve 1984'te değiştirilen 1970 tarihli Vaşington
Anlaşması).
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PROTOKOLA
10 ncu Maddeye İstinaden

1. Türkiye ve Romanya arasındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticareti, aşağıda belirtilen
değişikliklerle, Türkiye Hükümeti ile Romanya Hükümeti arasında 9 Kasım 1995
tarihinde Ankara'da parafe edilen tekstil ve konfeksiyon ürünleri ticaretine ilişkin
Mutabakat Zaptı kapsamında düzenlenmeye devam edilecektir:
a) Romanya menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerine Türkiye'de ihracat ve ithalatta
uygunan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte
kaldırılacaktır.
b) Türkiye menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerine Romanya'ya ithalatta uygulanan
gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın 3 ncü maddesinde belirtildiği
şekilde kaldırılacaktır.
c) Türkiye'den ithalat ve Türkiye'ye ihracatta gümrük formaliteleri için Romanya tarafından
tahsil edilen % 0.5 oranındaki harç, işbu Anlaşmanın yürülüğe girmesiyle birlikte %
0,25'e indirilecek, ve en geç 1997 yılı sonunda kaldırılacaktır.
2. Taraflar arasında, diğer Taraf menşeli tekstil ve konfeksiyon Ürünleri ithalatında
uygulanmakta olan miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbirler en geç 1 Ocak 1998 tarihinde
kaldırılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PROTOKOLB

Belirli Kömür, Demir ve Çelik Ürünleri Ticaretine İlişkin Protokol

Madde 1
İşbu Protokol, EK I'de sayılan AKÇT kapsamındaki Türkiye ve Romanya menşeli ürünlere
uygulanacaktır.
Madde 2
EK Il'de sayılan Romanya menşeli demir çelik ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında uygulanan
gümrük vergileri, 1.1.1999 tarihi itibariyle kalkmış olacaktır..

Madde 3
1. İşbu Protokol kapsamında yer alan Türkiye menşeli ürünlerin Romanya'ya ithalatında
uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın 3 ncü Maddesinde belirtildiği şekilde
kaldırılacaktır.
2. Romanya tarafından gümrük formaliteleri için tahsil edilen ve işbu Anlaşmanın yürülüğe
girmesiyle birlikte % 0,25'e indirilecek olup, en geç 1997 sonunda kaldırılacak olan %
0.5 oranındaki harç dışında, ithalat ve ihracattan alınan tüm eş etkili vergiler işbu
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
3. Ek IV'de sayılan ürünler için uygulanmakta olup, 9 ncu Maddenin 3 ncü paragrafında
belirtilen takvim çerçevesinde kaldırılacak olanlar dışında, Türkiye ve Romanya
arasındaki ticarette uygulanan tüm ihracat ve ithalat miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tedbirler işbu Anlaşmanın yürülüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
4. Taraflar, Anlaşmanın 3-9'ncu madde hükümleri hariç işbu Anlaşmanın hükümlerini
tatbik edeceklerdir.
5. Taraflar, AKÇT ürünleri bakımından Avrupa Topluluğu'na karşı yükümlülüklerinde
meydana gelen değişiklikleri birbirlerine yansıtacaklardır.

*
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EKİ
AKÇT KÖMÜR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ LİSTESİ
2601.11.00
2601.12.00
2602.00.00
2619.00.10
2701.11.10
2701.11.90
2701.12.10
2701.12.90
2701.19.00
2701.20.00
2702.10.00
2702.20.00
2704.00.19
2704.00.30
7201.10.11
7201.10.19
7201.10.30
7201.10.90
7201.20.00
7201.50.10
7201.50.90
7202.11.20
7202.11.80
7202.99.11.
7203.10.00
7203.90.00
7204.10.00
7204.21.10
7294.21.90
7204.29.00
7204.30.00
7204.41.10

7204.41.91
7204.41.99
7204.49.10
7204.49.30
7204.49.91
7204.49.99
7204.50.10
7204.50.90
7206.10.00
7206.90.00
7207.11.11
7207.11.14
7207.11.16
7207.12.10
7207.19.11
7207.19.14
7207.19.16
7207.19.31
7207.20.11
7207.20.15
7207.20.17
7207.20.32
7207.20.51
7207.20.55
7207.20.57
7207.20.71
7208.10.00
7208.25.00
7208.26.00
7208.27.00
7208.36.00
7208.37.10
7208.37.90
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.10

7208.40.90
7208.51.10
7208.51.30
7208.51.50
7208.51.91
7208.51.99
7208.52.10
7208.52.91
7208.52.99
7208.53.10
7208.53.90
7208.54.10
7208.54.90
7208.90.10
7209.15.00
7209.1,6.10
7209.16.90
7209.17.10
7209.17.90
7209.18.10
7209.18.91
7209.18.99
7209.25.00
7209.26.10
7209.26.90
72.09.27.10
7209.27.90
7209.28.10
7209.28.90
7209.90.10
7210.11.10
7210.12.11
7210.12.19
7210.20.10
7210.30.10
7210.41.10
7210.49.10
7210.50.10
7210.61.10

7210.69.10
7210.70:31
7210.70.39
7210.90.31
7210.90.33
7210.90.38 '
7211.13.00
7211.14.10
7211.14.90
7211.19.20
7211.19.90
7211.23.10
7211.23.51
7211.29.20
7211.90.11
7212.10.10
7212.10.91
7212.20.11
7212.30.11
7212.40.10 ';7212.40.91
7212.50.31
7212.50.51
7212.60.11
7212.60.91
7213.10.00
7213.20.00
7213.91.10
7213.91.20
7213.91.41
7213.91.49
7213.91.70
7213.91.90
7213.99.10
7213.99.90
7214.20.00
7214.30.00
7214.91.10
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EK II
Türkiye'nin hassas AKÇT ürünleri
Türk Kodları
7207.11.11.00.11
7207.11.11.00.12
7207.11.11.00.13
7207.11.11.00.14
7207.11.14.00.11
7207.11.14.00.12
7207.11.14.00.13
7207.11.14.00.14
7207.11.16.00.11
7207.11.16.00.12
7207.11.16.00.13
7207.11.16.00.14
7207.19.11.00.00
7207.19.14.00.00
7207.19.16.00.00
7207.19.31.00.00
7207.20.11.00.11
7207.20.11.00.12
7207.20.11.00.13
7207.20.11.00.14
7207.20.15.00.11
7207.20.15.00.12
7207.20.15.00.13
7207.20.15.00.14
7207.20.17.00.11
7207.20.17.00.12
7207.20.17.00.13
7207.20.17.00.14
7207.20.51.00.00
7207.20.55.00.00
7207.20.57.00.00
7207.20.71.00.00
7213.10.00.00.00
7213.91.10.00.00
7213.91.20.00.00
7213.91.41.00.11
7213.91.41,00.12
7213.91.41.00.13
7213.91.41.00.19
7213.91.49.00.11
| 7213.91.49.00.12

.:
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Gümrük Vergileri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.8
5.2
5.2
1.8
5
5
5
. 5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.8
1.8
1.8
1.8
4
4
2.3
4
4
4
4
4
_..-.,,
4
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7213.91.49.00.13
7213.91.49.00.19
7213.91.70.10.11
7213.91.70.10.12
7213.91.70.10.13
7213.91.70.10.19
7213.91.70.90.00
7213.91.90.00.00
7213.99.90.90.00
7214.20.00.00.11
7214.20.00.00.12
7214.20.00.00.13
7214.20.00.00.14
7214.20.00.00.15
7214.20.00.00.16
7214.20.00.00.19
7214.30.00.00.11
7214.30.00.00.12
7214.30.00.00.13
7214.30.00.00.14
7214.30.00.00.15
7214.30.00.00.16
7214.30.00.00.19
7214.91.10.00.00
7214.91.90.00.00
7214.99.10.00.00
7214.99.31.00.00
7214.99.39.00.11
7214.99.39.00.12
7214.99.39.00.13
7214.99.39.00.14
7214.99.50.00.11
7214.99.50.00.12
7214.99.50.00.19
7214.99.61.00.00
7214.99.69.00.11
7214.99.69.00.12
7214.99.69.00.13
7214.99.69.00.14
7214.99.80.00.11
7214.99.80.00.12
7214.99.80.00.19
7214.99.90.00.00

4
4
4
4
4
4
1.4
1.4
2.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

ai
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7215.90.10.00.00
7216.10.00.10.11
7216.10.00.10.12
7216.10.00.10.13
7216.10.00.90.11
7216.10.00.90.12
7216.10.00.90.13
7216.21.00.10.00
7216.21.00.90.00
7216.22.00.10.00
7216.22.00.90.00
7216.31.11.10.00
7216.31.11.90.00
7216.31.19.10.007216.31.19.90.00
7216.31.91.10.00
7216.31.91.90.00
7216.31.99.10.00
7216.31.99.90.00
7216.32.11.10.00
7216.32.11.90.00
7216.32.19.10.00
7216.32.19.90.00
7216.32.91.10.00
7216.32.91.90.00
7216.32.99.10.00
7216.32.99.90.00
7216.33.10.10.00
7216.33.10.90.00
7216.33.90.10.00
7216.33.90.90.00
7216.40.10.10.00
7216.40.10.90.00
7216.40.90.10.00
7216.40.90.90.00
7216.50.10.10.00
7216.50.10.90.00
7216.50.99.10.11
7216.50.99.10.19
7216.50.99.91.00
7224.90.05.10.00
7224.90.05.20.00
7224.90.08.10.00

Türkiye Büyük Millet Meclisi

2.5
3.4
_ 3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
2

•

2
2
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7224.90.08.20.00
7224.90.15.10.00
7224.90.15.20.00
7227.20.00.00.00
7228.20.11.00.00
7228.20.19.00.00
7228.20.30.00.00
7228.30.20.00.00
7228.30.41.00.00
7228.30.49.00.00
7228.30.61.00.00
7228.30.69.00.00
7228.30.70.00.00
7228.30.89.00.00
7228.60.10.00.00

2
2
2
2
2.5
2.5 .
2.5
2.5
2.5
- . 2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
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PROTOKOL C

Anlaşmanın 13 ncU Maddesinde Atıfta Bulunulan Türkiye ile Romanya Arasındaki
İşlenmiş Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Protokol

Madde 1
1. Hk I 'in a ve b tablolarında yer alan ürünlere ilişkin olarak Türkiye, sözkonusu tablolarda
belirtilen koşul ve takvimler çerçevesinde, Romanya'ya, AB'ne uyguladığı rejimin
aynısını tatbik edecektir.
2. Tablo a ve b'de atıf yapılan nomenklatür kodlarının altında sınıflandırılan ürünlerden
tahsil edilecek tarım payı, Tablo c'de yer alan "Matrix" kullanılmak suretiyle elde edilen
kodlara uygun olarak Tablo d'de belirlenmiştir.

Madde 2
Ek H'de yer alan ürünler açısından, Romanya; ilgili hükümleri bu ekte belirlenmiş olan ve a)
ve/veya b) ile işaretli ürünler hariç olmak üzere, ekte belirlenen takvim ve esaslar
çerçevesinde, Topluluğa uygulamakta olduğu rejimin aynısını tatbik edecektir.

Madde 3
Türkiye ve Romanya Topluluğa uyguladıkları rejimde yapılan değişikliklerden birbirlerini
ivedilikle haberdar edeceklerdir. Taraflar, bu bağlamda, gerek tavizlerde gerekse ürün
kapsamı itibariyle gelecekte olabilecek değişiklikleri birbirlerine yansıtmak amacıyla Ortak
Komitede istişarelerde bulunacaklardır.

Madde 4
1. Bu bölümün hükümleri, Türkiye'yi Armonize sistem nomenklatürün 25 ve 97 fasılları
arasında yer alan ve Ek IlI'de sıralanan Romanya menşeli ürünlere tarım payı
uygulamaktan alıkoymaz.
2. Bu bölümün hükümleri, Romanya'yı Armonize sistme nomeklatürün 25 ve 97 fasılları
arasında yer alan ve Ek IU'de sıralanan Türkiye menşeli ürünlere tarım payı
uygulamaktan alıkoymaz.
Madde 5
Türkiye ve Romanya işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren karşılıklı ticaretlerinde
işlenmiş tarım ürünleri açısından miktar kasıtlaması uygulamayacaklardır.

^ss.1
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PROTOKOL C'YE İLİŞKİN ORTAK DEKLERASYON

Romanya tarafı, Protokol C'nin, EK H'sine atıfla, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte,
EK Il'de listelenen ürünlerde, Avrupa Birliğine uygulanana eşdeğer bir gümrük vergisi
rejimini Türkiye'ye uygulayacağını teyid eder.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)
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-71Protokol C, EK I
Romanya Kaynaklı İşlenmiş Tarım ürünlerinin
Türkiye'ye İthalatında Uygulanacak Olan Rojlm
Tablo a

TÜRKİYE'NİN
AS KODU
0403.10.51.10.00
0403.10.51.90.00
0403.10.53.10.00
0403.10.53.90.00
0403.10.59.10.00
0403.10.59.90.00
0403.10.91.10.00
0403.10.91.90.00
0403.10.93.10.00
0403.10.93.90.00
0403.10.99.10.00
0403.10.99.90.00
0403.90.71.10.00
0403.90.71.90.00
0403.90.73.10.00
0403.90.73.90.00
0403.90.79.10.00
0403.90.79.90.00
0403.90.91.10.00
0403.90.91.90.00
0403.90.93.10.00
0403.90.93.90.00
0403.90.99.10.00
0403.90.99.90.00
0710.40.00.00.00
0711.90.30.00.00
1702.50.00.00.00
1517.10.10.00.00
15.17.90.10.00.00
1901.10.00.11.00
1901.90.99.10.00
1901.90.99.20.00

1901.90.99.90.00
1902.11.00.00.11
1902.11.00.00.19
1902.19.10.00.00
1902.19.90.00.11
1902.19.90.00.12
11902.19.90.00.19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net
140,9
.140,9
142,31
142,31
176,24
176,24
21,05
21,05
26,21
26,21
34,82
34,82
140,9
140,9
142,31
142,31
176,24
176,24
21,05
21,05
26,21
26,21
34,82
34,82
2,91
2,91
6,96

0

25.82

0
0

25.82

0

T4

0
0

T4
T4

0
0

10,67
10,67

0
0
0
0

10,67
11,37
11,37
11.37

GÜMRÜK
VERGİSİ
ÜRÜN TANIMI
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
ilave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
^
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
Tatlı mısır
Tatlı mısır
Kimyaca saf fruktoz
Ağırlık itibriyla katı süt yağı oranı %10'u
geçen fakat %15'i geçmeyenler
Ağırlık itibriyla katı süt yağı oranı %10'u
geçen fakat %15'i geçmeyenler
Diyet mamaları
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında
yer alan maddeler teşkil edenler
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında
yer alan maddeler teşkil edenler ve
ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu
içerenler
Diğerleri
Sadece yumurta ve makarnalık buğday
(durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler
Diğerleri
Ekmeklik buğday unu veya irmiği
içermeyenler
Sebzeli olanlar
Sade olanlar
Diğerleri

%

T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GÜMRÜK
VERGİSİ

TÜRKİYE'NİN
AS KODU
1902.40.10.00.00
1904.10.30.10.00
1904.10.30.90.00
1904.20.95.10.00
1904.20.95.90.00
2101.12.98.10.00

ÜRÜN TANIMI
Hazırlanmamış kuskus
<akao içerenler
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz,
zoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen
veya %1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'dan
az süt proteinleri, %5'dan az sakkaroz
veya izoglikoz, %5'dan az nişasta veya
glikoz içerenler

2101.12.98.90.00
2101.20.98.00.00
2102.10.31.00.00
2102.10.39.00.00
2105.00.99.10.00
2105.00.99.90.00
2106.10.80.00.19
2106.90.10.00.00
2905.43.00.00.00
2905.44.11.00.00

2905.44.19.00.00
2905.44.91.00.00

2905.44.99.00.00
3302.10.29.00.00
3505.10.10.00.00
3505.10.90.00.11
3505.10.90.00.19
3505.20.10.10.00
3505.20.10.90.00
3505.20.30.10.00
3505.20.30.90.00
3505.20.50.10.00
3505.20.50.90.00
3505.20.90.10.00
3505.20.90.90.00
3809.10.10.00.00
3809.10.30.00.00

3809.10.50.00.00

Diğerleri
Diğerleri
Kuru maya
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
Diğerleri
Peynir fondüleri
Mannitol
D
-glusitol
miktarı
üzerinden
hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az mannitol içerenler
Diğerleri
D
-glusitol
miktarı • üzerinden
hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az mannitol içerenler
Diğerleri
Diğerleri
Dekstrinler
Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı % 55'ten az olanlar
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı % 55 veya daha fazla, fakat %
70'den az olanlar

%
0
0
0
0
0

TARIM
PAYI
Ecu/100kg/not
10,67
44,21
44,21
44,21
44,21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

T4
T4
T4
59,40
12,47
57,13
57,13
T4
85,38

~
—

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T4
1,76
4,3
3
1,39
1,39
2,76
2,76
4,39
4,39
5,49
5,49

0

2,76

—

0

3,84

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı % 70 veya daha fazla, fakat %
83'den az olanlar

0

4,68

Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı % 83 veya daha fazla olanlar

0

3,67

3809.10.90,00.00

T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)
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TÜRKİYE'NİN
AS KODU
3824.60.11.00.00

3824.60.19.00.00
3824.60.91.00.00

3824.60.99.00.00
0405.20.10.00.00

0405.20.30.00.00

1704.90.30.00.00
1704.90.51.00.00

1704.90.55.00.00
1704.90.61.00.11
1704.90.61.00.19
1704.90.65.00.11
1704.90.65.00.12
1704.90.65.00.19
1704.90.71.00.00
1704.90.75.00.00
1704.90.81.00.00
1704.90.99.40.00
1704.90.99.90.11
1704.90.99.90.12
1704.90.99.90.19
1806.10.20.00.00

GUMRUK
VERGİSİ
ÜRÜN TANIMI
D-glusitol
miktarı
üzerinden
hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler
Diğerleri
D-glusitol
miktarı
üzerinden
hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler
Diğerleri
İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle
%39 veya daha fazla fakat %60' dan az
olanlar
İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle
%60 veya daha fazla fakat %75' den az
olanlar
Beyaz çikolata
Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla
ambalajlarda ezmeler (acı badem
kurabiyesi dahil)
Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
Sadece fındık ihtiva edenler
Diğerleri
Sakızlı şekerler
Jöleli şekerler
Diğerleri
Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun
olmasın)
Karameller ve benzeri tatlılar
Basınçla elde edilen tabletler
Akide şekeri
Fondan
Diğer lokumlar
Diğerleri
Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla
fakat % 65'den az sakkaroz (sakkaroz
olarak ifade edilen invert şeker dahil)
veya sakkaroz olarak ifade edilen
izoglikoz içerenler

%

TARIM
PAYI
Ecu/100kg/not

0
0

0
0

. „

•

_

0

T4

0
0

T4
44,96

0

T4

0
0
0
0
0
0

T4
T4
T4
T4
T4
T4

0
0
0
0
0
0
0.

T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

0

22

1806.10.30.00.00

Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla
fakat % 80'den az sakkaroz (sakkaroz
olarak ifade edilen invert şeker dahil)
veya sakkaroz olarak ifade edilen
izoglikoz içerenler

0

27,51

1806.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla
sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen
invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak
ifade edilen izoglikoz içerenler

0

36,68

1806.20.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla
kakao yağı içerenler veya kakao yağı ile
katı süt yağının birlikte oranı ağırlık
itibariyle % 31 veya daha fazla olanlar

0

T4

T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)
«M»««WWSW»U
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TÜRKİYE'NİN
AS KODU
1806.20.30.00.00

1806.20.50.00.00
1806.20.70.00.00
1806.20.80.00.00
1806.20.95.00.00
1806.31.00.00.11
1806.31.00.00.19
1806.32.10.00.00
1806.32.90.00.00
1806.90.11.00.00
1806.90.19.00.00
1806.90.31.00.00
1806.90.39.00.00
1806.90.50.00.00

1806.90.60.00.00
1806.90.70.00.00
1806.90.90.00.00
1901.10.00.19.00
1901.10.00.20.00

1901.10.00.90.00
1901.20.00.10.00
1901.20.00.20.00

1901.20.00.90.00
1901.90.11.00.00
1901.90.19.00.00
2106.10.80.00.11
2106.90.98.00.11
2106.90.98.00.12
2106.90.98.00.13
2106.90.98.00.14
2106.90.98.00.15
2106.90.98.00.16
2106.90.98.00.19

%

TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net

0

T4

0
0
0
0
0
0

T4
T4
T4
• T4
T4
T4

0
0
0
0
0
0

T4
T4
T4
T4
T4
T4

0

T4

0

T4

0
0
0

T4
T4
T4

0
0

T4
T4

0

T4

0
0

T4
T4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,75
4,69

GÜMRÜK
VERGİSİ
ÜRÜN TANIMI
Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt
yağının birlikte oranı % 25 veya daha
fazla fakat % 31'den az olanlar
Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla
kakao yağı içerenler
Sütlü çikolata kırıntıları
Kakao ile kaplanmış olanlar
Diğerleri
Kalıplanmış
Diğerleri
İlave hububat, meyva veya sert kabuklu
meyva içerenler
Diğerleri
Alkol içerenler
Diğerleri
Doldurulmuş
Doldurulmamış
Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker
yerine kullanılan maddelerden imal
edilmiş kakaolu şekerci mamulleri
Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu
ürünler
Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu
müstahzarlar
Diğerleri
Diğerleri
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında
yer alan. maddeler teşkil edenler ve
ağırlık itibariyle %5'den az kakao
içerenler
Diğerleri
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında
yer alan maddeler teşkil edenler
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında
yer alan maddeler teşkil edenler ve
ağırlık itibariyle % 5'den az kakao
içerenler
Diğerleri
Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90
veya daha fazla olanlar
Diğerleri
Diyet mamaları
Tahin
Koko tozu
Koku komprimeleri
Jöleler
Emülgatörler
Diyet mamaları
Diğerleri

...

T4
T4
T4
T4
T4

...

T4

T4: Bkz. Tablo c vo d (4. kolon)
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Protokol C, EK I
Romanya Kaynaklı İşlenmiş Tarım ürünlerinin
Türkiye'ye ithalatında Uygulanacak Olan Rejim
Tablo b
1997

TÜRKİYE'NİN
AS KODU

1704.10.11.00.00
1704.10.19.00.00
1704.10.91.00.00
1704.10.99.00.00
1704.90.99.10.11
1704.90.99.10.19
1704.90.99.20.00
1704.90.99.30.00
1902.20.91.00.00
1902.20.99.00.00
1902.30.10.00.00
1902.30.90.00.00
1902.40.90.00.00
1903.00.00.00.00

1904.10.10.10.00
1904.10.10.90.00
1904.10.90.10.00
1904.10.90.90.00
1904.20.10.00.00

ROMANYA
İÇİN
GÜMRÜK
VERGİSİ
ÜRÜN TANIMI

Şerit şeklinde olan çikletler
Diğerleri
Şerit şeklinde olan çikletler
Diğerleri
Tahin helvası
Diğer helvalar
Sade lokum
Kaymaklı lokum
Pişirilmiş
Diğerleri
Kurutulmuş
Diğerleri
Diğerleri
Tapyoka
ve
nişastadan
hazırlanan tapyoka benzerleri
(flokon, dane, yuvarlak, kalbur
içi kalıntısı veya benzen
şekillerde)
Kakao içerenler
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
Esası kavrulmamış hububat
flokonları olan "Müsli" tipi
müstahzarlar
Kakao içerenler
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri Kakao içerenler
Diğerleri
Gevrek ekmek

1904.20.91.10.00
1904.20.91.90.00
1904.20.99.10.00
1904.20.99.90.00
1904.90.10.10.00
1904.90.10.90.00
1904.90.90.10.00
1904.90.90.90.00
1905.10.00.00.00
1905.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 30'dan az
sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil;
içerenler
1905.20.30.00.00 Ağırlık itibariyle % 30 veya
daha fazla fakat % 50'den az
sakkaroz (sakkaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil;
içerenler

AB+EFTA
+ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/IOOkg/net

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52,50
65,44
58,34
54,25
T3
T3
T3
T3
31,58
32,30
28,43
25,09
19,81

0
0
0
0
0

1998

AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net

1999
AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/IOOkg/net

37.32 •
43.8
42.24
40.19
T3
T3
T3
T3
17.1
19.86
19.55
14.65
12.01

22.14
22.14
26.13
26.13
T4
T4
T4
T4
2.61
7,41
10.67
4.21
4.21

13,20
35,86
35,86
45,55
45,55

8.94
21.03
21.03
32.75
32.75

4.68
6.19
6.19
19.94
19.94

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T3
35,86
35,86
45,55
45,55
53,09
50,03
17,85
17,85
24,05

T3
21.03
21.03
32.75
32.75
48.65
47.12
14.48
14.48
13.66

T4
6.19
6.19
19.94
19.94
44.21
44.21
11.11
11.11
3.26

0

56,62

35

13.37

0

55,75

37.7

19.64

•

T3: Bkz. Tablo c ve d (2. ve 3. kolon)
T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1997

TÜRKİYE'NİN
AS KODU

ROMANYA
İÇİN
GÜMRÜK
VERGİSİ
ÜRÜN TANIMI

1905.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 50 veya
daha
, fazla
sakkaroz
[sakkaroz olarak ifade edilen
nvert şeker dahil) içerenler
1905.30.11.00.00 Net
muhtevası
85
gr.ı
geçmeyen hazır ambalajlarda
olanlar
1905.30.19.00.00 Diğerleri
1905.30.30.00.00 Ağırlık itibariyle % 8 veya
daha fazla katı süt yağı
içerenler
Çift
katlı
doldurulmuş
1905.30.51.00.00 bisküviler
1905.30.59.00.00 Diğerleri
Tuzlanmış (doldurulmuş olsun
1905.30.91.00.00 olmasın)
1905.30.99.00.00 Diğerleri
1905.40.10.00.00 Gevrekler
1905.40.90.00.00 Diğerleri.
1905.90.10.00.00 Mayasız ekmek (matzos)
1905.90.20.00.11 Hosti
Eczacılıkta kullanılan boş ilaç
1905.90.20.00.12 kapsülleri
1905.90.20.00.13 Mühür güllacı
1905.90.20.00.14 Pirinç kağıdı
1905.90.20.00.19 Diğerleri
1905.90.30.00.00 Bal, yumurta, peynir veya

1905.90.40.00.00
1905.90.45.00.00
1905.90.55.00.00
1905.90.60.00.11
1905.90.60.00.12
1905.90.60.00.13
1905.90.60.00.14
1905.90.60.00.19
1905.90.90.00.11
1905.90.90.00.19

meyva içermeyen ve kuru
madde
üzerinden
ağırlık
itibariyle her biri % 5'i
geçmeyen oranda şeker ve
katı yağ içerenler
Ağırlık itibariyle su oranı %
10'u geçen gofretler
Bisküviler
Aromalı veya tuzlu ürünler
Baklava
Kadayıf
Pasta
Kek
Diğerleri
Şeker hastaları için glüten
ekmeği
Diğerleri
Tatlı mısır (Zea mays var.
Saccharata)

2001.90.30.00.00
2001.90.40.00.00 Hint patatesi, tatlı patates ve
ağırlık olarak % 5 veya daha
fazla nişasta içeren yenilen
benzeri diğer bitki parçaları

^Wî*VW^^!Wfl*'iOT»«WW«ÎW'î»WİWfiW!'î

1998

AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/100kg/not

AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net

1999
AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
EcuHOOkg/not

25.89

0

66,69

46.29

0
0

T3
T3 .

T3
T3

T4
T4

0

T3

T3

T4

0
0

T3
T3

T3
T3

T4
T4

0
0
0
0
0
0

T3
T3
T3
T3
42,30
36,96

T3
T3
T3
T3
27.4
27.85

T4
T4
T4
T4
12.49
18.74

0
0
0
0

36,96
36,9636,96
36,96

27.85
27.85
27.85
27.85

18.74
18.74
18.74
18.74

0

T3

T3

T4

0
0
0
0
0
0
0
0

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

0
0

T3
T3

T3
T3

T4
T4

0

18,23

10.57

2.91

0

10,34

5.75

1.16

T3: Bkz. Tablo c ve d (2. ve 3. kolon)
T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)

'
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1997

TÜRKİYE'NİN
AS KODU

ROMANYA
IçİN '
GÜMRÜK
VERGİSİ
ÜRÜN TANİMİ

Un
ve
ezme
2004.10.91.10.00 müstahzarlar

AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net

1998
AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARİM
PAYI
EcuMOOkg/net

1999
AB+EFTA
•ROMANYA
İÇİN TARIM
PAYI
Ecu/100kg/net

halindeki
0

T3

T3

T4

2004.10.91.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar
Tatlı mısır (zea mays var.
2004.90.10.00.00 Saccharata)
Un
ve
ezme
halindeki
2005.20.10.10.00 müstahzarlar

0

T3

T3

T4

0

15,98

9.45

2.91

0

T3

T3

T4

2005.20.10.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar
Tatlı mısır (Zea mays var.
2005.80.00.00.00 Saccharata)
2008.99.85.00.00 Mısır [tatlı mısır (Zea mays
var.saccharata) hariç]
2008.99.91.00.00

0

T3

T3

T4

0'

14,91

8.91

2.91

0

31,03

16.97

2.91

0
0
0
0
0
0
0

22,89
66,61
58,39
47,89
47,89
70,30
70,30

12.03
35.33
32.81
35.58
35.58
55.18
55.18

1.16
4.04 7.22
23.26
23.26
40.06
40.06
14.39

2101.30.19.00.00
2101.30.99.00.00
2105.00.10.10.00
2105.00.10.90.00
2105.00.91.10.00
2105.00.91.90.00
2202.90.91.00.00

Ağırlık itibariyle % 5 veya
daha fazla nişasta içeren yeı
elması,
tatlı patates ve
benzeri yenilen bitki parçaları
Diğerleri
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
Kakao içerenler
Diğerleri
04.01
ila
04.04
pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oranı
ağırlık itibariyle % 0,2 'den az
olanlar

1

0

36,50

2202.90.95.00.00 04.01
ila
04.04
pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oranı
ağırlık itibariyle % 0,2 veya
daha fazla fakat % 2' den az
olanlar

25.45

0

29,35

20.77

12.19

2202.90.99.00.00 04.01
ila
04.04
pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oran
ağırlık itibariyle % 2 veya
daha fazla olanlar

0

37,48

29.82

22.16

T3: Bkz. Tablo c ve d (2. ve 3. kolon)
T4: Bkz. Tablo c ve d (4. kolon)
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Kod
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Protokol C, EK I , Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1997
1.1.1998

<WWWmW«!W6««M«l(»»^^

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

1

T3

T3

T4

7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
70I0
70II
70I2
70I3
70I5
7016
70I7
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7035
7036
7037
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052

0
9.68
18.16
26.22
37.52
2.51
12.19
20.66
28.73
40.03
5.35
15.04
23.51
31.58
8.43
18.11
26.59
21.70
31.38
39.85
47.93
59.22
24.20
33.89
42.36
50.44
61.73
27.05
36.73
45.21
53.27
30.13
39.81
48.28
65.10
74.78
83.25
91.32
102.62
67.61
77.29
85.76
93.83
105.13
70.44
80.14
88.61

0
9,24
17,34
25,03
35,82
2,39
11,63
19,72
27,43
38,21
5,10
14,35
22,44
30,15
8,04
17,28
25,38
20,72
29,96
38,04
45,75
56,53
23,10
32,35
40,44
48,14
58,93
25,82
35,06
43,16
50,85
28,76
38,00
46,08
62,14
71,38
79,46
87,17
97,95
64,53
73,77
81,86
89,57
100,35
67,24
76,49
84,58

0
8.80
16.51
23.84
34.11
2.28
11.08
18.78
26.12
36.39
4.86
13.67
21.37
28.71
7.66
16.46
24.17
19.73
28.53
36.23
43.57
53.84
22.00
30.81
38.51
45.85
56.12
24.59
33.39
41.10
48.43
27.39
36.19
43.89
59.18
67.98
75.68
83.02
93.29
61.46
70.26
77.96
85.30
95.57
64.04
72.85
80.55
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Kod
1
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Protokol C, EK I, Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1998
1.1.1997
T3

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

T3

T4

92,27
70,18
79,42
87,51
110,96
120,20
128,29
136,00
146,78
113,35
122,60
130,68
138,38
149,16
116,07
125,31
133,40
141,10
119,00
128,25
136,33
216,00
225,25
233,33
241,04
251,82
218,39
227,63
235,73
243,42
221,11
230,35
238,43
224,04
233,29
5,43
14^7
22,75
30,46
41,24
7,81
17,06
25,15
32,84
43,63
10,53
19,77
27,87

87.88
66.84
75.64
83.34
105.68
114.48
122.18
129.52
139.79
107.95
116.76
124.46
131.79
142.06
110.54
119.34
127.05
134.38
113.33
122.14
129.84
205.71
214.52
222.22
229.56
239.83
207.99
216.79
224.50
231.83
210.58
219.38
227.08
213.37
222.18
5.17
13.97
21.67
29.01
39.28
7.44
16.25
23.95
. 31.28
41.55
10.03
18.83
26.54

•

7053
7055
7056
7057
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7075
7076
7077
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7090
7091
7092
7095
7096
7I00
7101
7I02
7I03
7I04
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112

96.67
73.52
83.20
91.67
116.25
125.93
134.40
142.47
153.77
118.75
128.44
136.91
144.97
156.27
121.59
131.27
139.76
147.82
124.66
134.35
142.82
226.28
235.97
244.44
252.52
263.81
228.79
238.47
246.95
255.01
231.64
241.32
249.79
234.71
244.40
5.69
15.37
23.84
31.91
43.21
8.18
17.88
26.35
34.41
45.71
11.03
20.71
29.19
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Kod

Protokol C, EKİ, Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1998
1.1.1997

1.

T3

7H3
7115
7116
7117
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7135
7136
. 7137
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7155
7156
7157
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169

37.26
14.10
23.79
32.26
27.38
37.06
45.54
53.60
64.90
29.89
39.57
48.04
56.11
67.41
32.74
42.42
50.89
58.96
35.81
45.49
53.97
70.77
80.47
88.94
97.01
108.31
73.28
82.96
91.44
99.51
110.80
76.13
85.81
94.28
102.36
79.20
88.89
' 97.36
121.92
131.60
140.09
148.15
159.45
124.43
134.11
142.58
150.66
161.95

?İ^WflWVKW'M«KW»»aBMW!fi^^

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

T3

T4

35,56
13,46
22,71
30,80
26,13
35,37
43,47
51,17
61,95
28,53
37,77
45,85
53,56
64,34
31,25
40,49
48,57
56,28
34,18
43,42
51,51
67,56
76,81
84,89
92,60
103,38
69,95
79,19
87,29
94,98
105,77
'72,67
81,91
90,00
97,70
75,60
84,85
92,94
116,38
125,62
133,72
141,41
152,20
118,78
128,02 •
136,10
143,81
154,59

3W^WWWWP;ıWlîWW

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

33.87
12.82
21.63
29.33
24.89
33.69
41.40
48.73
59.00
27.17
35.97
43.67
51.01
61.28
29.76
38.56
46.26
53.60
32.55
41.35
49.06
64.34
73.15
80.85
88.19
98.46
66.62
75.42
83.13
90.46
100.73
69.21
78,01
85.71
93.05
72.00
80.81
88.51
110.84
119.64
127.35
134.68
144.95
113.12
121.92
129.62
136.96
147.23
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Protokol C,
Kod

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)

1

1.İ.1997
T3

7170
7I71
7172
7I73
7175
7176
7I77 7I80
7I81
7I82
7183
7185
7186
7187
7I88
7190
7I91
7I92
7I95
7196
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
72ll
7212
7213
7215
72I6
7217
7220
7221
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268

KWWl'îliflWWWaîW!WWfi«Wİ
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EKİ, Tablo :d
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1998
T3

127.27
136.96
145.43
153.51
130.35
140.03
148.51
231.97
241.65
250.13
258.19
234.48
244.16
252.63
260.70
237.31
247.01
255.48
240.39
250.07
49.91
59.59
68.07
76.13
87.43
52.42
62.10
70.57
78.64
89.94
55.25
64.94
73.41
81.49
58.33
68.01
76.49
61.40
71.09
121.41
131.09
139.57
147.63
158.93
123.92
133.60
142.07
150.14

121,49
130,74
138,82
146,53
124,43
133,67
141,76
221,42
230,66
238,76
246,46
223,82
233,06
241,14
248,85
226,53
235,78
243,86
229,47
238,71
47,64
56,88
64,97
72,67
83,45
50,03
59,27
67,36
75,06
85,85
52,74
61,99
70,08
77,78
55,68
64,92
73,02
58,61
67,86
115,89
125,13
133,22
140,92
151,70
118,28
127,52
135,61
143,31,,.••••-•"••

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999
T4

-

115.70
124.51
132.21
139.55
118.50
127.30
135.01
210.88
219.68
227.39
234.72
213.16
221.96
229.66
237.00
215.74
224.55
232.25
218.54
227.34
45.37
54.17
61.88
69.21
79.48
47.65
56.45
64.15
71.49
81.76
50.23
59.04
66.74
74.08
53.03
61.83
69.54
55.82
64.63
110.37
119.17
126.88
134.21
144.48
112.65
121.45
129.15
136.49 '- ."' ,..
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Kod

Protokol C, EK I, Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
(ECU/100 Kg.)
1.1.1997
1.1.1998

1

T3

7269
7270
727I
7272
7273
7275
7276
7300
730I
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7315
7316
7317
7320
7321
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7375
7376
7378
7400
•7401
7402
7403
7404

161.44
126.75
136.44
144.91
152.99
129.83
139.51
65.59
75.27
83.75
91.82
103.11
68.10
77.78
86.25
94.33
105.62
70.94
80.63
89.10
97.17
74.02
83.70
92.17
77.09
86.78
128.99
138.67
147.14
155.21
166.51
131.48
141.17
149.64
157.72
169.02
134.33
144.01
152.49
160.56
137.41
147.09
140.48
81.26
90.95
99.42
107.49
118.79

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

T3

154,10
120,99
130,24
138,33
146,03
123,93
133,17
62,61
71,85
79,95
87,64
98,43
65,01
74,25
82,33
90,04
100,82
67,71
76,97
85,05
92,76
70,65
79,89
87,98
73,58
82,83
123,12
132,36
140,45
148,16
158,94
125,51
134,76
142,84
150,55
161,33
128,23
137,47
145,56
153,26
131,17
140,41
134,10
77,56
86,81
94,90
102,61
113.39--'/?:."••••<••••

T4

146.76
115.23
124.04
131.74
139.08
118.03
126.83
59.63
68.43
76.14
83.47
93.74
61.91
70.71
78.41
85.75
96.02
64.49
73.30
81.00
88.34
67.29
76.09
83.79
70.08
78.89
117.26
126.06
133.76
141.10
151.37
119.53
128.34
136.04
143.38
153.65
122.12
130.92
138.63
145.96
124.92
133.72
127.71
73.87
82.68
90.38
...-:••"•'
97.72 />.'.:>•107.99'. "• <
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Kod
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Protokol C, EK I, Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1997
1.1.1998

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

1

T3

T3

T4

7405
7406
7407
7408
7409
7410
74ll
74I2
74I3
7415
7416
7417
7420
7421
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7470
7471
7472
7475
7476
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7515
7516
7517
7520
7521
7560

83.77
93.45
101.93
109.99
121.29
86.61
96.29
104.76
112.84
89.68
99.37
107.84
92.76
102.44
135.00
144.69
153.16
161.24
172.54
137.51
147.19
155.67
163.74
140.36
150.04
158.51
143.43
153.12
91.45
101.13
109.60
117.68
128.98
93.95
103.64
112.11
120.19
131.48
96.80
106.48
114.96
123.02
99.88
109.56
118.03
102.95
112.63
138.62

79,96
89,20
97,29
104,99
115,77
82,68
91,92
100,00
107,71
85,61
94,86
102,94
88,55
97,79
128,87
138,12
146,20
153,91
164,69
131,26
140,50
148,60
156,29
133,98
143,22
151,31
136,91
146,16
87,30
96,54
104,62
112,33
123,11
89,68
98,93
107,02
114,72
125,51
92,40
101,64
109,74
117,43
95,34
104,58
112,67
98,27
107,51
132,32

76.15
84.95
92.66
99.99
110.26 ,
78.74
87.54
95.24
102.58
81.53
90.34
98.04
84.33
93.13
122.73
131.54
. 139.24
146.58
156.85
125.01
133.81
141.52
148.85
127.60
136.40
144.10
130.39
139.20
83.14
91.94
99.64
106.98
117.25
85.41
94.22
101.92
109.26
119.53
88.00
96.80
104.51
111.84
90.80
99.60
107.30
93.59
102.39
126.02
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Kod

Protokol C, EK I , Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1998
1.1.1997

1

T3

T3

7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7570
7571
7572
7575
7576
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7615
7616
7620
7700
7701
7702
7703
7705
7706
7707
7708
7710
. 7711
7712
7715
7716
7720
7721
7722
7723
7725

148.30
156.78
164.85
176.14
141.13
150.81
159.28
167.35
143.97
153.66
162.13 .
147.05
156.73
132.42
142.10
150.58
158.64
169.94
134.93
144.61
153.08
161.15
172.45
137.76
147.46
155.93
164.00
140.84
150.52
143.91
144.12
153.80
162.27
170.35
146.63
156.31
164.78
172.85
149.47
159.16
167.63
152.55
, 162.23
119.32
129.00
137.47
145.54
121.81

141,56
149,66
157,35
168,14
134,72
143,96
152,04
159,75
137,42
146,67
154,76
140,36
149,60
126,40
135,64
143,73
. 151,43
162,21
128,79
138,03
146,12
153,83
164,61
131,50
140,75
148,84
156,54
134,44
143,68
137,37
137,57
146,81
154,90
162,60
139,97
149,21
157,29
165,00
142,67
151,92
160,01
145,61
154,85
113,89
123,13
131,22
138,93
116,28

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999
T4

'

134.82
142.53 •
149.86
160.13
128.30
137.10
144.80
152.14
130.88
139.69
147.39
133.68
142.48
120.38
129.18
136.89
144.22
154.49
122.66
131.46
139.16
146.50
156.77
125.24
134.05
141.75
149.09
128.04
136.84
130.83
131.02
139.82
147.52
154.86
133.30
142.10
149.80
157.14
135.88
144.69
152.39
138.68
147.48
108.47
117.27
124.97
132.31
110.74
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Protokol C, EK 1, Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1998
1.1.1997

Kod
1

T3

7726
7727
7728
7730
7731
7732
7735
7736
7740
7741
7742
7745
7746
7747
7750
7751
7758
7759
7760
7761
7762
.7765
7766
7768
7769
7770
7771
7778
7779
7780
7781
7785
7786
7788
7789
7798
7799
7800
7801
7802
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7818

/

I3l.5l
139.98
148.05
124.66
134.34
142.82
127.74
137.42
153.41
163.09
171.56
'
155.90
165.59
174.06
158.75
168.44
11.50
21.19
187.50
197.18
205.65
190.00
199.68
33.20
42.88
192.84
202.53
76.59
86.27
221.58
231.26
224.09
233,77
127.74
. 137.42
17.18
26.86
322.38
332.07
340.54
324.89
. 334.57
343.05
38.87
48.57
327.73
337.41
82.28

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999
T4

T3

125,53
133,61
141,32
119,00
128,24
136,33
121,94
131,18
146,43
155,67
163,76
148,82
158,07
166,15
151,54
160,79
10,97
20,22
178,97
188,21
196,30
181,37
190,61
31,69
40,93
184,08
193,33
73,1i
82,35
211,51
220,75
213,91
223,15
121,94
131,18
16,40
25,64
307,72
316,97
325,06
310,12
319,36
327,45
37,11
46,36
312,84
322,08
78,54

ITOOTIRiîWM'KWWWMîî
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119.55
127.25
134.59
113.33
122.13
129.84
116.13
124.93
139.46
148.26
155.96
141.73
150.54
158.24
144.32
153.13
10.45
19.26
170.45
179.25
186.95
172.73
181.53
30.18
38.98
175.31
184.12
69.63
78.43
201.44
210.24
203.72
212.52
116.13
124.93
15.62
24.42
293.07
301.88
309.58
295.35
304.15
311.86
35.34
44.15 .,•'..'.
297.94 ,;'-' ^
306.74 , /,„n
74.80 • *,%İ
. -
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Kod
1
7819
7820
7821
7822
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7838
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7875
7876
7877

Protokol C, EK I , Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1997
1.1.1998
T3
T3
91.96
328.06
337.74
346.21
330.56
340.25
348.72
133.42
143.11
333.41
343.09
132.90
11.36
21.04
29.52
37.59
48.88
13.87
23.55
32.02
40.10
51.39
16.71
26.40
34.87
42.94
19.79
29.47
37.95
22.86
32.55
18.94
28.62
37.09
45.17
56.46
21.44
31.13
39.60
47.67
58.97
24.29
33.97
42.45
50.51
27.37
37.05
45.52

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999
T4

87,78
313,15
322,39
330,48
315,54
324,79
332,87
127,35
136,61
318,26
327,50
126,86
10,85
20,09
28,18
35,88
"V 46,66
13,24
22,48
30,57
38,27
49,06
15,95
25,20
33,29
40,99
18,89
28,13
36,23
21,82
31,07
18,08
27,32
35,41
43,11
53,90
20,46
29,72
37,80
45,51
56,29
23,18
32,42
40,52
48,22
26,12
35,36
43,45
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83.60
298.24
307.04
314.74
300.51
309.32
317.02
121.29
130.10
303.10
3U.90
120.82
10.33
19.13
26.84
34.17
44.44
12.61
21.41
29.11
36.45
. 46.72
15.19
24.00
31.70
39.04
17.99
26.79
34.50
20.78
29.59
17.22
26.02
33.72
41.06
51.33
19.49
28.30
36.00
43.34
53.61
22.08
30.88
38.59
45.92
24.88
33.68
41.38
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Kod

ı
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Protokol C, EK I .Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1998
1.1.1997

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.)
1.1.1999

1

T3

T3

T4

7878
7879
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
79ll
7912
7913
7915
79I6
7917
7918
7919
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967

30.44
40.12
26.51
36.20
44.67
52.75
64.04
29.02
38.70
47.18
55.24
66.54
31.87
41.55
50.02
58.09
34.94
44.63
53.10
38.02
47.70
37.87
47.56
56.03
64.11
75.41
40.38
50.06
58.54
66.61
77.90
43.23
52.91
61.38
69.45
46.30
55.99
64.46
49.38
59.06
54.92
64.60
73.08
81.15
92.44
57.43
67.11
75.58

29,05
38,29
25,31
34,56
42,64
50,35
61,13
27,70
36,94
45,03
52,73
63,51
30,42
39,66
47,74
55,45
33,35
42,60
50,68
36,29
45,53
36,15
45,40
53,49
61,19
71,98
38,55
47,79
55,88
63,58
74,36
41,27
50,51
58,59
66,30
44,19
53,45
61,53
47,13
56,37
52,43
61,67
69,76
77,46
88,24
54,82
64,06
72,15

27.67
36.47
24.10
32.91
40.61
47.95
58.22
26.38
35.18
42.89
50.22
60.49
28.97
37.77
45.47
52.81
31.76
40.57
48.27
34.56
43.36
34.43
43.24
50.94
58.28
68.55
36.71
45.51
53.22
60.55
70.82
39.30
48.10
55.80
63.14
42.09
50.90
58.60
44.89
53.69
49.93
58.73
66.44
73.77
84.04
52.21
61.01
68.71
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Kod
1

7968
7969
7970
797I
7972
7973
7975
7976
7977
7978
7979
. 7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7990
7991
7992
7995
7996

1

|
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Protokol C, EK I , Tablo :d
TARIM PAYI
TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.) (ECU/100 Kg.)
1.1.1997
1.1.1998
T3

83.66
94.95
60.27
69.96
78.43
86.50
63.35
73.03 .
81.50
66.42
76.ll
85.23
94.91
103.38
111.45
122.75
87.73
97.42
105.89
113.96
90.57
100.25
108.74
93.65
103.33

TARIM PAYI
(ECU/100 Kg.).
1.1.1999

T3

T4

79,85
90,64
57,53
66,78
74,87
82,57
60,47
69,71
77,79
63,40
72,65
81,35
90,59
98,68
106,39
117,17
83,74
92,99
101,07
108,78
86,46
95,70
103,79
89,40
98,64

76.05
86.32
54.79
63.60
. 71.30
78.64
57.59
66.39
74.09
60.38 .
69.19
77.48
86.28
93.98
101.32
111.59
79.75
88.56
96.26
103.60
82.34
91.14
98.85
85.14
93.94

\
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-90Protokol C

I

EK II
Türkiye Kaynaklı İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Romanya'ya İthalatında
Uygulanacak Olan Rejim
Sanayi payı yıllık olarak aşağıda gösterildiği şekilde indirime-tabi olacaktır:
- Anlaşma yürürlüğe girdiğinde
-1.01.1998'de
- 1.01.1999'da
-1.01.2000'de

-%10
-%35

- % 65
- kaldırılacaktır

Romanya'nın
AS Kodu

Toplam ithalat
vcrgisi%

Tarım
payı %

Sanayi
payı%

Kota
-ton-

04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099

34

17

17

sınırsız

04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099

34

17

17

07104000

19.6

9

10.6

sınırsız

07119030

33

15

18

sınırsız

13023100

15

15

0

sınırsız

17041011
17041019
17041091
17041099

32

15

17

sınırsız

^"v?*- 5

*SW!WW!WWflypW!fc!WWaW!WWlpwmw^

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

^r1

-91
*WI3KWMraWİWW'Wı^.^^'^JP!W^a^

Romanya'nın
AS Kodu

Toplam ithalat
vergisi%

Tarım
payı %

Sanayi
payı%

Kota
-ton-

17049030
17049055

37
38

20
20

17
18

sınırsız
sınırsız

18031000
18032000
18040000

33

15

19.6

9

18050000

33

15

18061015
18061020
18061030
18061090

34

20

14

18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095

32

20

12

19019011
19019019

33

15

19021100

37

19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090

37
37
29
29
36
36
40
40

22
22
22
15
15
22
22
22
22

15
15
15
14
14
14
14
18
18

19053011
19053019
19053030

40
40
40

25
25
25

15
15
15

10.6

2000 b)

3000'â)ET
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Romanya'nın
A S Kodu

Toplam ithalat
vcrgisi%

Tarım
payı %

Sanayi

19053051
19053059
19053091
19053099
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090

30
30
33
40
33
30
30
30
37

15
15
15
22
15
15
15
15
22

15
15
18
18
18
15
15
15
15

20019030

33

15

21013011
21013019
21013091
21013099

33

15

21021010
21021031
21021039
21021090
21022011
21022019
21023000

32
40
40
33
33
33
32

15
25
25
15
15
15
15

21061020
21061080

19.6

9

payı% •-

Kota
-ton-

17
15
15
18
18
18
17

3000 «0b)

10.6

sınırsız

a).
. Bisküvi ve gofret ve ekmekçi mayası ürünlerinin kotalarında yıllık %15 artırımı
yapılacaktır. ( üzerinde "a)" işareti ile atıf yapılan ürünlerde)
b)
: Türk tarafının talebi üzerine, Romen tarafı, 31 Aralık 2001 tarihinde,
Romanya'daki gıda endüstrisinin yeniden yapılanma sürecinin sonuçları ile bu
tarihteki hakim pazar koşullarını dikkate alarak, bu kotaların kaldırılmasını kabul
edecektir.
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Protokol C, EK III
Protokol C'nin 4'üncü Maddesinde atıfta bulunulan ürünler

GN Kodu

Ürün Tanımı

2905 43

Mannitol

2905 44

D-Glusitol (sorbitol)

ex3505 10

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar
(esterifiye veya eterifıye edilmiş nişastalar hariç)

3505 20

Tutkallar

3809 10

Esası nişastalı madde olan apre veyafinisajmUstehzariarı

3824 60

Sorbitol, (2905 44 pozisyonunda belirtilen hariç)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 94 PROTOKOL D

"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı
ve idari işbirliği Yöntemleri Hakkında

İÇİNDEKİLER

İAŞLIK I

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Tanımlar

BAŞLIK II

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI

-Madde 2
- Madde 3
- Madde 4
- Madde 5
- Madde 6
-Madde 7
- Madde 8
-Madde 9
-Madde 10
- Madde 11

Genel koşullar
İki taraflı menşe kümülasyonu
Çapraz menşe kümülasyonu
Tamamen elde edilmiş ürünler
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları
Nitelendirme birimi
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
Setler
Nötr elemanlar

BAŞLIK III

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER

-Madde 12
-Madde 13
-Madde 14

Ülkesellik ilkesi
Doğrudan nakliyat
Sergiler

BAŞLIK IV

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET

- Madde 15

Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması

BAŞLIK V

MENŞE İSPAT BELGESİ

-Madde 16
-Madde 17
-Madde 18
-Madde 19
- Madde 20

Genel koşullar
EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri
Sonradan düzenlenen EUR. 1 dolaşım sertifikası
İkinci nüsha EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine
istinaden EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Fatura beyanında bulunma koşulları
Onaylanmış ihracatçı
! ir
Menşe ispat belgesinin geçerliliği
l.^ ~- ' '-'.<...
Menşe ispat belgesinin ibrazı
/.'" V 1\
Parçalar halinde ithalat

-Madde 21
- Madde 22
-Madde 23
-Madde24
- Madde 25

'
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95- Madde 26
- Madde 27
- Madde 28
- Madde29
- Madde 30

Menşe ispat belgesinden muafiyet
Destekleyici belgeler
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
Farklılıklar ve şekli hatalar
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar

BAŞLIK VI

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ

- Madde 31
- Madde 32
- Madde 33
- Madde 34
- Madde 35

Karşılıklı yardım
Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü
Anlaşmazlıkların çözümü
Cezalar
Serbest bölgeler

BAŞLIK VII

SÖN HÜKÜMLER

- Madde 36
- Madde 37
-Madde 38
- Madde 39

Transit haldeki veya antrepodaki eşya
Gümrük ve menşe konuları Alt Komitesi
Ekler
Protokolde yapılacak değişiklikler
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BAŞLIKI
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Tanımlar
Bu Protokolün uygulanmasında:
(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi
tutma;
(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya
aksamlar v.b.;
(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş ürün;
(d) "eşya", hem madde hem de ürün;
(e) "gümrük kıymeti", Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII.Maddcsinin
uygulanmasına ilişkin olarak. 1994'te yapılan Anlaşma'ya (gümrük kıymeti hakkında
DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet;
(0 "fabrika çıkış fiyatı", ürün için Türkiye veya Romanya'da, nihai işçilik veya işlemin
gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün
madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya
ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat;
(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki
gümrük kıymeti,.veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye veya
Romanya'da maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat;
(h) "menşeli madde kıymeti", (g) alt paragrafında tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanan, bu tip maddenin kıymeti;
i
'
• .
"
(i) "katma değer", fabrika çıkış fiyatından, sözkonusu ürünün elde edildiği ülke menşeli
olmayıp malın üretiminde kullanılan her bir ürünün gümrük kıymetinin çıkarılmasıylabulunan değer;
0) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen
Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar
ve pozisyonlar (dört haneli kodlar);
(k) "sınıflandırılmış"
sınıflandırılması;

tabiri,

ürün

veya
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- 97 (1) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya ihracatçıdan alıcıya
şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, ya da böyle bir evrakın olmaması
halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler;
anlamına gelir.
(m)"ülkeler", kara sularını da içerir.

BAŞLIK II
"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI
Madde 2
Genci koşullar
1. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli kabul
edilirler:
(a) Bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği^şekilde, tamamen Türkiye'de elde dilen ürünler;
(b) Bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli işçilik veya
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler
ihtiva ederek Türkiye'de üretilen ürünler.
2. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Romanya menşeli kabul
edilirler:
(a) Bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde* tamamen Romanya'da elde edilen ürünler;
(b)Bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde Romanya dahilinde yeterli işçilik veya
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Romanya'da elde edilmemiş maddeler
ihtiva ederek Romanya'da üretilen ürünler.

Madde 3
İki taraflı menşe ktimUlasyonu
1. Türkiye menşeli maddeler, Romanya'da elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri
takdirde Romanya menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin, işbu Protokol'Un 7(1)
Maddesinde atıfla bulunulanların ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları
koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
2. Romanya menşeli maddeler, Türkiye'de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri
takdirde Türkiye menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin, işbu Protokol'ün 7(1)
Maddesinde atıfta bulunulanların ötesinde işçilik veya işlemden geçmiş olmaları
koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
..,v-;::
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Madde 4
Çapraz menşe kümülasyonu
1. Paragraf 2 ve 3 hükümlerine tabi olarak; Topluluk, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç
veya isviçre menşeli maddeler, Türkiye ve Romanya ile bu ülkeler arasındaki Anlaşmalar
anlamında buralarda elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Türkiye veya
Romanya menşeli kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş
olmaları gerekmez.
2. Paragraf 1 dolayısıyla menşe statüsü kazanmış ürünler, Türkiye veya Romanya'de sağlanan
katma değer, sadece paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerden herhangi biri menşeli olup
kullanılan maddelerin kıymetini aştığında Türkiye veya Romanya menşeli ürünler
sayılmaya devam ederler. Aksi takdirde sözkonusu ürünlerin menşei, kullanılan menşeli
maddelerin en yüksek kıymeti dikkate alınarak; paragraf l'de belirtilen ülke menşeli olarak
kabul edilir. Bu menşe tahsisinde, paragraf l'de belirtilen diğer ülkeler menşeli olup
Türkiye veya Romanya'da yeterli işlem veya işçilik görmüş maddeler dikkate alınmaz.
3. Bu Madde'de getirilen kümUlasyon sadece, kullanılan maddeler işbu Protokol'deki
kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanmasıyla menşeli ürün statüsünü elde ettikleri
takdirde uygulanabilir. Türkiye ve Romanya, paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerle
sonuçlandırılan anlaşmalar ve ilgili menşe kurallarının detaylarını birbirlerine iletirler.

Madde 5
Tamamen elde edilmiş ürünler
1. Aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye veya Romanya'da elde edilmiş kabul edilir:
(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler;
(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler;
(c) o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar;
(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler;
(0 Türkiye veya Romanya karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen
balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler;
(g) münhasıran (0 alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında
üretilen ürünler;
~
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99(h) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırt geçirmeye ve atık olarak
kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak Üzere, toplanmış kullanılmış
maddeler,
(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı
veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler;
(k) münhasıran (a) ila (j) altparagraflarında tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.
2. l(f) ve (g) altparagraflarındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri
sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
(a) Türkiye veya Romanya'da kayıtlı veya tescilli olanlar;
(b) Türkiye veya Romanya bayrağı altında seyredenler;
(c) en az %50'si Türkiye veya Romanya vatandaşlarına veya yönetim merkezi bu Taraflardan
birinde bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu
Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu Türkiye veya Romanya vatandaşı olan ve
ilave olarak, ortaklık veya liınited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Türkiye
veya Romanya'ya veya bu ülkelerin kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar;
(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Romanya vatandaşı olanlar; ve
(e) mürettebatının en az %75'i Türkiye veya Romanya vatandaşı olanlar.
Madde 6
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
1. Madde 2'ye göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, bu Protokol'ün Ek H'sinde yer alan
listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem
görmüş olarak kabul edilirler.
Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, imalatta
kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri
gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki şartları
yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında
kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine
uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler
dikkate alınmaz.
2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir:
(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa;
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(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu
paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa.
Bu paragraf Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.
3. Paragraf 1 ve 2, Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır.

Madde 7
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları
1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin, Madde 6'da belirtilen koşullar yerine getirilmiş olsun
veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işleme
olarak kabul edilir:
(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik
işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz, kükürtdioksit veya başka sulu
çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma ve benzeri işlemler);
(b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir araya getirme
(maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama, kesmeyi içeren basit işlemler;
(c)

(i) ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi;

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya
tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri;
(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırıcı işaretleri koyma ;
(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin Türkiye veya Romanya menşeli kabul
edilebilmesi için bu Protokol'de belirlenen koşulları yerine getirmediği hallerde,değişik
türden olup olmadığına bakılmaksızın, ürünlerin basit karıştırılma işlemi;
(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı;
(g) (a) ila (0 alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi;
(h) hayvan kesimi.
2. Belirli bir ürüne Uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri çerçevesinde
yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye ya da Romanya'da
gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir

^
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- 101 Madde 8
Nitelendirme birimi
1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize Sistem
nomanklatürUnU kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen
belirli bir üründür.
Buna göre,
(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize
Sistem'de tek bir pozisyonda sınırlandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini
oluşturur.
(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı
üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında
münferiden değerlendirilmelidir.
2. Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne
dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir.
Madde 9
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksanı
Bir teçhizat, makina, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir teçhizatın
bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura edilmemiş olan
aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; sözkonusu teçhizat, makina alet veya araç içinde
mütaala edilir.
Madde 10
Setler
Armonize sistemin 3. Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli olduğunda
menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden
oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini
aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.
Madde 11
Nötr elemanlar
Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;
(a) enerji ve yakıt;
(b) tesis ve teçhizat;
(c) makina ve aletler;

.--'*
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(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların
menşeini belirlemek gerekmez.

BAŞLIK III
ÜLKESEL GEREKLİLİKLER
Madde 12
Ülkesellik ilkesi
1. Başlık I l'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4 saklı kalmak
üzere, Türkiye veya Romanya'da kesintisiz olarak yerine getirilmelidir
2. Türkiye veya Romanya'dan, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri
gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat
edilmediği takdirde, Madde 4 saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı kabul edilir:
(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu;
(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza
edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı.

Maddel3
Doğrudan nakliyat
1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işbu Protokol'ün gerekliliklerini
yerine getirmiş, Türkiye ve Romanya arasında doğrudan veya Madde 4'te belirtilen diğer
ülke toprakları üzerinden nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir
sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği
veya depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma,
tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden
nakledilebilirler.
Menşeli ürünler Türkiye veya Romanya dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile
nakledilebilirler.
2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı Tarafın gümrük idaresine aşağıdaki
belgelerin ibrazı ile ispatlanır:
(a) ihracatçı Taraftan, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk evrakı; veya
(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen,
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(i)

ürünlerin tam bir tanımını veren,

(ii)

ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği hallerde
kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren,

(iii)

ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu kanıtlayan,
bir belge; veya

(c) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler.

Madde 14
Sergiler
1. Madde 4'te belirtilenler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve
sergiden sonra Türkiye veya Romanya'ya ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler,
aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla ithalatta
Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar:
(a) bir ihracatçı bu ürünleri Türkiye veya Romanya'dan serginin yapıldığı ülkeye nakletmiş
ve orada sergilemiştir;
(b) ürünler bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Romanya'daki bir kişiye satılmış veya
tasarrufuna verilmiştir;
(c) ürünler sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildikleri
durumda sevkedilmiştir; ve
(d) ürünler sergilenmek üzere gönderildiklerinden, bu sergide teşhir edilmek dışında başka
bir amaçla kullanılmamışlardır.
2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya düzenlenmeli ve
ithalatçı Tarafın gümrük idaresine normal şartlarda ibraz edilmelidir. Serginin adı ve
adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek
kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
3." Paragraf 1, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda
düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü
ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.
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GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET
Madde 15
Geri ödemenin veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması

1. Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlene'h veya hazırlanan
Türkiye ve Romanya veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli ürünlerin
imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler, Türkiye veya Romanya'da her ne türde
olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi
değildirler.
2. Paragraf l'deki yasak, Türkiye veya Romanya'da imalatta kullanılan maddelere
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu maddelerden
elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde, kısmen veya
tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye,
bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır.
3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler
kullanılarak üretilen sözkonusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere
uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden
tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye
hazır olmalıdır.
4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri, Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara, Madde 9'da belirtilen
aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set halindeki ürünler açısından
da, menşeli olmamaları halinde uygulanır.
5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden maddelere
uygulanır. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta uygulanabilen
tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil etmezler.
6. Paragraf l'e rağmen, Türkiye veya Romanya, menşeli ürünler imalatında kullanılan
maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri ödenmesi veya
bunlardan muafiyet düzenlemelerini aşağıdakilere tabi olarak işletebilirler:
(a) Türkiye veya Romanya'da yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde 5'i veya daha
düşük oranları, Armonize Sistem'in 25 ila 49. ve 64 ila 97. fasıllarındaki ürünler
açısından hükmünü sürdürür.
(b) Türkiye veya Romanya'da yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin yüzde 10'u veya daha
düşük oranları, Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü
sürdürür.
" ,.^^.;.:
Bu paragraf hükümleri 31 Aralık 1998'e kadar uygulanır ve ortak kararla' JgöfÇ
geçirilebilir.
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BAŞLIK V
MENŞE İSPAT BELGESİ
Madde 16
Genci koşullar
1. Türkiye menşeli ürünler Romanya'ya ithal edilirken ve Romanya menşeli ürünler
Türkiye'ye ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işbu Anlaşma'dan
yararlanabilirler:
(a) Bir örneği EK-III'te yer alan EUR. 1 Dolaşım Sertifikası; veya
(b)Madde 21(l)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya
başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-IV'te yer alan, sözkonusu
ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan
sonra "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır).
2. Paragraf l'e rağmen, İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da tanımlanan
durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek olmaksızın bu
Anlaşma'dan yararlanırlar.

Maddel7
EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri
1. EUR.l Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili temsilcisinin
yazılı müracaatına binaen, ihracatçı Tarafın gümrük idaresi tarafından düzenlenir.
2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-III'te yer alan EUR.l dolaşım
sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar, Türkçe, Romence, İngilizce,
Fransızca veya Almanca olarak ve ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde
doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur.
Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer
kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan
çapraz bir çizgi ile kapatılır.
3. EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, EUR.l
dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı Tarafın gümrük idaresinin talep edebileceği,
sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilmiş
olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
4. Sözkonusu ürünlerin, Türkiye, Romanya veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri
menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer koşullarını yerine getirmesi.
durumunda, Türkiye veya Romanya gümrük idareleri tarafından bir EUR. 1 /.'dolaşjm_/
sertifikası düzenlenir.
:'•• fr-'f^Sy
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5. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve işbu Protokolün
diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her tedbiri alırlar. Bu
amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma
veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptirler. Belgeyi düzenleyen
gümrük idareleri, paragraf 2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını
sağlarlar. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler
yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol ederler.
6. EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki 11 numaralı kutuda
gösterilir.
7. EUR.l dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın gerçekleştiği
veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına verilir.

Madde 18
Sonradan düzenlenen EUR.l dolaşım sertifikası
1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durıîmlarda, EUR.l dolaşım sertifikası istisnai olarak,
ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir:
(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında
düzenlenmemiş ise; veya
(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik rjedenlerle
ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin edilirlerse.
2. Paragraf l'in
uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.1 dolaşım
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin gerekçelerini
belirtmek zorundadır.
3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile
uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l dolaşım sertifikası
düzenleyebilirler.
4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:
"SONRADAN VERİLMİŞTİR"
"EMIS A POSTERIORI"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"NÂCHTRAGLICH AUSGESTELLT"
5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" kutusuna konulur.
•
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İkinci nüsha EUR 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi
1. EUR.l dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde ihracatçı,
belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat belgelerine dayanarak ikinci bir
nüsha tanzim etmesi için müracaat edehilir.
2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:
"ÎKÎNCÎ NÜSHADIR"
"DUPLICAT"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLIKAT"
3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l
konulur.

dolaşım sertifikasının "Gözlemler" kutusuna

4. Orijinal EUR.l dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci nüsha bu
tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Madde 20
Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi
Menşeli ürünler Türkiye veya Romanya'daki bir gümrük idaresinin kontrolü altında iken,
sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Türkiye veya Romanya içinde başka bir yere
göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla EUR.l dolaşım
sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Değiştirilen EUR.l dolaşım sertifikası/sertifikaları,
ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından düzenlenir.
Madde 21
Fatura beyanında bulunma koşulları
1. Madde 16(1 )(b)'de atıfta bulunulan fatura beyanı,
(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından; veya
(b) toplam kıymeti 6000 ECU'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir veya daha
fazla paketten oluşan bir sevkıyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından;
hazırlanabilir.
2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Türkiye, Romanya veya Madde 4'te belirtilen diğer
ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer koşullarının sağlanması •
halinde hazırlanabilir.
,.:--^""r""-r^_
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3. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Tarafın gümrük idaresinin talebi üzerine,
sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer koşulların yerine getirilmiş
olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye hazırlıklı olur.
4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı Ekteki lisanlardan
birinde ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak fatura, teslimat notu
veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, damgalanması veya basılmasıyla
hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır.
5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva etmelidir.
Ancak, Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi
bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğunu
üzerine aldığına dair yazılı bir. taahhütnameyi ihracatçı Tarafın gümrük idaresine vermiş
olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı aranmaz.
6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait
olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı Tarafa ibrazı koşuluyla,
ihracattan sonra hazırlanabilir.
Madde 22
Onaylanmış ihracatçı
1. ihracatçı Tarafın gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin sık aralıklarla
sevkiyatını yapmakta olan her ihracatçıyı, sözkonusu ürünlerin kıymetine bakılmaksızın
fatura beyanında bulunabilmesi konusunda yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde
bulunan ihracatçı, ürünlerin menşe statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine
getirildiğini doğrulamak üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü gerekli garantiyi
vermek mecburiyetindedir.
2. Gümrük idareleri onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendilerinin uygun görecekleri
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilirler.
3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük
onay numarası verir.
4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder.
5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. Onaylanmış
ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez, Paragraf 2'de belirtilen şartları
yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, gümrük idaresi bu
tasarrufta bulunur.
Madde 23
Menşe ispat belgesinin geçerliliği
1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı Tarafta düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli
olur ve bu süre zarfında ithalatçı Tarafın gümrük idarelerine ibraz edilmek zorundadır.,,,'
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2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Tarafın gümrük idaresine
ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz
edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele
uygulanmak üzere kabul edilebilir.
3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı Tarafın gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son
tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

Madde 24
Menşe ispat belgesinin ibrazı
Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bu Tarafın gümrük İdaresine
ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini, ve ayrıca, ürünlerin bu
Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin ithalatçının beyanı ile
birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir.

Madde 25
Parçalar halinde ithalat
İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı Tarafın gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen,
Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı anlamındaki birleştirilınemiş veya monte edilmemiş
halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'lıı
pozisyonlarda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için
tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Madde 26
Menşe ispat belgesinden muafiyet
1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati
eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve işbu Protokolün
şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan şüphe
edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul
edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu beyan, C2/CP3 gümrük beyannamesi
üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.
2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin kişisel
kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç
güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.
3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 ECU veya yolcunun zati
eşyasını oluşturan ürünler için 1200 ECU'yü aşmamahdır.
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Madde 27
Destekleyici belgeler
Madde 17(3) ve 21(3)'de belirtilen, bir EUR.l dolaşım sertifikası veya fatura beyanı
kapsamındaki ürünlerin Türkiye, Romanya veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri
menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını yerine getirdiğini tevsik etmek
amacıyla kullanılan belgeler, diğerlerinin yanında aşağıda belirtilenleri de içerebilir:
(a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen
işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan
doğrudan deliller;
(b) Türkiye veya Romanya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin
"" menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;
(c) Türkiye veya Romanya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış, Türkiye veya Romanya'da
maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan
belgeler;
(d) Türkiye veya Romanya'da işbu Protokol uyarınca veya Madde 4'te belirtilen diğer
ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarına göre düzenlenmiş
veya hazırlanmış olan, kullanılmış maddelerin menşe statüsünü tevsik eden EUR.l
dolaşım sertifikaları veya fatura beyanları.

Madde 28
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası
1. EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, Madde
17(3)'te
belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder.
2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 21(3)'te
belirtilen
vesaiki en az Uç yıl muhafaza eder.
3. İhracatçı Tarafın EUR.l dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, Madde 17(2)'de
belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder.
4. İthalatçı Tarafın gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l dolaşım sertifikaları ve
fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder.

l.
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Farklılıklar ve şekli hatalar
1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek
amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında
bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin usulünce tespit
edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz kılmaz.
2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması sözkonusu
olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinin reddedilmesini
gerektirmez.
Madde 30
ECU cinsinden ifade edilen tutarlar
1. ECU ile ifade edilen tutarların ihracatçı Tarafın ulusal parası cinsinden eşdeğer tutarı,
ihracatçı Tarafça tespit edilir ve ithalatçı Tarafa bildirilir.
2. Eğer tutarlar, ithalatçı Tarafça tespit olunmuş olan mütekabil tutarları geçiyorsa, ithalatçı
Taraf bu tutarları, ürünlerin ihracatçı Tarafın parası cinsinden fatura edilmiş olması
halinde kabul edecektir. Eğer ürünler Madde 4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası
cinsinden faturalandırılmışsa, ithalatçı Taraf ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara
itibar eder.
3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, işbu Anlaşma'nın yürürlüğe
girdiği tarihten önceki yılın Ekim ayının ilk iş günü itibariyle ECU cinsinden ifade olunan
tutarların o ulusal para cinsinden eşdeğeri olur.
4. ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Türkiye ve Romanya'nın ulusal paraları
cinsinden eşdeğerleri, Türkiye veya Romanya'nın talebi üzerine Ortak Komite tarafından
gözden geçirilir. Bu gözden geçirme esnasında Ortak Komite'nin, herhangi bir ulusal para
için kullanılacak tutarlarda azalma olmamasını sağlar ve ayrıca sözkonusu limitlerin
etkilerinin reel olarak muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir. Bu
amaçla Komite, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir.

BAŞLIK VI
İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ
Madde 31
Karşılıklı yardım
1. Türkiye ve Romanya gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde EUR.l
dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve EUR.l
dolaşım sertifikalarının ve fatura beyanlarının sonradan kontrolünden sorıımlu,^t^r(lİk;; .-.,_.
idarelerinin adreslerini sağlarlar.
, ;/ »«;v«-^
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2. Bu Protokolün düzgün uygulanmasını teminen, Türkiye ve Romanya, yetkili gümrük
idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR.l dolaşım sertifikaları veya fatura beyanlarının
geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı
olurlar.
Madde 32
Menşe ispat belgelerinin kontrolü
1. Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya ithalatçı Taraf gümrük
idarelerinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu Ürünlerin menşe statüsüne veya işbu
Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olduğu her an
yapılır.
2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı Tarafın gümrük idareleri,
EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu
vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı
Tarafın gümrük idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin
doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini
desteklemek Üzere gönderilir.
3. Kontrol, ihracatçı Tarafın gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı Tarafın
gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya
gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur.
4. Eğer ithalatçı Tarafın gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde
sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin
takdir edilen ihtiyari tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılması ithalatçıya önerir.
5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, bu kontrolün sonuçlarından mümkün olan en
kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup olmadığını, sözkonusu
ürünlerin Türkiye, Romanya veya Madde 4'te belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli
olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve işbu Protokolün diğer koşullarına uyup
uymadıklarını açıkça belirtmelidir.
6. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap alınamaz veya cevap
sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan
verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar
haricinde, tercih tanınmasını reddeder.
Madde 33
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi ile
bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında çözümlenemeyen bir
anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin bir soru hasıl olması halinde,
gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arzedefö• r- „
':'S*'•*•
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İthalatçı ile, ithalatçı Tarafın gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, adı
geçen Tarafın mevzuatı çerçevesinde çözülür.

Madde 34
Cezalar
Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir belgeyi
hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır.

Madde 35
Serbest Bölgeler
1. Türkiye ve Romanya, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bir serbest bölgeyi
kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu ürünlerin başka ürünlerle
değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir
işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki bütün tedbirleri alırlar.
2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Türkiye veya Romanya menşeli ürünler bir menşe
ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işleme veya muameleden
geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya muamelenin işbu Protokol hükümlerine
uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.l dolaşım sertifikası
düzenler.

BAŞLIK VII
SON HÜKÜMLER
Madde 36
Transit haldeki veya antrepodaki eşya
Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde
olan ya da Türkiye veya Romanya'da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan
eşyaya, ithalatçı Tarafın gümrük idaresine sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın
doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Tarafın yetkili
idaresince sonradan verilmiş bir EUR.l sertifikasının sunulması kaydıyla, Anlaşma
hükümleri tatbik edilebilir.

- 114 Madde37
Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesi
Ortak Komite'ye bağlı, görevlerinin ifasında yardımcı olmak ve uzmanlar arasında işleyen
devamlı bir enformasyon ve danışma sağlamak için gümrük ve menşe konularında bir Alt
Komite oluşturulur.
Bu Alt Komite her iki Tarafın gümrük ve menşe konularıyla ilgili hususlardan sorumlu
uzmanlardan oluşur.

Madde 38
Ekler
Bu Protokol'ün ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 39
Protokolde yapılacak değişiklikler
Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

. — - — —
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PROTOKOL D'YE İLİŞKİN ORTAK DEKLARASYON
Protokol D'nin 'menşeli ürünler' kavramının tanımı ve idari işbirliği metodlarına ilişkin
hükümlerine istinaden, Türkiye ve Romanya müzakereler sırasında işbu Protokolün 4 ve 15
nci Maddelerinin, işbu Protokolde yer alan Maddelere ilişkin tüm atıflarla beraber
uygulanması fırsatını ele almışlardır.
Bu çerçevede, Türkiye ve Romanya işbu Protokolün 4 ve 15 nci Maddelerinin, sözkonusu
Maddelerin tüm gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde, Protokol D'de yer alan
Maddelere ilişkin tüm atıflarla beraber uygulanması üzerinde mutabık kalmışlardır.
Türkiye bu hususa ilişkin olarak, AT ile arasındaki gelişmelerden Romanya'yı haberdar
edecektir.

• • • p , ; : %
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PROTOKOL D'YE İLİŞKİN TÜRKİYE'NİN BEYANI
Protokol D'nin Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan,
Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, İzlanda, Norveç veya İsviçre'ye ilişkin hükümleri,
Türkiye'nin veya Romanya'nın bu ülkeler ile serbest ticaret anlaşmalarını akdetmesinden
sonra yâ da varolan Anlaşmaların ilgili maddelerinin değiştirilmesinden sonra Türkiye ve
Romanya arasında uygulamaya ilişkin mektupların teati edilmesi ile geçerli olabilecektir.
Üçüncü ülke kaynaklı ürünlere ilişkin olarak menşe, Türkiye ile AT arasındaki ilişkilerinde
önemli bir unsur olmakla beraber, çapraz kümülasyon çerçevesinde kümülasyon hükmü
geçerli değildir. Bu çerçevede Türkiye, AT ile arasındaki gelişmelerden Romanya'yı
haberdar edecektir.
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PROTOKOLÜ
EKİ
PROTOKOL D EK H'DE YER ALAN LİSTEYE GİRİŞ NOTLARI
Not I :
Liste, tüm ürünlerin bu Protokol'Un 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem ve işçilik
görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.
Not2:
2.1

Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize Sistem'de
kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise bu sistemde
kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını vermektedir. İlk
iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı
hallerde 1. sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın 2.
sütunda tanımlandığı şekilde pozisyonun bir kısmına uygulanacağı anlamına
gelmektedir.

2.2

1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl
numarasının verilmesi ve 2. sütundaki ürün tanımlarının genel olarak verilmiş
olmasından dolayı, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın
tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi
birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3

Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması
halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili
kısmının tanımını içerir.

2.4

İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural
belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan herhangi birisini
uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı
verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.

Not 3:
3.1

Diğer bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu
Protokol'Un 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı
fabrikada veya Taraflardaki diğer bir fabrikada kazanılıp kazanamadığına bakılmaksızın
uygulanır.
Örneğin:
8407 Pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin
kıymeti
kıymetinin
fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, y,7224_^^
pozisye
pozisyonundaki
"diğer çelik alaşımlarının dövme suretiyle kabaca şekillendirilme£İ'Ulp5^<
yapılır.
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Eğer bu dövme işlemi bir TaraPta menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede
y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu dövme işlemi menşe statüsünü
kazanmış olur. Bu takdirde aynı fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın,
motorun kıymet hesaplamasında o Taraf menşeli olarak dikkate alınır. Yani, kullanılan
menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin
kıymeti hesaba katılmaz.

8

3.2

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik
ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez.
Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi
kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha erken bir imalat aşamada kullanılması
mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

j
j

3.3

Not 3.2'deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki girdilerin"
kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan girdiler de, kuralda
belirtilen bazı özel kısıtlamalar dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilmektedir. Bununla
birlikte, "... pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat" ifadesi, sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin
2. sütununda yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği
anlamına gelmektedir.

E
|
|
|
j
|
|

3.4

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde,
bu, herhangi bir veya daha fazla girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının
kullanılması gerekmez.

j
I
j

Örneğin;
52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabii liflerin
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyevi girdilerin de kullanılabileceğini
ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya
ikisi birden kullanılabilir.
3.5

J

Listedeki bir kural bir ürünün özel bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse,
bu şart kendi özellikleri gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını
engellemez, (aşağıdaki mensucata ilişkin Not 6.2'ye de bakınız).
Örneğin;
1904 Pozisyonundaki müstahzar gıda için tahılların ve bunların türevlerinin
kullanılmasını hariç tutan kural, tahıl tanelerinden üretilmemiş mineral tuzların,
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez.
Ancak bu kural, listede belirtilen belirli maddeden Uretilememesine rağmen aynı
özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünler

]
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y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda,
bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış
kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin
normal olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir.

3.6

Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için
iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle,
kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en
yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken
aşılmamalıdır.

Not4:
4.1

Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak
üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahilaşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü
işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri ifade eder.

4.2

"Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba
hayvan kılları (5101 ila 5105), pamuk lifleri (5201 ila 5203) ve diğer bitkisel lifleri
(5301 ila 5305) ihtiva eder.

4.3

"Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" kavramları
listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan sunî, sentetik ve kağıt lifleri ve iplikleri
imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

4.4

"Sentetik ve suni devamsız lifler" tabiri listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik
veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atıfta bulunmak üzere
kullanılmıştır.

Not 5.
5.1.

Listedeki belli bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen şartlar
üretimlerinde kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep
birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere
uygulanmayacaktır (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız).

5.2.

Bununla birlikte, Not 5.1'de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel
dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.
Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir.
ipek,
yün,
kaba hayvan kılı,

isi
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-atkılı,
- pamuk,
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt,
- keten,
-kenevir,
-jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
,
- hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
- sentetik fılamentler,
- sunî fılamentler,
- polipropilenden sentetik devamsız lifler,
- poliesterden sentetik devamsız lifler,
- poliamidden sentetik devamsız lifler,
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
- poliimidden sentetik devamsız lifler,
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
- polifenilen sülfıtten sentetik devamsız lifler,
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
- diğer sentetik devamsız lifler,
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
- diğer suni devamsız lifler,
- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan
(segmente edilmiş) mamul iplik,
- gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan
(segmente edilmiş) mamul iplik,
- önemli bir kısmı aliminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla kaplanmış olsun
olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 56.05 pozisyonunda yer alan
ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5ınm'yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli
veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.
Örneğin;
5203 Pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 Pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden
imal edilmiş 5205 Pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe
kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal
girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok
% 10'una kadar kullanılabilir.
Örneğin;
5107 Pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 Pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden
mamul iplikten imal edilmiş 5112 Pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir
mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik
(kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalatını gerektirmektedir) veya yün
iplik (karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii
liflerden imalat gerektirmektedir) veya her ikisinin karışımı mensucatın ağırlığının en
çok % 10'una kadar kullanılabilir.
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Örneğin;
5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 Pozisyonundaki pamuklu mensucattan
imal edilmiş, 5802 Pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat,
iki farklı Pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya
kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.
Örneğin;
Eğer belirtilen tufte edilmiş mensucat, 5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya
5407 Pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki,
kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş
mensucat bir karışık üründür.
Örneğin;
Tufteleri hem sunî ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt
mesnetli bir halı, üç temel dokumaya elverişli girdi kullanıldığı için bir karışık üründür.
Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir imalat aşamasında kullanılan
menşeli olmayan girdiler, hep birlikte toplam ağırlıkları halı içindeki dokumaya elverişli
girdilerin ağırlığının % 10'untı aşmadığı takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt mesnet
ve/veya sunî iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu
aşamasında ithal edilebilirler.
5.3.

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren
poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu tolerans
sözkonusu iplik için % 20'dir.

5.4.

"Alüminyum yaprak" veya "alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik
film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik
film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans sözkonusu şerit için % 30'dur.

Not 6
6.1

Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dip not ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde,
sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve
iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir Pozisyonda yer
almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması
kaydıyla, kullanılabilirler

6.2.

Not 6.3'ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almayan
girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe
kullanılabilirler.
Örneğin;
Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi bir tekstil eşyası için iplik kullanılması
gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların, düğmeler, 50 ila
63. Fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle,
fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen,
kullanılmasına mani teşkil etmez.
.. • ^,...
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6.3.

Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti
hesaplanırken
50 ila 63. Fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de dahil
edilmesi gerekir.

Not 7
7.1.

y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu Pozisyonlar bahis konusu
olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:

7.2.

(a)

vakumla damıtma;

(b)

daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma

(c)

patlayıcılık verme (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (rcforming);

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(0

aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik asitle veya
oleumla ya da sülfilrik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon,
kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma,
dekolarasyon (rengini giderme);

(g)

polimerizasyon;

(h)

alkilasyon;

(i)

izomerleştirme;

2710, 2711 ve 2712 no.lu Pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel işlemler",
aşağıdakilerdir:
(a)

vakumla damıtma;

(b)

daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma

(c)

patlayıcılık verme (cracking);

(d)

yeniden şekillendirme (reforming);

(e)

seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(0

aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlom: konsantre sülfırik asitle veya
oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon,

Kombine noınenklatürün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakını?,^*.,,,,.
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- 123 kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma,
dekolarasyon (rengini giderme);

7.3.

(g)

polimerizasyon;

(h)

alkilasyon;

(ij)

izomerleştirme;

(k)

sadece y 2710 Pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme
tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari % 85 azalması ile sonuçlanan
kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);

(1)

sadece 2720 Pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle
parafın giderme;

(m)

sadece y 2710 Pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal
reaksiyonda aktif bir eleman olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir
amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha yüksek basınçta ve 250°C'den daha
yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber,
y 2710 Pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve
istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofınisaj ve
renk-giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir.

(n)

sadece y 2710 Pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, kayıplar
dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 metoduyla
damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(o)

sadece y 2710 Pozisyonuna dahil, gaz-yağ!arı ve fuel-oiller'den gayri ağır yağlar
açısından yüksek frekanslı elektrik fırça-deşarjı vasıtasıyla muamele.

-

[

y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 Pozisyonları açısından, temizleme,
dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, fıltreleme, renklendirme, farklı kükürt
muhtevalı ürünler ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etmek
üzere pazarlama, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir
kombinasyonu, menşe kazandırmazlar.
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PROTOKOL D
EK II

İmal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi
için menşeli olmayan girdilere
uygulanması gerekli işçilik veya işlemler listesi
Listede belirtilen Ürünler bu Anlaşma tarafından tamamiylc kapsanmayabiiir.
Bu nedenle, Anlaşmanın diğer kısımlarına başvurulması gerekmektedir.
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A S Kodu

UrUnUn Tanımı

<•)

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak mense statüsü veren işçilik veya
işlemler
(3)

(2)

veya

Fasıl Ol

Canlı hayvanlar

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar
tamamiyle elde edilmiş olmalıdır

Fasıl 02

Etler ve yenilen sakatat

Kullanılan Fasıl 1 ve 2'dc yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat

Fasıl 03

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken imalat

y Fasıl 04

SUt Ürünleri: kuş ve kümes hayvanlarının
yumurtaları; tabii bal: tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
yenilebilir hayvansal ürünler

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken imalat

(4)

aşağıda belirtilenler hariç:
0403

Yayıkaltı süt. pıhtılaşınış süt ve krema,
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya
asilliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun
olmasın veya aroıııa veya ilave meyva, sert
kabuklu meyva veya kakao içersin
içermesin)

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken,
-Ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu
hariç
olmak
üzere,
kullanılan
2009
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve
suyunun o ülke menşeli olması gereken.
-Kullanılan Fasıl I7'nin
herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'ıınu geçmeyen ,
imalat.

y Fasıl 05

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan hayvansal menşeli ürünler;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan Fasıl S'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken imalat.

yü502

livcil domuz, yaban domuzu ve porsukların
ince ve kalın kılları, hazırlanmış

İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte
edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve
düzeltilmesi

Fasıl 06

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular,
kökler ve benzerleri: kesme çiçekler ve süs
yaprakları

Fasıl 07

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve
yumrular

Fasıl 08

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu
meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve
karpuzların kabukları

y Fasıl 09

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat;
aşağıda belirtilenler hariç:

0901

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış
olsun almasın): kahve kabuk ve kapçıkları;
içinde herhangi bir oranda kahve bulunan
kahve yerine kullanılan maddeler

0902

y09IO

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken.
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürUnün
fabrika çıkış riyalinin % 50'sini geçmeyen ,
imalat.
Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.
- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu
meyvelerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken,
-Kullanılan Fasıl I7'nin herhangi
bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen ,
imalat.
Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat

Çay. (aromalandırılmış olsun olmasın)

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat

Baharat karışımları

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat
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I

M.

veya

Fasıl 10

Hububat

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm girdilerin
tamanıiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.

y Fasıl 11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta;
inülin; buğday glüteni;

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin,
hububatın ye 07,14 pozisyonundaki kök ve
yumruların tamaıniylc elde edilmiş olması
gereken imalat.

y 1106

07.13 pozisyonunda yer alan
kurutulnıuş.kabukları alınmış baklagillerin
unu ezmesi ve tozu

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması

Fasıl 12

Yağlı tohum ve mey valar; muhtelif tane,
tohum ve nıeyvalar; sanayiide ve tıpta
kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm girdilerin
taniamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.

1301

Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler
ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

1302.

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler,
pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel
ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve
kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun
olmasın)

aşağıda belirtilenler hariç:

- Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan
sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil
edilmiş)

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam
verici maddelerden imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen
imalat

Fasıl 14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler;
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan bitkisel ürünler

Kullanılan Fasıl I4'de yer alan tüm girdilerin
taniamiyle elde edilmiş olması gereken
imalat.

y Fasıl 15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar
ve bunların parçalanma ürünleri; hazır
yemeklik katı yağlar; hayvansal veya
bitkisel mumlar;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

1501

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı
'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı
yağları (0209 vcl503 pozisyonundakiler
hariç)

1502

-kemiklerden veya artıklarından
elde edilen yağlar

0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

-diğerleri

0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz
etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207
pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının
etinden ve yenilebilen sakatatından imalat

(İL

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503
pozisyonunda yer alanlar hariç )

- Kemiklerden veya artıklardan elde edilen
yağlar

0201, 0202, 02114 ve 0206 pozisyonlarında
yer alanlar ile 0506 pozis)onunda yer alan
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

/• .;•
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Kullanılan Fasıl 2'dc yer alan tüm girdilerin
tamamiylc elde edilmiş olması gereken
imalat.

• Diğerleri

Balıkların veya deniz memelilerinin kalı ve
sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine
edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal
olarak değiştirilmemiş)
• Katı fraksiyonlar

1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

• Diğerleri

y 1505

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiylc elde edilmiş olması
gereken imalat.

Kafine edilmiş lanoliıı

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı
yağından yapılan imalat

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun
olmasın fakat kimyasal olarak
değiştirilmemiş):

1507 ila
1515

- Katı fraksiyonlar

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

- Diğerleri

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin
lamamiyle elde edilmiş olması gereken imalat.

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların
fraksiyonları:
-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı,
hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı,
babassu yağı, cin ağacı yağı .oulikika yağı,
ınirtlc mumu ve Japon mumu, jojoba yağı
fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla
kullanılan yağlar (insan gıdası olarak
kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar
hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir " pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

-katı fraksiyonlar (jojoba'yağı fraksiyonları
hariç)

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer
girdilerden imalat

- Diğerleri

1516

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin
tamamiylc elde edilmiş olması gereken imalat

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve
bunların fraksiyonları (kısmen veya
tamamen hidrojenize edilmiş, nraeslcrlenmiş. tekrar esterlenmiş veya claidik
asitlenmiş, rafine edilmiş olsun dlmasın,
fakat dalıa ileri bir işlem görmemiş)

-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin
tamamiylc elde edilmiş olması gereken,
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin
lamamiyle elde edilmiş olması gereken,
imalat.
Bununla beraber. 1507. 1508. 1511 ve 1513
pozisyonlarında
yer
alan
girdiler
kullanılabilir.

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal ve
bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı
veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen
karışımları veya müstahzarları (1516
pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı
yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'dc yer alan tüm
girdilerin lamamiyle elde edilmiş olması
gereken,
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin
tamamiylc elde edilmiş olması gereken,
imalat.
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513
pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir.
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Fasıl 16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar
veya diğer su omurgasızlarının
müstahzarları

y Fasıl 17

Şeker ve şeker mamulleri:
aşağıda belirtilenler hariç:

> 1701

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca sar
sakkaroz (katı halde, aromalardırılınış veya
renklendirilmiş)

1702

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz,
glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde): ilave
nronıa veya renk verici maddeler
katılmamış şeker şurupları: suni bal, (tabii
bal ile karıştırılmış olsun olmasın): karamel
- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz

-diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış
veya renklendirilmiş)

veya

WWW|

"w

t

I

Fasıl
l'dc
yer
alan
hayvanlardan
imalat.Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiylc elde edilmiş olması
gerekir.
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
Kullanılan Fasıl 17de yer alan herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış"
fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil
olmak Üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat
Kullanılan Fasıl 17'ııin herhangi bir girdisinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'unu geçmeyen imalat.
Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması
gereken imalat

-Diğerleri

y 1703

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından
elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya
renklendirilmiş)

Kullanılan Fasıl 17'ııin herhangi bir girdisinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'unu geçmeyen imalat.

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz
çikolata dahil)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-Kullanılan Fasıl
I7'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkı;
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

Pasıl 18

Kakao ve kakao müstahzarları
-Kullanılan tüm girdilerin UrUnUn yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı.
•Kullanılan Fasıl
17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin Ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

1901

Malt hulasası: tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan esasını un,
ezme, nişasta veya malt hülasası teşkileden
gıda müstahzarları (içinde kakao
bulunmayanlar veya tamamen yağının
alınması esasına göre hesaplanan içindeki
kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40"dan az
olanlar); tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan esasını
0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan
maddeler teşkil eden gıda müstahzarları
(içinde kakao bulunmayanlar veya
tamamen yağının alınması esasına göre
hesaplandığında içindeki kakao miktarı

. .

ağırlık itibarıyla %5'den az olanlar):
- Malt hülasası

..i'.-.--o^r*
Fasıl lO'ıl.ı yer al(in hububattan imalat
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• Diğerleri

T»T I

veya

-Kullanılan (Um girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-Kullanılan Taşıl
17'nin herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen.
imalat

Makarnalar (pişirilmiş veya el ile veya
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka
şekilde hazırlanmış olsun olmasın)
(spagetti.makaroni.şchriye,
lazanya,gnocchi,ravioli.canelloni
gibi):kuskus (hazılanmış olsun olmasın):
-ağırlık itibariyle %20 veya daha az
et.sakatat.balık .kabuklu hayvan veya
yumuşakça içerenler

Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum
buğdayı ve türevleri hariç) tamamen elde
edilmiş olması gereken imalat

-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla
et.sakatat.balık kabuklu hayvan veya
yumuşakça içerenler

-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin
(durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamen
elde edilmiş olması gereken,
-Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiylc elde edilmiş olması
gereken,

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka
henzerleriOlokon, dane, yuvarlak, kalbur
içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası
hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden
imalat

Hububat veya hububat ürünlerinin
kabartılması veya kavrulması suretiyle elde
edilen gıda mamulleri (corn flakcs
gibi);tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya
başka surette hazırlanmış dane (mısır
hariç)veya flokon halindeki hububat veya
diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve
ezmeler hariç)

-1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,
-Kullanılan tüm hububat ve unların (durum
buğdayı ve türevleri hariç) tamamen elde
edilmiş olması gereken,
-Kullanılan Pasıl
17'ııin herhangi bir
girdisinin kıymetinin UrUnDn fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat

Bknıek, pasta, kek.bisküvi ve diğer ekmekçi
mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti,
eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri;
mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri
ürünler

Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir
pozisyondaki girdilerden imalat

y Fasıl 20

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler
ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen
müstahzarlar;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm meyvaların, sert kabuklu
meyvaların, sebzelerin tamamiylc elde edilmiş
olması gereken imalat

y 2001

İlini patatcsi.tatlı patates ve ağırlık
itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren
benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke
veya asetik asitle hazırlanmış veya
konserve edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y 2004 ve
v 2005

Un, ezme veya flakon halindeki patates
(sirke veya asetik asitten başka usullerle
hazırlanmış veya konserve edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Sebzelcr.nıeyvalar.scrt kabuklu
meyvalar.meyva kabukları ve diğer bitki
parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu
alınmış.üstu şekerle kaplanmış veya
kristalleşmiş)

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'unu geçmeyen
imalat

(fm
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y Fasıl 21

J2L
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veya

Reçeller, jöleler, marmelatlar; meyva veya
sert kabuklu meyva püreleri, meyva veya
sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek
hazırlanmış)
(ilave şeker veya diğer tatlandıcı maddeler
içersin içermesin)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir girdisinin
kıymetinin Ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'unu geçmeyen
imalat

-İlave şeker veya alkol içermeyen sert
kabuklu meyvalar

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207
pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu
meyvalar ile yağlı tohumların kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60'ını geçen
imalat

•yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı
karışımlar; palm mey vasi içi; mısır

Kullanılan tllm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve
sert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker
içermeyen, dondurulmuş)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-Kullanılan
Fasıl
I7'nin_ herhangi bir
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 30'unu geçmeyen,
imalat

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze
suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol
içermeyen) (ilave şeker veya diğer
tatlandıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin
kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış fiyatının %
30'unu geçmeyen
imalat

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları.
müstahzarları,
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans
ve konsantreleri; kavrulmuş hindiba ve
kavrulmuş kahve yerine kullanılan
maddeler

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-Kullanılan tüm hindibanın tamamiyle elde
edilmiş olması gereken,
imalat

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet
verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve
hazır hardal:
- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet
verici karışımlar

y2104

Kullanılan tüm girdilerin UrUnUn yer aldığı
pozisyon
dışındaki
• bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber
hardal unu, irmiği veya hazır hardal
kullanılabilir.

- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat

Çorbalar, et suları ve müstahzarları

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan
hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler
hariç herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat
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Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan gıda müstahzarları

-Kullanılan.tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin
kıymetinin Urunun fabrika çıkış fiyatının %
30'unıı geçmeyen,
imalat

y Pasıl 22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;
aşağıda belirtilenler hariç:

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle elde
edilmiş olması gereken,
imalat

2202

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz
diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyva
ve sebze suları hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'uıuı geçmeyen,
-kullanılan herhangi bir meyva suyunun
(ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç)
halihazırda menşeli olması gereken,
imalat

2208

Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80'dcn
az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü
içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler

-2207 veya 2208 pozisyonlarında yer almayan
girdilerden,
-kullanılan tüm üzümlerin ,
veya Üzümden türetilen herhangi bir girdinin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken veya
kullanılan diğer tüm girdilerin halihazırda
menşeli ise arak ,hacim itibariyle % 5 sınırına
kadar kullanılabilen imalat

y Fasıl 23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri;
hayvanlar için hazırlanmış kaba yeniler;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y 2301

Balinanın kaba unları ;balık, kabuklu
hay van.yumuşakçalar ve diğer su
omurgasızlarının insan yemesine elverişli
olmayan unları.kaba unları ve pelletleri

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması
gereken imalat

y2303

Mısır nişastasının imalat artıkları
(konsantre edilmiş ıslatma suları hariç)
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında
protein oranı ağırlık itibariyle % 40'dan
fazla olanlar)

Kullanılan tüm mısırın tamamiyle
edilmiş olması gereken imalat

y 2306

Zeytinyağının ekslrüksiyonundan arla kalan
yağlı küspeler ve diğer katı arlıklar
(% 3'dcn fazla zeytinyağı içerenler)

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamiyle elde
edilmiş olması gereken imalat

2309

1 lavvan gıdası olarak kullanılan
müstahzarlar

-Kullanılan
tüm
hubabalın.
şekerin,
melasların, etlerin veya sütlerin halihazırda
menşeli olması gereken,
-kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken,
imalat

y.Fasıl 24

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen
maddeler
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan Fasıl 24'de yer alan tüm girdilerin
tamamiyle elde edilmiş olması gereken imalat
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TlltUn veya tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık purolar.
sigarillolar ve sigaralar

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin
ağırlık itibariyle en azından %70'nin
halihazırda menşeli olması gereken imalat

y 2403

içilen ttltün

Kullanılan 2401 pozisyonununda yer alan
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin
ağırlık ititbariyle en azından %70'nin
halihazırda menşeli olması gereken imalat

y Fasıl 25

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar;
kireç ve çimento;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat

y2504

Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası
bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış
ve öğütülmüş)

Karbon
muhtevası
bakımından
zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize
grafitin öğütülmesi

y 2515

Mermer (testere ile yahut başka surette
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen dikdörtgen
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın
dilimler halinde kesilmiş)

Kalınlığı 25 cm'yi geçen mermerin daha önce
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette
kesilmesi
:
• '

Granit, porfir, bazali, gre ve yontulmaya
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere
ile veya başka surette kalınlığı 25 cnı'yi
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil)
bloklar veya dilimler halinde kesilmiş)

Kalınlığı 25 cm'yi geçen taşların daha önce
kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette
kesilmesi

y 2518

Kalsine dolomit

Kalsine ı

y 2519

Fzilmiş tabii magnezyum karbonat
(manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş
kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun
olmasın), (eritilmiş manyezit veya
sintcrlcnmiş manyezit hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat. Dununla beraber,
tabii magnezyum karbonat (manyezit)
kullanılabilir.

y2520

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak
hazırlanmış alçılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y 2524

Tabii asbest lifleri

Asbest konsantrelerinden imalat

y2525

Mika tozu

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi

y 2530

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş
toprak boyalar

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya
öğütülmesi

Fasıl 26

Metal cevherleri, cüruf ve küller

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat

y Fasıl 27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler:
bitllmeııli maddeler; ınineraİ mumlar;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y2707

Güç
temininde
veya
yakıt
olarak
kullanılmaya
mahsus,
bileşimindeki
aromatik unsurların ağırlığı aromatik
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar,
yüksek sıcaklıkla taşkömürü katranının
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ
benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan
sıcaklıkta hacim itibariyle % 65'ten fazla
damıtılan) (benzol ve petrol esansı
karışımları dahil)

'Rafinaj işlemleri vc'veya bir veya daha fazla

i dolomitin kalsine edilmesi

özel işlem) lcr)'
Kullanılan tüm girdilerin UrünUıı yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı diğer işlemler.lUınıınla
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

' "Özel işlemler" Ic ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7.3

/MWOWWW»WÎWW;TO^WTOPWSK'W

!lpTOTOW,W9fW«Wm!W!fl,^TW^*WWl?«lPW»W'îı!';

Türkiye Büyük Millet Meclisi

"w

veya

(S. Sayısı : 359)

,>:.^

I

-133^«••^AM^İ^M''-^

JJLL
y2709
2710

12)
Ditümcnli minerallerden elde edilen ham
yağlar
Petrol yağları ve billlnıcnli minerallerden
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas
unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya
daha fazla petrol yağları veya bitümenli
minerallerden elde edilen yağları içeren ve
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan müstahzarlar

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

Vazelin; parafin; mikro-krislal-bünyeli
petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit
mumu. turb mumu, diğer mineral mumlar.
sentez veya diğer işlemlerle elde edilen
benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun
olmasın)

(3)_

yj

UitUmcnli girdilerin parçalayıcı (destruetive)

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla
«zel işlem(lcr)1
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
bcraber.kıymellcri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla
özel işlem(lcr) 2
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Dununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.
Rafinaj işlemleri vc/veya bir veya daha fazla
»zel işlem) Icr)2
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Dununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Petrol koku. petrol bitüıncni ve petrol
yağlarının veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağların diğer kalıntıları

Rafinaj işlemleri vc/veya bir veya daha fazla

Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli
veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfallitler
ve asfaltlı kayalar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla

özel işlem(ler)2
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Dununla
beraber.kıymetleri Ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Özel işlem(lcr)'
veya
Kullanılan (Um girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Dununla
beraber.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

^ "Özel işlemler*' le ilgili (İzci şartlar için bakınız üiriş Notu 7.2
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Esasını tabii asfalt, tabii bitUmen, petrol
bitümeni, mineral katran veya mineral
katran zifti teşkil eden bitUmenli karışımlar

JİL

Rafinaj işlemleri vc/veya bir veya daha fazla
özel işlcm(tcr)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber.kıymetlcri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir..

y Fasıl 28

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin,
nadir toprak metallerinin, radyoaktif
elementlerin ve izotoplarının organik veya
anorganik bileşikleri;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan ttlm girdilerin Urunun yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla
beraber.kıymetlcri Ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %10'ını
geçmeyen imalat

y2805

"Misclımetall"

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyalııım %50'sini geçmeyen ısıl
işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat

y 2811

Kükürt Irioksil

Kükürt dioksitten imalat

y2833

Alüminyum sülfat

Kullanılan ttlm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geşmeyen
imalat

y2840

Sodyum perborat

Disodytım tetraborat pentahidrattan imalat

Kullanılan tüm girdilerin
kıymetinin
ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmeyen imalat.

y Fasıl 29

Organik kimyasal ürünler
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla
beraber.kıymetlcri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin
kıymetinin
ürünün
lafirika çıkış fiyatının %
10'ını geçmeyen imalat.

y 2901

Güç temininde veya yakıt olarak
kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar

Kullanılan tüm girdilerin
kıymetinin
ürünün
fabrika çıkış fiyatının %
10'ını geçmeyen imalat.

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla
özelişlem(lcr) 1
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemler.Bununla
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

' özel işlemler" le ilgili özel sarılar için bakınız Giriş Notları 7.1 ve 7..1 '" ,-. - . '
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y2902

GUç temininde veya yakıt olarak
kullanılmaya mahsus siklaniklcr, siklenikler
(azulcnlcr hariç), benzen, tolucn, ksilcn

(3)

veya

«>

l

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla
özel işlcm(lcr)'
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla
berabcr.kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir..

y2905

Du pozisyonda yer alan alkollerin metal
alkoksilleri. etanol ve gliserolUıı metal
alkoksiller

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat. Dununla berabcr.kıymetleri
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini
geçmemesi
koşuluyla
aynı
pozisyonda
sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir..

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

2915

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve
bunların anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri ve peroksiasitlcri; bunların
halojenlcnmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat.Bununla beraber, kullanılan 2915 ve
2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemelidir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y2932

- İç eterler ve bunların halojenlcnmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat. Dununla beraber, kullanılan
2909
pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti,
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemelidir.

Kullanılan
tUm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetallcr ve
-bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozokınnıış türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

2933

Sadece azotlu helerosiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat.Bununla beraber, kullanılan 2932 ve
2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin
kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %
20'sini geçmemelidir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

2934

Nükleik asitler ve bunların tuzları; diğer
heteroksiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden
imalat. Bununla beraber, kullanılan
2932,
2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm
girdilerin kıymeti, ürünün vfabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemelidir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y Fasıl 30

Eczacılık ürünleri
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınıllandırıldığı imalat. Bununla beraber,
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının
%20'sini
geçmemesi
koşuluyla
aynı
pozisyonda
sınıflandırılan
girdiler
kullanılabilir.

3002

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya
teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış
hayvan kanı; serum ve diğer kan
fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle
elde edilmiş olsun olmasın); aşılar,
toksinler, mikroorganizma kültürleri
(mayalar hariç) ve benzeri ürünler:

.-

...,• : : ; ^ " : : - ' . > : , .
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- Dozlandırıhnı; veya perakende satışa
hazır durumda, tedavide veya korunmada
kullanılan iki veya daha fazla Urllıı
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan
karıştırılmamış ürünler

veya

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak Üzere herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetleri tlrUntln fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

- Diğerleri:
- - insan kanı

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak Ozcre herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetleri Ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

- - Tedavide veya korunmada kullanılmak
Üzere hazırlanmış hayvan kanı

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

- - Serum .hemoglobin ve serum globulini
dışındaki kan fraksiyonları

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de dahil
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden yapılan imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetlerinin, Ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

- - hemoglobin, kan globulini ve serum
globulini

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak tlzcrc herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetleri ürünUn fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.
3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerden imalat. Bu tanıma uyan
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
riyalinin % 20'sini geçmemesi koşuluyla
kullanılabilir.

- - diğerleri

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006
pozisyonundakiler hariç)
-2941 pozisyonunda yer alan amikasinden
elde edilenler

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber 3003
ve 3004 pozisyonunda yer alan
girdiler
kıymetleri (birlikle hesaplandığında) ürünün
fabrika çıkış liyatmm % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir

• Diğerleri

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı, bununla beraber 3003 ve
3004
pozisyonunda yer alan
girdiler
kıymetleri (birlikte hesaplandığında) ürünün.
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabildiği,
-kullanılan tüm girdilerin Ürününün fabrika
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen,
imalat

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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y 3105

(ir~~

ı

| Gübreler;
aşağıda belirtilenler hariç:

~

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren
mineral veya kimyasal gübreler: diğer
gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin
tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.'
geçmeyen ambalajlarda olanları

aşağıda belirtilenler hariç;
-

_ÜL

JİL

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınıflandırdığı imalat. Bununla beraber aynı
pozisyonda yer alan girdiler kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon
dışındaki
bir
pozisyonda
sınırlandırıldığı,
bununla
beraber
aynı
pozisyonda yer alan
girdilerin kıymetleri
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği,
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetînin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

sodyum nitrat
kalsiyum siyanamid
potasyum sülfat
magnezyum potasyum sülfat

y Fasıl 32

Dcbagatle veya boyacılıkta kullanılan
hulasalar; tanenler ve türcvlcri;boyalar,
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler;
boyalar ve vernikler; macunlar;
mürekkepler

y 3201

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri.
elerleri ve diğer türevleri

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası
boyayıcı laklar olan müstahzarlar'

3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat. Bununla beraber. 3205
pozisyonunda yer alan girdiler, kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Uçucu yağlar ve rezinoitler: parfümeri,
kozmetik veya tuvalet müstahzarları;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Uçucu yağlar (lerpcni alınmış olsun
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar
dahil): rezinoitler, ekstraksiyonla elde
edilen yag reçineleri; uçucu yağların tali
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya
benzerlerinde 'enflurage' veya 'maceration'
suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu
yağların Icrpeninin alınmasından arla kalan
terpcnli yan ürünler; uçucu yağların
damıtılmış aromatik suları ve sulu
çözeltileri

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"' girdileri
de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda
yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,
aynı grupta yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

aşağıda belirtilenler hariç;

y Fasıl 33

' l'asıl 32'dcki Not 3'e göre bu müstahzarlar, l'asıl 32 içinde başka bir pozisyon allında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddcninjıpyanması
kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler.»,.
•'•"'"" r-ı*-'
• Pozisyon mclninindc noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir grup olarak adlandırılacaktır..
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y Fasıl 34

Sabunlar, yüzcyaktif organik maddeler,
yıkama müstahzarları, yağlama
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar
mumlar, temizleme veya bakım
müstahzarları, ışık temini için kullanılan
her tUrlü mumlar ve benzerleri, model
yapmaya mahsus her tUrlü patlar, dişçi
mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
aşağıda belirtilenler hariç:

y 3403

3404

MW«»!WJKffifflff!«W«wraMB»!İWMB!^

(3)

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az olmak
koşuluyla bitumcnli minerallerden elde
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren
yağlama müstahzarları

JİL

veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıİdığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

1

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla "
ozel işlcm(ler)3
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer oldığı
pozisyon dışındaki bir pozisyonda
sınırlandırıldığı diğer işlemlcr.Dununla
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdiler
kullanılabilir.

Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
- Parafın esaslı müstahzar mumlar, petrol
mumları, bitümenli minerallerden elde
edilen mumlar, yağlı nııım veya pullu mum

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %50' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

- Diğerleri

- 1516 Pozisyonundaki mum karakterini haiz
hidrojenize yağlar;
- 3823 pozisyonundaki mum karakterini haiz.
sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak
belirlenmemiş yağ asitleri ve
- 3404 pozisyonundaki girdiler;
hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat.

Dununla bereaber, bu girdiler, kıymetleri
UrUrtün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
y Fasıl 35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış
nişastalar; tutkallar; enzimler;
aşağıda belirtilenler hariç:

3505

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar
(önceden jelatinlenmiş veya esteri(1ye
edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta,
dekstrinler veya tadil edilmiş diğer
nişastalar olan tutkallar:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

- Nişasta eterleri ve esterleri

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

- Diğerleri

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

i ir OM!

' Özel işlemler" Ic ilgili özel şartlar için bakınız Giriş Nollnrı 7.1 ve 7.3
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Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan müstahzar enzimler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Darut ve patlayıcı maddeler; pirotekni
mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar;
ateş alıcı maddeler

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırdığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tünı
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika
çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta
kullanılan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir..

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

-Renkli fotoğraf için anında devolope
olarak fotoğraf veren filmler (seri halinde)

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir '
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Dununla
beraber. 3702 pozisyonundaki girdiler,
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %
30'tınıı geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 40'ını
geçmeyen imalat

• Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. Bununla
beraber 3701 ve 3702, pozisyonlarındaki
girdiler kıymetlcri(bcraber hesaplandığında
JUrünUn fabrika çıkış fiyatının % 20'unu
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş dtlz
filmler ( kağıt, karton veya mensucat hariç
olmak üzere herhangi bir maddeden);
anında develope olarak fotoğraf veren boş,
düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri
halinde olsun olmasın)

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde
hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri
(kağıt, karton veya mensucat dışındaki
herhangi bir maddeden); rulo halinde
anında develope olarak fotoğraf veren
filmler (hassas, b o ş )

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ve 3702
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt,
karton ve mensucat (dolu fakat develope
edilmemiş)

Kullanılan tüm girdilerin 3701 ila 3704
pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y Fasıl 38

Muhtelif kimyasal maddeler;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika
çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y 3801

• Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan
kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit;
elektrotlar için karbonlu hamurlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

"X.
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- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla
%30'dan fazla grafitin mineral yağlarla
olan karışımları

3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
%20'sini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y3803

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine )

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine edilmesi

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

y 3805

Sülfat tcrebantin esansı, sallaştırılmış

Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma
veya rafinaj yoluyla saflaştırılması

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Reçine asitlerinden imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika
çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Odun katranı (Odun katranı zilli)

Odun katranının damıtılması

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat.

Haşarat oldürücü.kemirici hayvanlara karşı
koruyucu.zararlı mantarları ve bitkileri yok
edici.sürgünleri önleyici Ururllnlcr ve
bitkilerin büyümesini düzenleyici,
dezenfekte edici ve benzeri tlrllnler
(parekende satılacak şekillerde veya
ambalajlarda veya müstahzar haline
getirilmiş)(kUkürtlU şerit .fitil ve mumlar ile
sinek kağıtları gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan nıcnsucal, kagıt.deri ve benzeri
sanayilerde kullanılan türde "apre veya
finisaj" müstalızarları.boyayıcı maddelerin
şabillcştjrilmesini veya boyama işlemini
hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler
ve müstahzarlar (Orneğin;müstahzar haşıl
ve apreler.müslalızar mordanlar gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Metal satıhlarının temizlenmesinde >
kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve
kaynak yapılmasında kullanılan sıvı
müstahzarlar ve diğer yardımcı
müstahzarlanmetal ve diğer maddelerden
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları
ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve
elektrotlarının sıvanmasında veya
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y3806

y 3807

Ateşlemeyi Önleyici müstahzarlar,
oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan
katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler,
aşınmayı Önleyici maddeler, katkılar ve
nıinaral yağlar ( benzin dahil) veya mineral
yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar

• & • * - • * • < - , • -
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m
- yağlama yağları için, bitümcnli
minerallerden elde edilen yağlar veya petrol
yağları içeren milstnstahzar katkılar

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm
girdilerin kıymetinin UrUnün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geşmeyen
imalat

Vulkanizasyon çnbuklaştıncı müstahzarlar;
kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici
müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri
dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer
stabilizatör bileşikler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Yangın söndürme aletleri için dulgu
maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın
söndürme bombaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan organik karma çözücüler ve
incelticiler; boya ve vernik çıkarmada
kullanılan müstahzarlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Elektronikte kullanılmak üzere dope
edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya
benzeri şekillerde); elektronikte
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal
bileşikler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik
transmisyonlar için petrol yağları veya
bitümcnli minerallerden elde edilen yağları
içermeyen veya ağırlık itibariyle %7Q'den
az oranda içeren müstahzar sıvılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı
çözücü müstahzar sıvılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Uir mesnet üzerinde bulunan
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan
reaktiller ve laboratuvarlarda veya teşhiste
kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya
3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

veya

W

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj
mahsulü asit yağlan: sınai yağ alkolleri:
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj
mahsulü asit yağları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

- Sınai yağ alkolleri:

3823 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan
girdilerden imalat

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına
mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan kimya sanayii veya kimya
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil);
tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan kimya sanaii ve kim) a
sanayine bağlı sanayilere mahsıus artık
ürünler
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- Du pozisyonunda yer alan aşağıda
belirtilenler:
Dökümhane mayalarına ve kalıplarına
mahsus esası tabii reçine olan müstahzar
bağlayıcılar

veya

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri Urunun
fabrika çıkış fiyatının %20' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.

I

(4)

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
40'ını
geçmeyen imalat,

Naflenik asitler, bunların suda çözünmeyen
tuzları ve esterleri
2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol
Petrol sülfonatları (Alkali metallerin,
amonyumun veya etanolaminlcrin petrol
süllbnatlan hariç); bitdmenli minerallerden
elde edilen tiolenli sülfonik asillerin yağları
ve bunların tuzları.
İyon değiştiriciler
lîlektrik tüpleri ve valilerinde vakum
leminine yarayan emici bileşimler
Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.
Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen
amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent)
oksit
Süllbnaflcnik asiller, bunların suda
çözünmeyen tuzları ve esterleri
Pusel yağları ve Dippel yağı
Farklı anyon içeren tuzların karışımları
Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan
veya dokumaya elverişli maddelerden bir
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
- Diğerleri

3901 ila
3915

-

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü,
kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun
bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup
bunlara ilişkin kurallar aşağıda
belirtilmiştir);
- İlave lıomopolimerizasyon Ürünleri .
(toplam polimer muhtevası bakımından
ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek
monomer katkılı ürünler)

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
ve
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
riyalinin %20'sini geçmeyen,

- Diğerleri

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

imalat'
Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

y"-

I Hem bir taraftan 3TOI ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonları!^ şıhıftandırılan girdilerden oluşup'Ürünlerde;
sözkı
ı/.kDiHisıı kısıtlama sadece lirimde ağırlıkça halcim maddeler grubu için uygulanır.
.•>'' + \
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(3)

(2)

veya

- Kopolimer(polikarbonat ve akrilonitrilbütadien-stiren kopolimeri (ABS)'den) den
olanlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Dununla beraber, aynı
pozisyonda yer alan girdiler, kıymetleri UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %5Ü' sini geçmemesi
koşuluyla kullanılabilir.'

- Poltestcrden olanlar

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmeyen ve/veya
tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A)
imalat

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin
başka yeinde belirtilmeyen veya yer
nltnaynn) (ilk şekillerde)

Ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan
kullanılan her hangi bir girdinin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini
aşmayan imalat

JİL

Plastikten yarı-mamııller ve plastikten eşya:
(3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917
pozisyonunun bir kısmı, 3920
pozisyonunun bir kısmı ve 3921
pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara
ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir):
- Yassı ürünler (sadeee-yüzey işlemlerinden
daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve
kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer
Ürünler .

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının % 50'sini geçmeyen İmalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkı;
fiyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen ve
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmeyen,
imalat'

Kullanılan
tUm
girdilerin
kıymetinin
[Irünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

Kullanılan Fasıl 39 'da yer nlan her hangi bir
girdinin kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının %20'sini geçmeyen imalat'

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
Tyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

- Diğerleri:
- - İlave homopolimerizasyon ürünleri
(toplam polimcr muhtevası bakımından
ağırlık itibariyle %99'dan fazla tek
nıonomer katkılı ürünler)

• Diğerleri

y 3 9 1 6 ve
y 3917

Profiller ve ince ve kalın çubuklar

Kullanılan
tüm
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini
girdilerin
kıymetinin
geçmeyen,
ürünün fabrika çıkış
%
25'ini
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi bir fiyatının
geçmeyen imalat.
girdinin kıymetinin, UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmeyen,
imalat

• lyonomer levhalar ve filmler

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere
metal iyonları ile kısmen nötralizc edilmiş
melakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi
termoplastik tuzlardan imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

' Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan Ürünlerde,
sözkonusu kısıtlama sadece ÜrUnde ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.
2

Delirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir: Gardner-llazemctc'rİörrcHazefaktör) ile ASTM-D 1003-16'ya göre Ölçülen optik
geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar
,4y' ,
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(2)
-rejenere selülozdan, poliamidlerdcn, veya
polietilendcıı levhalar

y 3921

<MWJMWOT»i«'raw>mii™mra«<w^

(3)

veya

Plastikten metalize folyeler

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek
derecede transparan^ polester yapraklardan
imalat

Plastikten eşya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

3922 ila
3926

İİL

Ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi bir
girdinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 20'sini geçmeyen imalat

y Fasıl 40

Kauçuk ve kauçuktan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

y 4001

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar
veya krep kauçuk

Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi

4005

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanizc
edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha,
tabaka veya şerit halinde)

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç)
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
%50'siııi geçmeyen imalat

Çullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının
%
25'ini
geçmeyen imalat.

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış
dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri
veya tekerlek bandajları, dış lastikler için
değişebilir sırtlar ve kolanlar:
- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler,
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi

• Diğerleri

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler
hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat

1 lam postlar, deriler (kürkler hariç) ve
köseleler;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü
alınmış

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin
alınması

4104 ila
4107

Deriler, kılları veya yünleri alınmış (4108
veya 4109 pozisyonlarındaki deriler hariç)

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden
dabaklanması
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat

4109

Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve
köseleler; metalize deri ve köseleler

4104 ila 4107 pozisyonlarındaki derinin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının
%50'sini geçmeyen imalat

Fasıl 42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum
takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve
benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından
mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat

y Fasıl 43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların
mamulleri
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllandırıldıgı imalat

4012

y ['asıl 41

y 4017
y4H>2

2

Delirtilen yapraklar yüksek derecede transparan utarak görülecektir: Ciardner-llazcmetcr (örn, llazcfaklör) ile ASTM-D I003-I6'ya göre ölçUj^ıujjıüt^
geçirgenliği %2'den daha az olan yapraklar
.,..,. . ^
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y 4302

(•»)

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler.
(birleştirilmiş):
- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak
birlcştirilmemiş kürklerin kesim ve
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama

- Diğerleri

Birleştirilmemi;, dabaklanmış veya aprelenmiş
kürklerden imalat

4303

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve
kürkten diğer eşya

4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş,
dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat

y l'ıısıl 44

Ağaç ve sılışap eşya; odun kömürü;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y4403

Kare şeklinde kabaca yonlulmuş ağaçlar

Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya kısırları
alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan
imalat

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya
yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak
halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya
(V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş)

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde
bağlantı teşkil etme

y 4408

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş
kaplamalık yapraklar ve kontraplak için
yapraklar ve uzunlamasına testere ile
biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde
açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer
ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya
(V) şeklinde bağlantı teşkil etmiş)

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama
veya (V) şeklinde bağlantı teşkil etme

y 4409

1 lerhangi bir kenarında veya yüzünde
sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş,
zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı
teşkil etmiş olsun olmasın):

y 4407

-

„

- Zımparalanmış veya (V) şeklinde bağlantı
teşkil edilmiş olanlar

Zımparalama veya (V) şeklinde bağlantı teşkil
etme

- Köşebentler ve pervazlar

Kornişleıne veya kalıplama

y 4410 ila
y 4-413

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış
süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga
levhalar dahil)

Kornişleme veya kalıplama

y 4415

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes
sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri
ambalajlar

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan
imalat

y 4416

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve
diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve
parçaları

iki esas yüzütestereleıncdcn daha ileri işlem
görmemiş fıçı tahtalarından imalat

y 4418

- Bina ve inşaat için marangozluk
mamulleri ve doğrama parçaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırdığı imalat.bununla beraber
hücreliahşap levhalaf.padavralar ve'shakes'ler
kullanılabilir

- Köşebentler ve pervazlar

Kornişleme veya kalıplama

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura
çivileri

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap
hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki
ahşap malzemeden imalat

y 4421

.,-.«-r?s
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veya

y l asıl 45

Mantar ve mantardan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tUm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

4503

Tabii mantardan eşya

4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan veya örtllmeyc elverişli
diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve
hasırcı eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
smıflandırıldığı imalat

Fasıl 47

Odun veya diğer lifli sclülozik maddelerin
hamurları: geri kazanılmış kağıt veya
karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
smıflandırıldığı imalat

y Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan,
kağıttan veya kartondan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sıuıllandırıldığı imalat

y 4811

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece
kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

4816

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt
ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809
pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir
kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak
perakende satılacak hale getirilmiş olsun,
olmasın)

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

4817

Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz
kartpostallar ve haberleşme kartları;
bunların kağıt ve kartondan kutuları
(poşetler ve benzeri zarflar içine takını
halinde yerleştirilmiş olanlar)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı ve
• kullanılan (Om girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y 4818

Tuvalet kağıdı

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

y4819

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya
selüloz lif tabakalarından kutular,
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj
kutuları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y 4820

Mektupluk bloknotlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış Fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y4823

Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve
selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline
güre kesilmiş)

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus
girdilerinden imalat

y Fasıl 19

Uasılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı
sanayiinin diğer mamulleri; el ve mnkina
yazısı metinler ve planlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
smıflandırıldığı imalat

4909

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik
kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları
(resimli, zarllı veya süslemeli olsun,
olmasın)

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki
girdilerden yapılan imalat

(•»>
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y Fasıl 50

(3>

(2)

(4)

Matbu her türlü takvim (blok halinde
takvimler dahil):
- "Devamlı" türden olan takvimler veya
kağıt veya karton.dışındaki maddelerden
mamul mesnetler üzerine takılı olan blok
halindeki takvimler

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Urunun
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

- Diğerleri

4909 veya 4911 pozisyonu dışındaki
girdilerden imalat

İpek

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
y50O3

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli
olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme
sureliyle elde edilen döküntüler dahil).
karde edilmiş veya taranmış

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya
taranması

5004 ila
y 5006

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde
edilen iplikler

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya hain ipekten,
• karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii
liflerden,
-kimaysal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
•kağıt yapımına mahsus girdilerden,

5007

İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş
mensucat

imalat'

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten imalat'

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,
• tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve
suni devamsız liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıttan
imalat'
veya
en az iki hazırlama veyn linisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalenderlemc.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onanın ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

y Taşıl 51

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı;nt
kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisj onda
sınıllandırıldıgı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;

' Dokumaya elverişli girdi karşınlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş fjolu 5.
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S106 ila
5110

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından
veya at kılından iplik

51II. ila
5113

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından
veya at kılından dokunmuş mensucat

(4)

_ÜL
-Kardc edilmiş, taranmış veyn eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liderden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat'

• Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten imalat'

- Diğerleri

-Hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden,,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve
suni devamsız liderden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
veya
-kağıttan
imalat'
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartına, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalenderlemc,
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen )

y Fasıl 52-

Pamuk

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
5204 ila
5207

Pamuk ipliği

- Kardc edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat'

5208 ila
5212

Pamuk mensucat
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

1

Tek kat iplikten yapılan imalat'

Dokumaya elverişli girdi kakımlarından manıül ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5.
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- Diğerleri

(4)

- hindistan cevizi ipliğinden.
-tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve
suni devamsız liflerden
- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıttan,
imalat'
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
tcrmollksaj. şardonlama, kalenderlcme,
çckmczlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onanırı ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, urunun fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

y Taşıl 53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liller;
kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş
mensucat

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
5306 ila
5308

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden
iplik; kağıt ipliği

5309 ila
5311

Dokumaya elverişli diğer biıkisel liflerden
dokunmuş mensııcat;kagıt ipliğinden
dokunmuş mensucat

•karde edilmiş, taranmış veya eğirme için
başka şekillerde hazırlanmış ipek
döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii
liflerden,
-kimaysal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
•kağıt yapımına mahsus girdilerden.
imalat'

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat'

- Diğerleri

•hindistan cevizi ipliğinden,
-tabii liflerden.,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
veya
- kağıttan
imalat'
veya

' Dokumaya elverişli girdi kurşunlarından m.ımüt tlrllnleıle ilgili flzel koşullar için hakiniz, (jirij Nolıı 5.
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veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize cime,
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatizc etme.
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen )
3401 ila
Î406

Sentetik ve suni fılamcntlerden
ipliklcr.monofilamentler

5407 ve 5408

Sentetik ve suni filamcnt ipliklerinden
dokunmuş mensucat

- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek
döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii
liflerden,
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden
imalat'

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat'

- Diğerleri

-hlndistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden
• kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
veya
• kağıttan
imalatl
veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme,
çckmczlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen )
5501 ila
5507

Sentetik ve suni devamsız lifler

Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat

5508 ila
5511

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş
ipliği ve iplikler

• Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde
eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek
döküntülerinden,
• karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii
1 i İlerden,
• kimyasal maddelerden veya tekstil
hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus maddelerden

5512 ila
5516 .

Sentetik ve suni devamsız liflerden
dokunmuş mensucat

imalat'

Dokumaya elverişli girdi karşımlnrından mamul Ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S.
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veya

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş ulanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat'

• Diğerleri

•Hindistan cevizi ipliğinden.
-tabii liderden,,
- kardc edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liflerden,
• kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
veya
-kağıttan
imalat'
veya
en âz iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme,
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj. dekatize
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 47.5'ini
geçmeyen)

y l'iisıl 56

Viilkn. keçe ve dokunmamış mensucat: ilzel
iplikler: sicim, kordon, ip, halat ve
hımlarthm mamul eşya;

aşağıda belirtilenler hariç;

5602

- hindistan cevizi ipliğinden.
- tabii liflerden.
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan.
veya
- kağıt yapım...da kullanılan girdilerden.
imalat'

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış
veya laminc edilmiş olsun olmasın):
- İğne işi keçe

- tabii liflerden,
• kimya«al girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat'
Dununla beraber;
- 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentlerinin,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki.polipropilen
liflerin
veya,
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament
demetlerinin,
•denominasyonları tüm durumlarda 9
desiteksten daha az olan tek katlı filament veya
lillcrinin, kıymetlerinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını aşmamak koşuluyla
kullanılabildiği imalat

- Diğerleri

- tabii liflerden,
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız
liflerden
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan
imalat'

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul Drünlcrlc ilgili özet koşutlar için bakınız Giriş Notu 5
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Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış
kauçuk ip veya halatlar: dokumaya elverişli
iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki
şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik
emdirilmiş, kaplanını;, sıvanmış)
- Dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış
kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat

- Diğerleri

• karde edilmemiş, taranmamış veyn eğirme
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi
liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,

5605

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize
iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip,
şerit veyn toz şeklindeki metalle
birleştirilmiş veya melalle kaplanmış 5404
veya 5405 pozisyonundaki şerit ve
benzerleri

- tabii liflerden.
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız Millerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat1

5606

Oipe ipliklef, 5404 ve 5405
pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe
edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe
edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şcnil
iplikler dahil): şenet iplik (chainette)

- tabii liderden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik
ve suni devamsız liftlerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
veya

imalat'

- kağıt yapımına mahsus girdilerden.
imalat'
Taşıl 57

1 lalılar ve diğer dokumaya elverişli
maddelerden yer kaplamaları:
- İğne işi keçeden

-tabii liflerden.
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan imalat' ,
Bununla beraber;
- 5402 pozisyonundaki potipropilcıı
filamcntlcrinin,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen
li İlerin
veya,
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament
demetlerinin,

- Diğer keçeden

denoıninasyonları tüm durumlarda 9
deşiteksten daha az plan tek katlı filament
veya liflerinin, kıymetlerinin tlrllnun fabrika
çıkış fiyatının %40'ını aşmamak koşuluyla
kullanılabildiği imalat
- Karde edilmemiş veya taranmamış veya
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii'
liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil
hamurundan,
imalat'

Dokumaya elverişli girdi karşımlurmdnıı nıaıntll Ürünlerle ilgili öze! koşullar için bakınız Giriş Nolu 5.
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• Diğerleri

y 1 asıl 58
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veya

- hindistan cevizi ipliğinden,
• suni ve sentetik filamcnt ipliklerinden.
-tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme
için başka şekilde hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız, liflerden,
imalat'

O/el dokunmuş mensucat: lufie edilmiş
dokumaya elverişli mensucat; dantela;
duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;
işlemeler;
aşağıda belirtilenler hariç:
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

- Diğerleri

Tek kat iplikten imalat'

-Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve
sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal maddelerden veya tekstil
hamurlarından,
imalat'
veya,

en az. iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama. kalenderlcme,
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)
5805

1:1 ile dokunmuş duvar haltları ((iobelins.
Ilandcrs, Aubusson. Ueauvais ve benzerleri
) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük
nokta.kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde
olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

5810

Parça. şerit veya motif halinde işlemeler

-Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'siııi geçmeyen,
imalat

5901

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında
kullanılan türden zamk veya nişastalı
maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli
mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf
bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta
kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş
mensucat

İplikten imalat

5902

Naylon veya diğer poliamidlerden.
poliesterden veya viskoz, ipeğinden elde
edilen yüksek mukavemetli iplikten her
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için
mensucat:

İ' •

' )
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- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya
elverişli madde oranı %90'ı geçmeyenler

İplikten imalat

- Diğerleri

Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış
veya plastikle lamine edilmiş mensucat
( 5 9 0 2 pozisyonundakiler hariç)

İplikten imalat
veya
en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalcnderleme,
çckmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekalize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun
olmasın); bir sıvama veya kaplama
maddesinin dokumaya elverişli mesnet
Üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer
kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun
olmasın)
5,905

İplikten imalat

Dokumaya elverişli maddelerden duvar
kaplamaları:
- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
lamine edilmiş olanlar

İplikten imalat

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden.
• tabii liderden,
• karde edilmemiş, taranmamış'veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni
ve sentetik devamsız liflerden,
•kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
imalat'
veya
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme.
termofiksaj, şardonlama, kalcnderleme,
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekalize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

Kauçuklu mensucat (5902
pozisyonundakiler hariç):
- Örülmllş olanlar

-Tabii liflerden,
• karde edilmemiş taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni
ve sentetik devamsız liflerden veya
• kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,
imalat 1

Dokumaya elverişli girdi karşınlarından mamul Ürünlerle ilgili Mel koşullar için bakınız Giriş Notu S
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(2J
• Sentetik filamcnt ipliklerinden mamul
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı
geçenler)

Kimyasal girdilerden imalat

- Diğerleri

İplikten imalat

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer
mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları
veya benzeri işler için boyanmış bezler
(tualler)

İplikten imalat

veya

JÎL

veya
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme,
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış
fiyatının % 47,5 ini geçmeyen)

Dokumaya elverişli maddelerden
dokunmuş veya Örülmüş fitiller (lamba,
ocak, çakmak, mum ve benzerleri için);
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve
bunların imaline yarayan boru şeklinde
örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):

5909 ila
5911

• Dcyaz alevli lambalar için gömlekler,
emdirilmiş

Doru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş
mensucattan imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya
elverişli maddelerden mamul eşya:
- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü
mensucattan veya paçavradan yapılan imalat

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer
teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş
mensucat (keçeleştirilmiş olsun
olmasın)(kaplanmış veya sıvanmış olsun
olmasın).tek veya çok katlı çüzgü ve/veya
atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya
5911 pozisyonunda yer alan çok katlı
çözgü ve/ veya atkı iplikli düz dokunmuş

- Hindistan cevizi ipliğinden,
• aşağıdaki girdilerden:
-polilctrafloroetilen ipliğinden*.
-poliamid ipliğinden (çokkntlı. fenolik
reçineyle kaplanmış veya sıvanrmş)
- m-fenilendiamin ve isonaftalik asit
condensasyonundan elde edilen, aromatik
poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,
-politetrafloroctilen monofillerinden 2 ,
- poli-p-fenilen tcrcflalamidin sentetik
tekstil lifi ipliği,
-cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile
kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)
-poliestcrin, tctraflalatik asit reçinelerinin,
1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik
asitin kopolieslcr monofilamenllcrinden
•tabii liflerden, veya,
- kardc edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni
ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat'

1

Dokumaya elverişli girdi karşımlarından mamul Ürünlerle ilgili Özel koşullar için hakiniz Giriş Notu 5

2

Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır

* Bakınız Giriş Notu 6
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veya

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni
ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Örme Eşya

-Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya
başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden,
veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

1

(4)

imalat'
Fasıl 60

imalat'

1 asıl 61

Örme giyim eşyası ve aksesuarları
Şekline göre kesilmiş parçalardan veya
örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha
fazla (irme mensucatın dikilmesi veya
başka surette birleştirilmesiyle elde
edilmiş olanlar
-Diğerleri

İplikten imalat'--*

-Tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya
başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden,
veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat'

y Fasıl 62

Giyim eşyası ve aksesuarı (Örülmemiş)

İplikten imalat' ••'

aşağıda belirtilenler hariç;
y
y
y
y
y

6202,
6204,
6206,
6209 ve
6211

Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim
eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar)

İplikten imalat'
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan
imalat1

>• 6210 ve
> 6216

Alilıninyumlu polyester tabakasıyla
kaplanmış mensucattart ateşe dayanıklı eşya

iplikten imalat'
veya.
Kullanılan kaplanmamış mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış
mensucattan imalat'

1

Dokumaya elverişli girdi karşımlanndan mamul ürllıılcrlc ilgili Özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

2

Du girdilerin kullanımı kağıl yapma makinalarında kullanılmaya mahsus Kirde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır

• Bakınız Giriş Notu 6
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Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar,
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri
eşya:
- İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1'-',
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin
Urtlnün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan
imalat

- Diğerleri

Ağartılmamış tek iplikten imalat1'3 veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle
(temizleme, ağartma, merserize etme,
termofiksaj, şardonlama, kalcnderlcnıe.
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme,
emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi)
beraber yaptlan baskılamayı mUtakibeıı bitirme
işlemi (kullanılan 6213 ve 6214
pozisyonundaki baskısız eşyanın kıymetinin,
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini
geçmeyen)

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı;
giyim eşyasının veya giyim eşyası
aksesuarlarının parçaları (6212
pozisyonundakiler hariç):
- İşlemeli olanlar

İplikten imalat'
veya,
Kollanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin
Urtlnün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını
geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan
imalat3

- Alüminyumlu polyester tabakasıyla
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya

İplikten imalat3
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış
mensucattan imalat3

1

- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar
(kesilmiş)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen,
imalat

- Diğerleri

İplikten imalat3

Dokumaya elverişli girdi kakımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar içiıi bakınız Giriş Notu 5
Bu girdilerin kullanımı kağıt yapına mnkinalarında kullanılmaya mahsus t(Hde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır

3

Bakınız Giriş Notu 6

4

Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuktu
olmayan Örme eşya için bakınız Giriş Notu 6.
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y Fasıl 63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer
hazır cşya;takımlar; kullanılmış giyim
eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar

J2L
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç,
6301 ila
6304

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak
çarşafları ve benzerleri; perdeler ve
benzerleri; diğer mefruşat eşyası:
- Keçeden ve dokunmamış
mensucattan

- Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat''

• Diğerleri:

6305

- - İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat3'4
veya
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç)
mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını geçmemesi koşuluyla
işlenmemiş mensucattan imalat

- - Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat3'4

Ambalaj için torba ve çuvallar

- Tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış
sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat1

6306

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış
storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara
taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:
- Dokunmamış mensucattan

-Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hanurundan
imalat''3

- Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'-3

6307

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

6308

Kilimler, halılar, işlemeli masa Örtüleri ve
peçetelerin yapımında kullanılan mensucat
ve ipliklerden müteşekkil takımlar
(aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve
benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende
olarak satılacak hale getirilmiş)

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, takım
içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı
uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır.
Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,
toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış
fiyatının % 15'ini geçmemek koşuluyla takım
içinde yer alabilir.

1

Dokumaya elverişli girdi karşınılarmdan mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu S

- Du girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmu; mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır
' tJakıntz Giriş Notu 6
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y Fasıl 64

Ayakkabılar; getrler ve benzeri eşya
aşağıda belirtilenler hariç:

(3)

veya

6406

Ayakkabı aksamı ( d i ; tabanlar dışındaki
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış
ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç
tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya;
getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri
eşya; ve bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 65

Başlıklar ve aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
6503

6505

y Fasıl 66

6501 Pozisyonunda yer alan şapka
taslakları ve disklerinden yapılmış keçe
şapkalar ve diğer keçe başlıklar
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın)
Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli
maddelerden yapılmış veya ürülmllş
şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde
(Takat şerit halinde ulanlar hariç)
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın); her lürld maddeden saç fileleri
(astarlanmış veya donatılmış olsun
olmasın)
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar,
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve
bunların aksamı

JâL

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer
taban elemanlarına takılmış yüzler hariç,
herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.

İplikten veya dokumaya elverişli madde
liflerinden imalat3

iplikten veya dokumaya elverişli madde
liderinden imalat3

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
6601

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu
şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri
şemsiyeler dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen
imalat

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve
bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan
saçından eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 68

Taş. alçı, çimento, amyant, mika veya
benzeri maddelerden eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç
y6803

Kayağan taşı veya aglomcre kayağan
taşından eşya

İşlenmiş kayağan taşından imalat

y 6812

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile
magnezyum karbonat esaslı karışımlardan
eşya

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden
imalat

y 6814

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil)
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir
mesnet üzerinde)

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) imalat

Fasıl 69

Seramik mamulleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Dakınız Giriş Notu 6
- -
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(3)

(2)
Cam ve cam eşya
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y 7003,
y 7004 ve
y7005

Yansıtıcı tabakası olmayan cam

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7006

7003,7004 ve 7005 pozisyonlarındaki
camların kavislendirilmiş, kenarları
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş Takat
diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve
donatılmamış olanları

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7007

Emniyet camları [sertleştirilmiş,
(temperlenmiş), veya lamine edilmiş
camlardan]

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7008

Çok katlı yalıtım camları

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7009

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın )
(dikiz aynaları dahil)
.

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat

7010

Canı damacana, kavanoz. şişe.küçük şişe,.
çanak, tllp, serum ampulleri ve diğer kaplar
(eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya
elverişli cinsten): camdan konserve
kavanozları; camdan tıpa, kapak ve
benzerleri

Kullanılan İllin girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
veya
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla cam kesim işlemi

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve
7018 pozisyonundakiler hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat veya
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla cam kesim işlemi
veya
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmemesi
koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde
dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

y 7019

Cam liderimle» (iplik hariç) eşya

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil
verilmiş ipliklerden,
veya
- cam yününden imalat

y Fasıl 71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli
metallerle kaplama metaller ve bunlardan
mamul eşya; taklit mücevherci eşyası;
metal paralar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

-

y 7101

aşağıda belirtilenler hariç;
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe
dizilmiş)

y 7102.
y 7103 ve
y 7104

işlenmiş kıymetli ve yarı-kıymelli taşlar
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde
edilmiş)

7106,7108
ve 7110

Kıymetli metaller:

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen
imalat

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli
taşlardan imalat
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• İşlenmemiş olanlar

7106, 7108 ve 7110 Pozisyonlarında yer
almayan girdilerden imalat,
veya
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer alan
kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,
veya
7106, 7108 ve 7110 pozisyonlarında yer alan
kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi
metallerlerle alaşımlarının yapılması

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat

y7lü7,
y 7 1 0 9 ve
y7lll

Kıymetli melallerle kaplanmış metaller
(yarı-işlenmiş)

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden
(işlenmemiş) imalat

7116

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli
ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii,
sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Urunun
fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen
imalat

7117

Taklit mücevherci eşyası

Kullanılan tüm girdilerin Urününkinden farklı
bir pozisyonda sımflandırıldığı imalat
veya
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün'
fabrika çıkış fiyatının % SO'sini aşmamak
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi
melallerden imalat

y Fasıl 72

Demir ve çelik
aşağıda belirtilenler hariç:

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarımamuller

7201,7202, 7203, 7204 ve 7205
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

7208 ila
7216

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde
mamulleri, profiller, çubuklar

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya
diğer ilk şekillerden imalat

7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul
girdilerden imalat

y 7218,
7219 ila
7222

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı
hadde mamulleri, çubuklar, profiller

7218 pozisyonunda yer olan külçelerden veya
diğer ilk şekillerden imalat

7223

Paslanmaz çelikten teller

7218 Pozisyonunda yer alan yarı mamul
girdilerden imalat

y 7224,
7225 ila
7228

Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı
hadde mamıılcri,.sıcak haddelenmiş
çubuklar (düzensiz kangallar halinde)
profiller; alşımh veya alşımsız çelikten
sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

7206. 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan
külçelerden ve diğer ilk şekillerden imalat

7229

Diğer alaşımlı çelikten teller

7224 Pozisyonundaki yarı mamul girdilerden
imalat

y Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sııııllaiKİırıldığı imakıl

aşağıda belirtilenler hariç;
y 7301

Palplanşlar

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

_LÜ_

162
»JiiW»MW^«j>!««W»!OTJWmWMTO^

"i

(D

_1?L
Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay
hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas
dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve
makaslar, gergi çubukları, dişli raylar,
traversler, cebireler, yastık ve köşelikler,
seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar,
rayların döşenmesi, eklenmesi veya
sabitlcştirilmesi için bağlantı levha ve
çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer
parçalar

7206 Pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

7304, 7305
ve 7306

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten
ince ve kalın borular, içi boş profiller

7206, 7207, 7218 ve 7224 pozisyonlarında yer
alan girdilerden imalat

y 7307

Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları
(bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5
CrNiMol7l2)

Kıymeti Urürnün fabrika çıkış fiyatının %
35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş
taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin
genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş
açılması, kum püskürterek temizlenmesi

7308

Demir veya çelikten inşaat (9406
pozisyonundaki prerabrik yapılar hariç) ve
inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent
kapakları, kuleler, pitonlar, ayaklar,
sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı
eşikleri, kcpenkler, korkuluklar,
parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak
üzere hazırlanmış demir veya çelikten
. saclar, çubuklar, profiller, borular ve
benzerleri

_ffi_

_ÖL

7302

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
.Bununla beraber, 7301 Pozisyonunda yer
alan kaynaklı profiller ve köşebentler
kulanılmayabilir.

y 7315

Patinaj zincirleri

Kullanılan 7315 Pozisyonunda yer alan
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat

y Fasıl 74

Dakır ve bakırdan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

aşağıda bclitllcnlcr hariç:
7401

Bakır matları; çöktUrUlmüş bakır (tersip
bakır)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

7402

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine
için bakır anotlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları
(ham):

7404

- Rafine edilmiş bakır

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.

• Bakır alaşımları ve diğer elementler
içeren rafine edilmiş bakır

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya
bakır döküntü ve hurdalarından imalat

Bakır döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
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7405

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

7501 ila
7503

Nikel matları, nikel oksit sinlcrlcri ve nikel
metalürjisinin diğer ara ürünleri;
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve
hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

7601

İşlenmemiş alüminyum

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya ısıl
işlem yoluyla imalat

7602

Alimunyum döküntü vchurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y 7616

Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden
tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler,
mukavemetlendirici mensucat ve benzeri
malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı
bantlar dahil)] alüminyumdan metal
depluvayye

- Kullanılan tüm girdilerin Urürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar
da dahil, mukavemetlendirici mensucat, tül
mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum
tellerden bunlara benzer girdiler veya
alüminyum depluvayye kullanılabildiği,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Pasıl 77

Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride
kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.

y Fasıl 78

Kurşun ve kurşundan eşya

_ÜL

aşağıda belirtilenler hariç:

aşğıda belirtilenler hariç:

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan lüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
7801

İşlenmemiş kurşun
- Rafine edilmiş kurşun

Stowra<?yww^ , aw!aywmwpw , ıwMflOT'iç

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan imalat
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- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
Bununla bcrabcr,7802 pozisyonunda yer alan
döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

7802

Kurşun döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı '
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

(4)

|

aşağıda belirtilenler hariç:
7901

İşlenmemiş çinko

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
Bununla bcraber,7902 pozisyonunda yer alan
döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

7902

Çinko döküntü ve hurdaları

Kullanılan tüm girdilerin UrUrnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

y Fasıl 80

Kalay ve kalaydan eşya

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % SO'sini geçmeyen,
imalat

' aşağıda belirtilenler hariç;
8001

İşlenmemiş kalay

Kullanılan tüm girdilerin UrUnUn yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat
Bununla, beraber,8002 pozisyonunda yer alan
döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

8002 ve 8007

Kalay dokumu ve hurdaları; kalaydan diğer
eşya

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan
mamul eşya:
- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve
bunlardan mamul eşya

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan
tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının %50'sini geçmeyen imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin ürürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

r
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y Fasıl 82

Adi metallerden alctlcr.bıçakçı eşyası ve
sofra takımları; adi melallerden bunların
aksam ve parçaları

(3)

(4)

Kullanılan tüm girdilerin Urürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
8206

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin
iki veya daha fazlasından meydana gelen
aletler (perakende satış için hazırlanmış
lakım halinde)

Kullanılan tüm girdilerin 8202 ila 8205
pozisyonları dışında herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, 8202 ila 8205
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri takım
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının %
IS'ini geçmemek koşuluyla takıma dahil
edilebilir.

8207

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya
ınakinalı aletlerin değişebilen aletleri
(basınçla çukurlaştırma, ıstampalama,
zımbn ile delme, set ve yiv açma,
raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama
gibi) (melallerin çekilmesine veya
ekstrUzyonla işlem görmesine mahsus
haddeler ile kaya delmeye veya sondaj
yapmaya mahsus aletler dahil)
Mekanik makina ve cihazlara mahsus
bıçaklar ve kesici ağızlar

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan İtim girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

y 8211

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun
olıııasın)(kapanan budama çakıları dahil)
(8208 pozisyonundakiler hariç)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla birlikte, adi
metalden bıçak saplan ve bıçak ağızları
kullanılabilir.

8214

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap
ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyına
bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür
veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak
liSrpülcri dahil)

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıriandınldıgı imalat. Bununla birlikte, adi
melalden bıçak sapları kullanılabilir.

8215

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli
kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak
ve sofra eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllandırıldığı imalat. Bununla birlikte, adi
metalden bıçak sapları kullanılabilir.

y Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya

Kullanılan tüm girdilerin Urürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

8208

aşağıda belirtilenler hariç;
y 8302

y 8306

'

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen.
imalat

Binalar için diğer donanım.tertihal ve
benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla birlikle, 8302
pozisyonundaki girdiler kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemek
koşuluyla kullanılabilir.

Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs
eşyası

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllandırıldığı imalat. Bununla birlikte. 8306
pozisyonundaki girdiler kıymetleri ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 30'tınu geçmemek
koşuluyla kullanılabilir.
it
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NUklear reaktörler, kazanlar, makinalar.
mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksanı
ve parçaları

aşağıda belirtilenler hariç;

veya

J*L

- Kullanılan (Um girdilerin UtUnlln yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulandan Kim girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış riyalinin % 40'ını geçmeyen,
imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

y 8401

Nükleer yakıt elemanları

Kullanılan tüm girdilerin Urürnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat'

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

8402

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak
basınçlı su buharı da Üretebilen merkezi
ısıtma için sıeak su kazanları hariç); kızgın
stı kazanları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

8403 ve
y8404

Merkezi ısıtma kazanları (8402
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi ısıtma
kazanları için yardımcı cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin 8403 ve 8404
pozisyonları dışında herhangi bir pozisyonda
sıriıflandırıldığı imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnün fabrika çıkış
fiyatının
%40'ını
geçmeyen imalat.

8406

Duhar türbinleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

8407

Kıvılcım ile ateşlcmeli içten yanmalı
doğrusal Veya döner pistonlu motorlar
(patlamalı motor)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

8408

Sıkıştırma ile ateşlcmeli içten yanmalı
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

8409

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408
pozisyonlarındaki motorların aksam ve
parçaları

Kullanılan Kim girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat
'

8411

Turbojctler, lurbopropcllcrler ve diğer gaz
türbinleri

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulandan tüm girdilerin kıymetinin UrUnün
fabrika çıkış fiyatının % <IO'ını geçmeyen,
imalat.

8412

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden
makinalar

Kullanılan (Um girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

y 8413

Döner pozitirhareketli pompalar

y 8414

Sanayide kullanılan vantilatör ve benzerleri

- Kullanılan itlin girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan Ulnı girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen.
imalat.
- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat.

SOzkonusu kural 31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli olacaktır.
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(S. Sayısı : 359)

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
llyalının
%25'ini
geçmeyen imalat.
Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
llyalının
%25'ini
geçmeyen imalat.
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Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı
olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı
cihazlar dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Urunun
fabrika çıkış fiyatının % 40*ını geçmeyen
imalat

Buzdolapları, dondurucular ve diğer
soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli
olsun olmasın); ısı pompaları (8415
pozisyonundaki klima cihazları hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Ağaç. kağıt hamuru, kağıt veya karton
sanayiine mahsus mnkinalar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürflnlln fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Kalenderler ve diğer hadde makinaları
(metal veya cam hadde makinaları hariç) ve
bu makinaların silindirleri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
• yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5
santigram veya daha iyi olan teraziler hariç)
(tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve
teraziler dahil) her tür tartı alet ve
cihazlarına mahsus ağırlıklar

- Kullanılan tüm girdilerin Ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Kaldırma, clleçlcnıe, yükleme veya
boşaltma işlerine mahsus makina va
cihazlar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Kendinden hareketli buldozerler,
anglcdozcrler, greyderler, toprak
tesviyesine mahsus makinalar, skrcypcrlcr,
mekanik küreyiciler, ekskavatörler, kürcyici
yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak
suretiyle yapan makinalar ve yol
silindirleri:
- Yol silindirleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

• Diğerleri

- Kullanılan itlin girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 359)

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.
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T) I
Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'untı
geçmeyen imalat.

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin
taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması,
kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp
sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine
mahsus diğer makiııa ve cihazlar; kazık
varyosları ve kazık sökme makinaları; kar
kdreyicileri ve pUskUrtUcülcri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8431
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış fiyatının
% lO'unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Sadece ve esas itibariyle yol silindirlerinde
kullanılmaya mahsus aksam ve parçalar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru
imaline veya kağıt veya karton imaline veya
finisajına mahsus ıııakina veya cihazlar

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn.
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun
işlenmesine mahsus diğer makina ve
cihazlar (her cins kesme makina ve
cihazları dahil)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, tlrlln ile aynı
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin UrUnUn fabrika çıkış fiyatının %
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

8444 ila
8447

llıı pozisyonlarda yer alan tekstil
sanayiinde kullanılmaya mahsus makinalar

y8448

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil
makinalarında kullanılmaya mahsus
yardımcı makina ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

y. 8431

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki
kitap dikme makinaları hariç ): Özellikle
dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya,
tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının
iğneleri:
- Dikiş makinaları (yalnız düz dikiş
yapanlar) (motorsuz, olanlarının başları 16
kg.ı, motorlu olanlarının da başları motorla
birlikte 17 kg.ı geçmeyenler)

- Kullanılan tUm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen.
- Başın (motorsuz) montajında kullanılan
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin menşeli
girdilerin kıymetini aşmadığı, ve
- Kullanılan zigzag, ip'gcrme ve çengel
mekanizmasının halihazırda menşeli olması
gereken,
imalat

• Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

84S6 ila
8466

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan •
makinalı aletler, bunların aksam, parça ve
aksesuarları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %10'ını geçmeyen
imalat

8469 ila
8472

Bllro makinaları (Örneğin, yazı makinaları,
hesap makinaları, otomatik bilgi işlem
makinaları, teksir makinaları, tel zımba
makinaları)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat
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Melal dökümhaneleri için dereceler (düküm
kasaları); döküm plakaları, döküm
modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç),
melal karbürler, cam, mineral maddeler,
kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen
imalat

İler nevi rulmanlar

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kutandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Diger maddeler ile birleştirilmiş metal
tabakalardan veya iki ya da daha fazla
melal tabakalardan yapılmış contalar; poşet,
zarf veya benzeri ambalajlara farklı
kompozisyonlarda takım veya grup halinde
tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

Du fasılın başka pozisyonlarında
belirtilmeyen veya yer almayan makinaların
aksam ve parçaları (elektrik konektörleri,
izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer
elektrikli aksam ve parçalar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat
.'

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların
aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve
bunların aksam, parça ve aksesuarı

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'ııııu
geçmeyen imalat.

Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik
enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8503pozisyonunda
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
ve rotatif elektrik koııvcrtörlcri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin
kıyrhetinin ( beraber hesaplandığında ) Ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

y 8504

Otomatik bilgi işlem makinalarma mahsus
güç sağlama üniteleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
rabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

y 8518

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri,
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı
yUkseltcçleri, takım halindeki ses
amplifikatörleri

-'Kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar
ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı
bulunmayan):

- Kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen i f l a j a ^ ,

y Fasıl 85

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

aşağıda belirtilenler hariç;
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Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun
olmasın)

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan lUm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kutlanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir
vidco-turncrla birlikte olsun olmasın)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%30'unu
geçmeyen imalat.

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521
pozisyonlarında yer alan cihazların aksam,
parça ve aksesuarı

Kullanılan ttlm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37.
fasıldaki llfunlcr hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt
yapılını; plaklar, bantlar ve diğer mesnetler
(disk imaline mahsus matris ve kalıplar
dahil fakat 37. fasıldaki ürünler hariç):
- disk imaline mahsus matris ve kalıplar

• diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat
• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523pozisyonunda
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının •
%30'unu
geçmeyen imalat.

Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya
televizyon yayınlarına mahsus verici
cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetmeye,
ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye
mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon
kameraları; sabit görüntü kameraları ve
diğer görüntü kaydedici kameralar

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine
yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol
cihazları

• kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo
yayınlan için alıcı cihazlar (aynı kabin
içinde ses kayıl veya kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte
olsun olmasın)

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kutlanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı
cihazı veya ses yada görüntü kayıt veya
tekrar verme cihazıyla birlikte olsun
olmasın);vidco (gttrUnl(l) monitörleri ve
projektörleri

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
• kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus
aksam ve parçalar:
- Sadece veya esas itibariyle video
(görüntü) kayıt veya tekrar verme
cihazlarına mahsus olanlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat
,..,.<
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Diğerleri

y 8541
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• kulanılan tUm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tUm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen imalat

(4)

Kullanılan
tüm
girdilerin
kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının
%25'ini
geçmeyen imalat.

Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp
kapatılması) veya elektrik devresinden
korunmasına veya elektrik devresine veya
devresinden bağlantı yapmaya mahsus
elektrik teçhizatı

• Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
• yukarıdaki sınırlar içinde, 8538pozisyonunda
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kutlanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat.

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer
alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış
tablolar, panolar.konsollar, masalar,
kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda yer
alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar
dahil) ve sayısal kontrol cihazları (8517
pozisyonunda yer alan cihazlar hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538pozisyonunda
sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu •-;
geçmeyen imalat.

Diyotlar.transistttrler ve benzeri yarı iletken
tertibat; henüz chip halinde kesilmemiş
disk (vvafer) hariç

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
UrUnUn fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat.

Elektronik entegre devreler ve
mikrodevreler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542
pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerin
kıymetinin (beraber hesaplandığında) UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının % 10' unu geçmemesi
koşuluyla kullanıldığı,
imalat

Kullanılan tUm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya
anodizc edilmiş olanlar dahil) teller.
kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer
izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı
parçalan ile teçhiz edilmiş olsun olmasın);
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber
optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya
elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun
olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat

Elektrik işlerinde kullanılan kömür
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya
melalsiz)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat

I Icr tür maddeden elektrik izolatörleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnUn
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat

Elektrikli ınakina, cihaz,alet veya elektrik
tesisatları için tamamen izole edici
maddelerden mamul (montaj amacıyla
döküm sırasında gövde içine gömülmüş
küçük metal parçaları içerenler dahil) izole
edici bağlantı parçaları (örncğin;vidalı
duylar) (8546 pozisyonundaki izalatörlcr
hariç); »di metallerden elektrik için iç
yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların
bağlantı parçaları
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8548

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve
elektrik akUmülatOrlcrinin döktlnlü ve
hurdaları ;kııllanılmış elektrik pilleri,
bataryaları ve elektrik akümülatorlcri; bu
faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan makina, cihaz veya
aletlerin elektrikli aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat

y Taşıl 86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve
malzemeler ve bunların aksanı ve parçaları;
her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar
dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
aşağıda belirtilenler hariç,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin UrUnün
fabrika çıkış fiyatının % 40ını geçmeyen
imalat

8608

Demiryolu veya tramvay hatlarında
kullanılan sabit malzeme; demiryolları.
tramvaylar, karayolları, dahili su yollan,
park yerleri, liman tesisleri veya hava
limanları için mekanik (clektromekanik
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve
kumanda cihazları; bunların aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

y Fasıl 87

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve
malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların
aksam, parça ve aksesuarları,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çık*ış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

(4)

'

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç,
8709

Fabrika, antrepo, liman veya
havalimanlarında kısa mesafelerde eşya
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile
donatılmamış kendinden hareketli yük
arabaları: demiryolu istasyon
platformlarında kullanılan türde çekiciler;
bu taşıtların aksam ve parçaları

8710

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
(motorlu) (silahla donatılmış olsun
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları

8711

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir
yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar
(sepetli olsun olmasın); sepetler

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

• Kullanılan tüm girdilerin UrUnün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin UrUnün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
, imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

-silindir hacmi aşağıda belirtilen kapasitede
içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu
olanlar;
- - 5 0 cm3.U geçmeyenler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kutlanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %20'sini
geçmeyen imalat

- - 5 0 cm3,II geçenler

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat
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- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ım geçine)en,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

> 8712

llilyalı rulıııansız bisikletler

8711 pozisyonunda sımftandılmayan
girdilerden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

8715

Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk
taşımaya mahsus ben/eri arabalar ve
bunların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırdığı.
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

8716

1 ler türlü taşıtlar için römorklar ve yarı
römorklar; hareket ettirici tertibatı
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam
ve parçaları

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

y Fasıl 88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların
aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Rotoşütlcr

8804 Pozisyonunda yer alan diğer girdilerdede
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer
alan girdilerinden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

1 lava taşıllarını fırlatma cihaz ve tertibatı
ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve
benzeri cihaz, ve tertibat; yerde uçuş eğitimi
yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam
ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat.
Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan
gemi tekneleri kullanılmayabilir.

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema,
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların
aksam, parça ve aksesuarı

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkı;
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
y 8804

8805
1

Fasıl 89

y Fasıl 90

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
' fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
9001

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif
kabloları (85-14 pozisyonundakiler hariç);
yaprak veya levha halinde polarizan
maddeler; her tür maddeden mercekler
(kontakt lensler dahil) prizmalar, aynalar ve
diğer optik elemanlar (monte edilmemiş)
(optik tarzda işlenmemiş camdan bıı tür
elemanlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat
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Alel ve cihazlar için her lllr maddeden
monte edilmiş mercekler, prizmalar,
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik
tarzda işlenmemiş vııımlıııı bu Kir elemanlar
hariç)

Kullanılan Ulm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Güzlükler ve benzerleri (görme kusurunun
giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu
gözlükler ve diğer gözlükler)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

y9Ö05

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler,
diğer optik teleskoplar ve bunların
mesnetleri (astronomik yansıtıcı teleskoplar
ve bunların mesnetleri hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin .
kıymetinin kutlanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

y9006

Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar
hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı
meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş
lambaları (elektrikle çalışan flaş lambaları
hariç)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen, '
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Sinema kameraları ve projektörleri (ses
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar
verilmesine mahsus cihazları bulunsun
bulunmasın)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Kombine haldeki optik mikroskoplar
(fotomikrografi, sinefoiomikrografi veya
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı .
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
• kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri
dahil), hidrografik. oşinograllk, hidrolojik,
meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları
(pusulalar hariç); telemetreler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

I lassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte
olsun olmasın)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat
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Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap
yapmaya mahsus aletler (çizim makinaları,
pantograflar, iletkiler, pergel takımları.
sürgUlU cetveller, hesap daireleri gibi):
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü
aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler,
mikrometreler, kalibreler gibi)

M.

veya

(4)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikle
kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi
cihazları, diğer elcktromcdikal cihazlar ve
göz testine mahsus cihazlar dahil):
- Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız
çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla
donatılmış olanlar)

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil
olmak Üzere herhangi bir pozisyondaki
girdilerden imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

- Diğerleri

-Kullanılan ittin girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

Mekanotcrapi cihazları; masaj cihazları;
psikotekni cihazları; ozonoterapi,
oksijenoternpi, aeroterapi, suni teneffüs
veya diğer terapik lenefftis cihazları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
Ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri
(mekanik parçaları ve değiştirilebilen
filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %25'ini
geçmeyen imalat

Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler
gibi) sertliğini, dayanıklılığını,
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer
mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol
etmeye mahsus makina ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

I lidrometrcler ve yüzer türdeki benzeri
aletler, termometreler, pirometreler,
barometreler, higrometreler ve
psikometrelor (kaydedici tertibatı olsun
olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine
halde olanları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya
değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya
muayenesine mahsus alet ve cihazlar
(debimetreler, seviye göstergeleri,
manometreler, kalorimetreler gibi) (9014,
9015, 9028 veya 9032 pozisyonlarındaki
alet ve cihazlar hariç)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat
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9027'

Fiziksel ve kimyasal analiz, için alet ve
cihazlar (polarimetrcler, refraktometrelcr,
spektromclreler, gaz. veya duman tahlil
cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği,
genleşmeyi, yüzey gerilimini veya
benzerlerini ölçmeye veya muayeneye
mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses
ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve
cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar

9028

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların
kalibre cihazları dahil)

I

(3)

veya

- Aksanı ve parçalar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

-Diğerleri

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

9029

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları,
taksimetreler, nıilometreler, pedumetreler
ve benzerleri; hız. göstergeleri ve
takometreler (90 M ve 9015
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

9030

Elcklriki miktarları ölçmeye veya
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum
analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028
pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç);
alla, beta, gama, X- ışını, kozmik veya
diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya
bulmaya mahsus alet ve cihazlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

1
Bu Fosilin herhangi bir yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya
muayene alet, cilıaz ve makinaları; profil
projektörleri

9031

9032

.

(4)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

9033

90. Fasılda yer alan ınakina, alet ve
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu
Fosilin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

y Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
9105

Diğer saatler

-kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat
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9109

Saat makinaları (tamamlanmış ve
birleştirilmiş)

-kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin
kıymetini geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9110

Tamamlanmış saat veya saat makinaları
(birleştirilmemi; veya kısmen birleştirilmiş)
(şablonlar); tamamlanmamış saat
makinaları (birleştirilmiş); saat
makinalarının taslakları

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen ve
-yukarıdaki sınırlar içinde, 9114
pozisyonunda sınıllandırılan girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı.
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9111

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve
parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9112

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve
bunların aksam ve parçaları

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı.
- kullanılan (Um girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen,
imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %30'unu
geçmeyen imalat

9113

Saat kayışları ve bunların aksam ve
parçaları:
- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun
olmasın) veya kıymetli metallerle
kaplanmış olanlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin Ürünün
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmeyen
imalat

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve
aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen
imalat

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam,
parça ve aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

y Fasıl 94

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri
doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer atmayan aydınlatma
cihazları; reklam lambaları, ışıklı
tabelalnlar, ışıklı isim plakaları ve
benzerleri; prefabrik yapılar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıllaudırıldığı imalat,
veya

Kullanılan tüm
girdilerin kıymetinin
ürünün fabrika çıkış
fiyatının %40'ını
geçmeyen imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
y 9401 ve
y9403

Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı
300 gram veya daha sız olan dolgıısıız
pamuklu kumaş kaplanmış)

9401 veya 9403 pozisyonlarındaki
kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu
mensucattan,
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin
%25'ini aşmaması,
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veya

- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve
9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki bir
pozisyonda yer alması koşuluyla,
imalat
9405

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan aydınlatma cihazları
(projektörler ve sahne projektörleri dahil)
ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin
başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip
reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve
benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve
parçaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

9406

Prefabrik yapılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
İmalat

y l'ıısıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri;
bunların aksam, parça ve aksesuarı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

aşağıda belirtilenler hariç;
9503

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla
küçültülmüş modeller ve benzeri modeller
(hareketli olsun olmasın); her Kir
bilmeceler (puzzlc)

- Kullanılan İlim girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

y 9506

Golf sopaları ve bunların aksamı

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat. Bununla birlikte, golf
sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil
verilmiş bloklar kullanılabilir.

y Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya
aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve
mineral maddelerden eşya

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli
'işlenmiş' girdilerden imalat

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve
benzerleri, zerdeva ve sincap kılından
yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular
hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve
paspaslar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen
imalat

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya
dikiş dikmekte veya elbise ve
ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları
seyahat takımları

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri lakım
içerisinde olmaması halinde kendisine
uygulanacak kuralı karşılamalıdtr.
Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri
lakımın fabrika çıkış fiyatının %l 5' ini
geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve
bunların diğer aksamı; düğme taslakları

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınıflandırıldı^,
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

y 9601 ve
y 9602

y 9603

9605

9606
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Yazı makinaları için şeritler ve benzeri
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak
şekilde başka suretle hazırlanmış) (makaralı
veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar
(mUrekkcp emdirilmiş olsun olmasın,
kutulu veya kutusuz)

• Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı,
• kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat

y 9613

Piezo-ateşleyici çakmaklar

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm
girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının
%30'unu geçmeyen imalat

y9614

Pipolar ve pipo lüleleri

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat

Fasıl 97

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve
antikalar

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda
sınırlandırıldığı imalat

M.

veya

9612

.rfğfâfc*
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PROTOKOL D
EK III
EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT
Basım Talimatı
1.

Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5mm. veya artı 8
mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda
olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2 den az olmamalıdır. Söz
konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale
getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

Türkiye ve Romanya'nın yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış
basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay
işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini
tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya
baskısız bir seri numarası taşımalıdır.
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DOLAŞIM SERTİFİKASI
T

İhracatçı (Adı. açık adresi, ilke)

EUR.1

No A

ooo.ooo

Hu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

3.

arasında tercihli ticarette kullanılan belge

Malın gllnderîlıiİgi şahıs (İsım.açtk adres, ülke) (tercihe bağlı)

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarım yaztmz)
4. Orlinlerin menşei sayılan
Varis Ülkesi, ülke grupları
(İlke, Ulkc grupları veya
veya alanlar
alanlar
6.

Taşımaya ilişkin bilgiler (tercihe bağlı)

8.

Sıra no; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve (Uılcri ( ' ) ; Kıyanın tanımı

7.

Gözlemler

9. DrUt ağırlık (kg)
veya diğer Ölçüler
(litre, metreküp, vs.)

I I . GdMKllK ONAYI
Onaylanan beyan
İhraç belgesi^)
Form

12. İHRACATÇININi BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen
eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli
olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Gümrük idaresi
Düzenleyen ülke veya alan
Tarih
(İmza)

" ' Eğer mallar ambalajlı değilse, sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz."

L

lO.Faturalar
(Tercihe bağlı)

' ' Sadece ihracatçı ülke veya bölgenin düzenlemeleri gerektirdiği takdirde doldurulacaktır.
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- 182 DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU
T . İ h r a c a t ç ı (İsim, açık adres, ülke (Tercihe bağlı)

EUR.1

No A

ooo.ooo

Duformudoldurmadan Önce arkadaki notları okuyunuz

arasındaki tercihli ticarette kullanılacak belge için
başvurudur.
3.

Malın gönderildiği şahıs (İsim, açık adres, ülke (Tercihe bağlı)

(İlgili ülkeler, ülke grubu ve atatılan yarınız)
4. Malın mensel sayılan
5. Varis Ülkesi, Ülke grubu
(İlke, (İlke grubu veya alan
veya alanı

6.

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe bağlı)

8.

Madde numarası; İşaretler ve numaralar; Koli sayısı ve l ö r ü ' " ; Malların tanımı

7.

Gözlemler

.•Ja

' " Mallar ambalajlanmamı; ise sayısını veya 'dökme' olduğunu belirlin^
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9. IJrUt ağırlık (kg) ve
(litre, metreküp, vb.)
ölçDIcr

-

i ••

10. Faturalar
(Tercihe bağlı)
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1J. DOtiltllUlĞllNUN KONTROLO İSTEMİ,:

14.
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KONTROLf'N SONUCU

Yapılan kontrol bu belgenin (1)

D
belirtilen gümrük idaresince verildiğini ve içerdiği bilgilerin doğru
olduğunu.

D
gerekli doğruluk ve kurallara uygunluk
vermediğini ( e k l i notlara bakılacaktır)

koşullarına

cevap

göstermektedir.
Du belgenin doğruluk ve kurallnra uygunluğunun kontrolü latep edilir.

(Ytr ve tarih)
(Yer ve tarih)

Mühür

Mühür

(İmza)
Omza)

(1) Uygun olan kutuva I X ) işareti koyunuz.

NOTLAR
1. Sertifikalar, silintiler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.
Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmeler
eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından
paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde
Önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi
çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her türlü ilaveyi imkansız
kılmak üzere iptal edilmelidir.
3. Eşyalar, ticari faaliyerlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli
ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

a<MK<ıu»mı»».«
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İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı;
Eşyaların, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu BEYAN;
Eşyaların bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini
İZAH;

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ")

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her
türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın
kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi
TAAHHÜT;
Bu eşyalar için gerekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ ederim.

(Yer ve tarih)

(İmza)

<1' Örneğin: imalatta kullanılan Ürünlere veya aynı halde tekrar-ıhraç edilen mallara ait ithal belgeleri, dolaJ»bd£etettL;^
faturalar, imalatçının beyanları vş.
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PROTOKOLÜ
EK IV
FATURA DEY ANI

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya
edilmemelidir.
Türkçe Uyarlama:
İşbu belge (gümrük onay No
(')) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu
maddelerin
menşeli ve tercihli (2a) maddeler olduğunu beyan eder.
Romence Uyarlama:
Exportatorul produselor ce fac obiectui acestui document (autorizatia vamala nr
(' )) declarâ c3,
exceptând cazul în çare în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentialâ....(2b).
ingilizce Uyarlama:
The exporter of the products ccvered by tlıis document ( customs authorization No... (' )) declares that,
except \vhere othervvise clearly indicated, these products are of
preferential origin ( 2 c ).
Fransızca Uyarlama:
L' exportateıır des produits couverts par le prdsent document (autorisation douaniere n°
saııf indication daire du contraire, ces produits ont Toriğine preferentielle
(d).

(1)) d6clare que,

Alınanca Uyarlama:
Der Ausführer ( Ermiichtigter Ausftlhrer: Dewilligungs-Nr (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklürt, dass diese Waren, sovveit nicht anderes angegeben, praferenzbegunstigte ...
Ursprungsvvaren sind ( 2c ).
(Yer ve Tarih)

(ihracatçının imzası ve beyanı
imzalayan kişinin adı ve soyadı
okunaklı şekilde yazılmalıdır.)
(1)
" Fatura Beyanı" bu Protokolün 22. maddesi anlamında, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış
ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez
içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bolüm boş bırakılmalıdır.
(2)

(a) Türkçe, Romence
(b)<urca, romana,
(e) Turkish, Romanian
(d) F.n Turc, Fn Rounıain
(e) Turkisch, Rumanisch
Menşe statüsü ilgili ISO Alpha-2 codes-TR, RO ile gösterilebilir.

(3)

Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir:-- '

•"

(4)
Rrotokol'ün 21(5). maddesine bakınız. İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafıy
isminden de muafiyet anlamına gelir.
i
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