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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahilik Haftasına, 
Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt, Mudanya Mütarekesinin 82 nci yıldönümüne, 
Batman Milletvekili Ahmet İnal, tütün kotası ile kota fazlası tütün alımının yarattığı sorunlara 

ve alınması gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın (3/168) (S. Sayısı: 488), 
Konya Milletvekili Atilla Kart'ın (3/176) (S. Sayısı: 489), 
Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın (3/180) (S. Sayısı: 490), 
Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın (3/186) (S. Sayısı: 491), 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in (3/187, 3/211, 3/214) (S. Sayıları: 492, 494, 497), 
Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın (3/192) (S. Sayısı: 493), 
Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in (3/212) (S. Sayısı: 495), 
Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün (3/220) (S. Sayısı: 498), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Anayasa, 
Adalet, 
Millî Savunma, 
İçişleri, 
Dışişleri, 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Çevre, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, 
Tarım, Orman ve Köyişleri, 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
İnsan Haklarını İnceleme, 
Komisyonları Geçici Başkanlıklarının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

seçimini yaptığına ilişkin tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in (6/1096, 6/1215, 6/1218, 6/1219, 6/1233), 
Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın (6/747, 6/773, 6/880, 6/1026, 6/1027, 6/1028, 6/1030, 

6/1033,6/1059), 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in (6/1283), 
Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un (6/882, 6/883), 
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 
Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 milletvekilinin, yasadışı örgütler ile emniyet, MİT ve yar

gı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorumlularının ve 
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alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/218) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüş-
mesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 26 ncı 
sırasında yer alan 625 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 27 nci sırasında yer alan 
626 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 28 inci sırasında yer alan 627 sıra sayılı kanun 
tasarısının 4 üncü sırasına, 29 uncu sırasında yer alan 628 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 
30 uncu sırasında yer alan 629 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 31 inci sırasında yer alan 
630 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 32 nci sırasında yer alan 631 sıra sayılı kanun 
tasarısının 8 inci sırasına, 39 uncu sırasında yer alan 655 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 
40 inci sırasında yer alan 656 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 41 inci sırasında yer alan 
657 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sırasına, 42 nci sırasında yer alan 658 sıra sayılı kanun 
tasarısının 12 nci sırasına, 43 üncü sırasında yer alan 659 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü 
sırasına, 44 üncü sırasında yer alan 660 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına alınmasına ve 
diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Dilekçe Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler; Komis
yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve 
yere ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan (6/580) esas numaralı soru üç birleşim içinde cevaplandırılmadığın

dan, yazılı soruya çevrildi. 
6 ncı sırasında bulunan (6/611), 
8 inci " " (6/622), 

Esas numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
2 nci sırasında bulunan (6/587), 

17 nci " " (6/637), 
Esas numaralı sorulara, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe; 

3 üncü sırasında bulunan (6/589), 
4 üncü " 
5 inci " 
7 nci " 

43 üncü " 
49 uncu " 
50 nci 
56 ncı " 
57 nci " 
95 inci 
96 ncı 
97 nci 
98 inci 

118 inci 
141 inci 
149 uncu " 
169 uncu " 
219 uncu " 

(6/598), 
(6/610), 
(6/619), 
(6/666), 
(6/673), 
(6/674), 
(6/680), 
(6/681), 
(6/724), 
(6/725), 
(6/726), 
(6/727), 
(6/748), 
(6/775), 
(6/783), 
(6/805), 
(6/860), 
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Esas numaralı sorulara, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu; 
9 uncu sırasında bulunan (6/623) esas numaralı soruya, Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi 

Gönül; 
Cevap verdi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/826) (S.Sayısı 658) 
görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 
2 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesinin (1/760) (S. Sayısı: 625), 
3 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Öz

yönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici 
Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/762) (S. Sayısı: 626), 

4 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar 
Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/799) (S. Sayısı: 627), 

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Petrol, Gaz ve Maden Kaynaklan Alanında İşbirliğine Dair Protokolün (1/800) (S. Sayısı: 628), 

6 nci sırasına alınan, Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek 
Protokolün (1/812) (S. Sayısı: 629), 

7 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının (1/813) (S. Sayısı: 630), 

8 inci sırasına alınan, Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın (1/816) (S. Sayısı: 631), 
9 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü 

Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının (1/808) (S.Sayısı 655), 
10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddî 
Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının (1/810) (S.Sayısı 656), 

11 inci sırasına alınan, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İliş
kin Anlaşma ve Buna Bağlı Malî Düzenlemenin (1/814) (S.Sayısı 657), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının görüşmeleri tamamlanarak 
elektronik cihazla yapılan açıkoylamadan sonra, kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 

21 Ekim 2004 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.00'de son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Türkân Miçooğullun Ahmet Gökhan Sanca 
İzmir Kırklareli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

21 Ekim 2004 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin konuşma süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, Amasya Protokolünün 85 inci yıldönümü münasebetiyle söz isteyen, 

Amasya Milletvekili Sayın Hamza Albayrak'a aittir. 
Sayın Albayrak, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - Amasya Milletvekili Hamza Albayrak'ın, Amasya Protokolünün kabulünün 85 inci yıl

dönümüne ilişkin gündemdışı konuşması 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başın

da bizleri izleyen aziz milletimiz; millî iradenin, 22 Ekim 1919'da Amasya Protokolüyle, bir kez 
daha tescil edilmesinin 85 inci yıldönümü dolayısıyla gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi, 
şahsım ve tüm Amasyalılar adına, en kalbî duygularla selamlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun ilk adımının 22 Haziran 1919'da Amasya 
Tamimiyle atıldığı Amasya'da, yine, millî iradenin kayıtsız şartsız üstünlüğü 22 Ekim 1919'da bir 
protokolle kabul edilmiştir. Atatürk, Nutuk'ta, Amasya Protokolü ile yapılan görüşmelerden geniş
çe bahsetmiş ve üçü imzalanan, ikisi gizli olduğu için imzalanmayan beş protokol hakkında bilgi 
verdikten sonra, birinci ve üçüncü protokolleri Vesikalar Cildinde yayımlamıştır. Amasya protokol
leriyle ilgili ilk bilimsel incelemeyi yapan Faik Reşit Unat, tespitlerini, 1961 yılında neşredilen 
Tarih Vesikaları Dergisinde yayımlamıştır. Amasya Tamimiyle eyleme dönüşen millî mücadele fik
rinden yaklaşık dört ay sonra bu protokol gerçekleşmiştir. Bir nevi Amasya Tamiminin ilk mey
veleri alınmaya başlanmış, eylem, diplomasiyi beraberinde getirmiştir. İstanbul Hükümeti, bu 
protokolle Temsil Heyetini resmen tanımıştır. Bir diğer ifadeyle, millî irade ile uzlaşma zorunluluğu 
ve çabası olarak ortaya çıkmıştır bu protokol. İstanbul Hükümeti, Anadolu'da başlayan millî 
mücadelenin, hedefi, stratejisi ve yöntemiyle, artık, bağdaşması, uzlaşması ve kabullenmesi gerek
tiğini fark etmiştir. Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da "milletin bağımsızlığını yine milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır" ilkesini ilan ettiği Amasya'da, bütün ülke ve dünyaya bir kez daha mesaj 
vermiştir. Bu mesaj "hâkimiyet bilakaydüşart milletindir" olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şahsî egemenliğin, kula kul olmanın reddedildiği, millet iradesinin temel 
alındığı yerdir Amasya. Kurtuluşun, yeniden dirilmenin, bağımsızlığın girizgâhıdır Amasya. 

Mustafa Kemal Paşa, yanında Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte 18 Ekimde Amasya'ya 
gelir. Salih Paşanın gelmesinden sonra 20 Ekimde görüşmeler Amasya'da başlar ve Sivas Kon
gresinde kabul edilmiş bulunan esaslar üzerinde görüşmeler 22 Ekime kadar sürer. Taraflar şu esas
lar üzerinde anlaşırlar: 
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Türk illerinin düşmana şu veya bu suretle terk olunmaması, 
Hiçbir himaye ve manda kabul edilmemesi, 
Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, 
Türk memleketlerinin siyasî egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklara yer 

verilmemesi, 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Derneğinin hukukî bir kurul olmak üzere İstanbul 

Hükümeti tarafından tanınması, 
İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında barışın korunması noktasında toplanacak kon

feranslara Heyeti Temsiliyeden de bir ekibin katılması, müşterek karar olarak alınmıştır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mustafa Kemal, 1905'lerde önceden planlayıp tasarladığı 

devrimlerini 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Samsun'a hareketiyle icraya koymuş ve 1919, 1920 yıl
larında Amasya Protokolü ve Tamimiyle güncelleştirmiştir. Burada calibi dikkat bir husus vardır; 
Amasya Protokolünün birincisi 9 maddedir. Biliyorsunuz, 21.10.1919 tarihinde imzalanmıştır. Bu 
Protokolün 9 maddesi içerisinde yer almamasına rağmen giriş cümlesini sizlerle paylaşmak is
tiyorum: "Askerin siyasa ile uğraştığı düşüncesi verilmemeli, dahası, asker, siyasa ile uğraş
mamalı." İkinci protokol 5 madde olup, bunun 1 inci maddesinde yer alan cümle de şu: "Yabancılar 
tarafından Kürtlerin bağımsızlığı adı altında yapılmakta olan yalanların önüne geçilmesi..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Albayrak, konuşmanızı tamamlar mısınız; buyurun. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yani, 1905, 1910 ve 1920 yıllarında Kürtlerin Osmanlı Devletinden ayrılması için çaba sarf 

edenler, bugün de Türkiye Cumhuriyetinden ayrılması için aynı çabalarını devam ettiriyorlar. İsim
leri aydın, soyisimleri satılmış, çifte kimlikli, her taşın altından çıkan bazı kişiler, dış mihrakların, 
içte ve dışta, Türkiye üzerindeki emellerinin bilâbedel taşeronluğunu devam ettirmektedirler. Bugün 
de, Avrupa Birliğinde yer alan azınlık cümlelerinde, yine, bu menfaatperverlerin imzası vardır. 

Değerli hazinin, Amasya, gerçekten, cumhuriyete doğum belgesi olmuştur, cumhuriyetin kim
liğidir. Amasya, cumhuriyette yakılan meşalenin güçlü savunucusudur. Tevafuk, yine ramazan ayı ve 
13 Haziran 1919 Cuma günü, Sultan İkinci Beyazıt Camiinde Abdurrahman Kâmil Efendi sivil 
inisiyatifin isyanını açıkça kürsüde dile getirmiş "ismi, cismi ne olursa olsun, halifesi, padişahı bitmiş
tir; bunların kıymeti harbiyesi yoktur; yegâne kurtuluş çaresi hâkimiyetin millette olmasıdır" demiştir. 

Onun için, Amasya Tamimi ve Amasya Genelgesi, değerli arkadaşlar "devletin vatandaşı" 
değil "vatandaşın devleti"ne geçişin ilk hamlesi olmuştur. Amasya, bu bağlamda, kurulan devlet
lere, devlet yöneticilerine, şehzadelere beşiklik yapmış, cumhuriyet gibi ufuk açıcı, çağdaş 
yönetişim biçimlerine de eşiklik yapmıştır; Türkiye ve Yüce Meclis, elbette ki, bunun kıymetini 
bilecektir ve bilmeye devam edecektir. 

Amasya Tamiminde yer alan "milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" 
cümlesi 1921 Anayasasının 1 inci maddesinde, 82 Anayasasının 6 ncı maddesinde yer aldığı gibi, 
Yüce Meclisimizin şu duvarına "egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" mührünü vurmuştur. 

Evet, yedibinbeşyüz yıllık tarihe sahip, doğa ve kültür harikası Amasya, Anadolu'nun Oxford'u 
Amasya, hakkı müktesebi olan Amasya Tamimine, Amasya Protokolüne hem içte hem dışta sahip 
çıkılmayı beklemektedir. Okullarda dahi, maalesef, Amasya Tamiminden, Amasya Protokolünden 
gerektiği gibi kimse haberdar değildir. Ben, bir vatandaş olarak, Amasya Milletvekili olarak söy
lüyorum ve Yüce Meclisimizden, sizlerin aracılığıyla, en azından, 2005 yılında, Cumhuriyet Bay
ramından önce, Amasya Tamimi ve Protokolüyle ilgili bir sempozyumun bu çatı altında düzenlen
mesine aracılık etmelerini istirham ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Albayrak, tamamlar mısınız lütfen konuşmanızı. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Osmanlıya arka bahçe olmuş, Anadolu'nun Oxford'u, 

cumhuriyete öncülük etmiş Amasya, müstahak olduğu hakkını, tarihte olduğu şanlı yerini tekrar 
kazanarak, üniversitesine kavuşmak istemektedir. 

Ben, bu vesileyle, Amasya Protokolünün 85 inci yılını kutluyor, ilginize tüm Amasyalılar adına 
teşekkür ederken, mumyası, bamyası ve elması meşhur olan Amasyamıza hepinizi davet ediyor, 
selam ve saygılar sunuyorum. 

Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 
Gündemdışı ikinci söz, Irak'taki Türk şoförlerin sorunları ve can güvenliği hakkında söz is

teyen, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'e aittir. 
Buyurun Sayın Ersin. (CHP sıralarından alkışlar) 
2. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Irak'ta çalışan Türk şoförlerin can güvenliklerinin sağ

lanmasına; İzmir Limanında fizikî yetersizlikten kaynaklanan sıkışıklığın yarattığı sorunlara ilişkin 
gündemdışı konuşması 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. 

Bu arada, şimdi hatırlattılar, Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilişinin 5 inci yıldönümü; o açıdan, 
bütün Türk ulusuna yeniden başsağlığı, yakınlarına da sabır diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir süreden beri, Irak'ta iş yapan Türk firmalarının çalışanlarıyla, bu ül
kedeki özellikle de ABD Ordusuyla ticaret yapan firmaların mallarım taşıyan kamyon şoförleri 
terör ve mafya grupları tarafından kaçırılarak katledilmektedir. Vatandaşlarımızın vahşi yöntemler
le öldürülmeleri, aileleri ve kamuoyunu perişan etmiştir. Üstelik, Irak hastanelerinde 100'den fazla 
vatandaşımızın cesedinin bulunduğu iddiaları da endişeleri artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Irak'ta can güvenliğinin olmadığı, bu ülkede, terör grupları ile fidye 
peşinde koşan mafya gruplarının cirit attığı bütün dünyaca bilinen bir konudur. Dolayısıyla, Irak'a 
çalışmak için giden ve özellikle de ABD Ordusuna erzak ve diğer lojistik mal taşıyan kamyon şoför
lerini büyük ve ciddî tehlikelerin beklediğini herkes bilmektedir; ancak, geçim sıkıntısı içindeki 
kamyon şoförleri, terör gruplarının bir numaralı hedefi olmalarına rağmen, Irak'taki ABD Ordusuy
la ticaret yapan firmaların bu koşullarda bile mallarını taşımayı göze almaktadırlar. Zor durumdaki 
kamyoncular, firmalar, tarafından korumasız ve âdeta birer fedai olarak ölüme gönderilmektedir. 

Hükümet ise, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için bir çaba içinde görülmüyor; vahşi 
yöntemlerle katledilenler sanki başka ülke vatandaşıymış gibi ilgisiz ve duyarsızdır. İnsanlar "sal
dım çayıra mevlam kayıra" anlayışı içinde göz göre göre tehlikenin içine itilmekte, hükümet ise 
sorunu sadece izlemekte ve "sorun, Irak ve ABD Ordusunun sorunudur, bizi ilgilendirmez" man
tığıyla hareket etmektedir. 

Kamyon şoförlerinin korunması ABD Ordusuna emanet edilmişse de, ABD askerleri, kamyon
lar sadece doluyken koruma yapmakta, yükler boşaltıldıktan sonra ise, kamyonları ve şoförleri ken
di kaderine terk etmektedir. Yani, ABD Ordusu aslında şoförleri değil kamyonları, malları 
korumaktadır. "Kamyoncuların katledilmesi Irak ve ABD Ordusunun sorunudur, bizi ilgilendirmez" 
anlayışı devlete ve hükümete yakışmayan bir durumdur ve böyle devam edemez. 

Gerek firmaların bu çağdışı ticaret anlayışı ve gerekse hükümetin tutumu insan haklarına ay
kırıdır, ciddî ve korkunç insanlık suçu işlenmektedir; hem de, bütün dünyanın gözü önünde. 
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Çağdaş bir devletin vatandaşlarının kılına bile zarar gelmemesi için gerekli önlemleri alması 
gerektiği herkesçe biliniyor. Irak'ta ise, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmesi bir yana, yurttaş
larımız Irak'ta tavuk gibi boğazlanıyor; ama, hükümet, bu sorunu sadece izliyor ya da masa başın
dan demeçlerle olayı geçiştirmeye çalışıyor. Kamuoyu, hükümetin kendisine gelmesini, vatandaş
larımızı sahiplenmesini ve bu önemli soruna bir an önce çözüm bulmasını bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, İzmir Limanındaki ciddî bir sorunu da, sırası gelmişken, yeri 
gelmişken, Meclis gündemine taşımak istiyorum. 

Türkiye'nin ihracatında çok önemli yeri olan İzmir Limanı, Ege'den yapılan ihracatın ve Egeli 
ihracatçıların candamarıdır; ancak, bir süreden beri, bu limanda çok ciddî ve ihracatçıları son derece 
üzen sorunlar yaşanmaktadır. Gemi işletme çabalarının sürüncemede kalması, ulaşım sorunları ve 
fizikî yetersizlik, limanın zaten tam kapasiteyle çalışmasına engel oluyordu. Şimdi, bu olumsuzluk
ların üzerine, birkaç aydan beri başka sorunlar da eklenmiştir. Vinçlerden birçoğunun ömrünü 
tamamlamış olması nedeniyle çalışmaması, yedekparça sıkıntısı, teknik eleman eksikliği, zaten var 
olan sorunları daha da büyütmüştür. Bu yüzden, limanda yükleme ve boşaltmalarda ciddî sıkışıklık 
yaşanmakta ve gemiler, birkaç gün açıkta sıra beklemek zorunda kalmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (Devamla) - Zaman kaybı, gemicilik şirketleri ve acentelerinin navlun ve kon-

teyner fiyatlarına İzmir Limanına özgü sıkışıklık zammı yapmalarına ve hatta bazı gemilerin de sırf 
bu nedenle, sıkışıklık nedeniyle İzmir Limanına sefer yapmaktan vazgeçmelerine neden olmuştur. 

İzmir Limanından ihracat yapan firmalar, navlun ücretleri ile konteyner fiyatlarının artmasının 
yarattığı büyük zararlar yanında, taahhütlerini de zamanında yerine getirememektedir. Egeli ihracat
çılar, bu yüzden müşterilerini ve dış pazarlarını kaybetme ve dolayısıyla da iflas tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

İzmir Limanında yaşanan sorunlar, gerek Sayın Başbakana gerekse Ulaştırma Bakanına, Dış 
Ticaretten sorumlu Devlet Bakanına bildirilmesine ve hatta sayın bakanların durumu yerinde gör
melerine rağmen, yaşanan sıkışıklığa bir çözüm getirilmemiştir. Sayın Ulaştırma Bakanı, sorunu bir 
ayda çözeceğini söyledi; ama, Sayın Bakanın verdiği bir aylık sürenin dolmasına iki gün kaldı ve 
sorunlar da ortada duruyor. İzmir Limanındaki sıkışıklığın giderilmesi için, acaba, firmaların iflası 
mı gerekiyor, ondan sonra mı önlem alınacak? Sıkışıklıktan ve sıkışıklık zamlarından bunalan ih
racatçılar, artık, İzmir Limanını terk etmeye ve başka limanlara yönelmeye başlamışlardır. Bu 
durumda, bir süre sonra, o limanlarda da sıkışıklık ve sorunlar yaşanmaya başlanacaktır ve onlar da 
-bugün İzmir Limanında yaşanan sorunlar gibi- felç olma durumuyla karşı karşıyadır. Hükümetin 
ve bakanların ilgisizliği ve umursamazlığı, ihracatımıza, ülke ekonomisine ve İzmir'e pahalıya mal 
olmaktadır. İzmir Limanındaki sorunlar ve sıkışıklık ağır aksak değil, hemen giderilmelidir. 

İzmir Limanındaki sorunlar ve bu sorunların diğer limanlara taşıyacağı sorunlarla ilgili Sayın 
Bakanın dikkatini çekmek istiyorum ve beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
Gündemdışı üçüncü söz, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan yetiştiricilerinin sorunları hakkın

da söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'a aittir. 
Sayın Özdoğan, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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3. - Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan yetiş
tiricilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi ve 
televizyonları başında bizleri izleyen aziz ve büyük milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Türkiye'nin çayır-mera varlığının yaklaşık üçte l'i Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. 
Bölgede, meraya dayalı ekstansif hayvancılık yapılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesindeki hayvan 
varlığı çayır-mera alanlarıyla orantılı değildir. Meralardaki otlatma baskısı normalin üzerindedir. 
Büyükbaş hayvan birimi esasına göre ülkedeki hayvan varlığının yüzde 23'ünden fazlasını Doğu 
Anadolu Bölgesi teşkil etmektedir. Otlatma mevsiminde bölgede 1 büyükbaş hayvan birimine 
düşen mera alanı 3,5 hektardır. Bu miktarın 1 büyükbaş hayvan birimi için otlatma kapasitesi 
hesabına göre optimum 5,6 hektar olması gerekmektedir. Bu durum, bölge meralarının, ülke 
genelinde olduğu gibi, aşırı kullanıldığını ve meralar üzerinde aşırı otlatma baskısının olduğunu 
göstermektedir. 

Ayrıca, ülke hayvan varlığının yüzde 23'üne sahip Doğu Anadolu Bölgesinin et ve süt üretimi 
açısından üretime katkısı hayvan varlığıyla orantılı değildir. Bölge, ülke et üretiminin yüzde 10,5'ini 
ve süt üretiminin ise yüzde 17'sini karşılamaktadır. Bu durum, bölgedeki hayvanların et ve süt 
verimlerinin düşük olmasıyla açıklanabilir. 

Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal kredi kullanım oranı da çok düşük olup, Türkiye'deki payı 
yüzde 5,5 civarındadır. Bölge üreticilerinin en çok kullandığı krediler hayvansal üretim kredileridir. 

Doğu Anadolu Bölgesindeki hayvancılığın sorunlarını şöyle sıralayabiliriz: 
Et ve süt verimi yüksek hayvan ırklarının bölgede yetişmesi için gerekli çalışmaların yapıl

maması ve hayvancılık yasasının oluşması için uygun bir ortamın sağlanamaması hayvancılığın 
gerilemesine neden olmuştur. 

Yurt dışından ithal edilen ve damızlığa yönelik olmayan canlı hayvan ve hayvansal ürünler, 
hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Son yıllarda ihracatın durması da hayvancılığın geliş
mesini engelleyen diğer önemli bir faktördür. 

Bölgelerarası hayvan giriş çıkışlarının yeterince kontrol edilememesinden, zamanında ve dik
katli aşı yapılamamasından, aşılamada hastalık tiplerinin dikkate alınmayışından, ilkel hayvan 
barınaklarından, eğitimsizlikten, yetersiz işletme büyüklüğünden ve eleman yetersizliğinden kay
naklanan hayvan hastalıklarından dolayı da hayvancılık gelişememektedir. 

Yem fiyatlarının yüksek oluşu, işletme sermayesinin yetersizliği, üreticilerin teknik bilgi 
bakımından yetersiz oluşu, ekilen yem bitkileri alanlarının az olması, tohumluk sıkıntısı, yetersiz 
teknik bilgi, erken kesilme gibi nedenler ile kabayem üretiminde oluşan açıklar da hayvancılığın 
gerilemesine neden olmaktadır. 

Bölgedeki meraların büyük bölümünü orta ve zayıf meraların oluşturması, hayvan sayısının 
fazla olması, meraların göçerlere kiraya verilerek tahrip edilmesi ve erken kuruması, erken ve aşırı 
otlatma, düzensiz otlatma, meralarda su yapılarının olmayışı, su kaynaklarının yetersizliği ve iklim 
gibi sebepler ile meralann yetersiz oluşu. 

Yetersiz sermaye, gelenek ve görenekler ile eğitimsizlik dolayısıyla ahırların hayvancılık için 
elverişli olmayışı. 

İlkbahar ve sonbahardaki aşırı soğuklar, hayvanlardaki beslenme problemleri, hayvancılıktaki 
organizasyon problemleri, yeterli kalifiye eleman olmaması ve köylerin ilçeye uzak olması gibi 
sebepler ile sunî tohumlama hizmetlerinin yeterince yapılamayışı ve veteriner hizmetlerinin yeter
siz oluşu, boğa bulmada yaşanan problemler. 
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Arıcılık için çok elverişli şartlara sahip bölgede arıcılık yapan işletme sayısının oldukça yeter
siz oluşu. Bölgenin kaynakları, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere diğer illerden gelen arıcılar 
tarafından kullanılmaktadır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi için bölgeye özel projelerin ve teşviklerin uygulanmaması. 
Hayvancılığın sorunları için çözüm önerilerimiz şunlardır: 
Yerli ırklarımız ıslah edilerek, melezleme çalışmalarına hız verilmeli, verim düzeyleri yüksek 

ırklar elde edilmelidir. İhtiyaç halinde, yüksek verimli kültür ırkları, damızlık hayvan ithal edilerek, 
ucuz fiyatla üreticilere dağıtılmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hayvancılığın kâr ve maliyet hesapları iyi yapılmalı, hay

vancılıkla ilgili yapılacak olan desteklemelerde daima maliyetin üzerinde fiyat verilmelidir. 
İç ve dışpazar sorununu çözmek için et kombinaları kanalıyla yapılacak iç ve dışsatımlarda 

hayvansal ürünlere yeni teşvikler verilerek, ihracatçılar desteklenmek suretiyle pazar sorunu çözül
melidir. 

Bölgede yetersiz olan veteriner hizmetlerinin çözümü için eğitim ve yayın çalışmalarının yanı 
sıra teşkilatların altyapı yetersizlikleri giderilmeli ve tarım teşkilatları eleman bakımından takviye 
edilmelidir. Tarım teşkilatlarına yapılacak eleman takviyesi, hayvan sağlık hizmetlerinin daha etkin 
yapılmasını sağlayacaktır. 

Pahalı olan veterinerlik hizmetlerine, verimlilik artırılarak, çiftçilerin örgütlenmesi sağlanarak 
ve işletme büyüklükleri artırılarak çözüm bulunmalıdır. 

Meralar ıslah edilmeli, mevcut hayvan ırkları geliştirilip, iyileştirilmeli, göçer hayvan hareket
leri kontrol altına alınmalı, münavebeli otlatma yapılmalı, işletme büyüklükleri artırılmalı, üreticiler 
damızlık hayvan yetiştirmeye teşvik edilmeli, sunî tohumlama çalışmalarına ağırlık verilmeli ve 
kuruluşların bu konudaki eleman noksanlıkları giderilmelidir. 

Kredilendirmede doğu illerine öncelik tanınmalı; ayrıca, besici ve üreticiye Ziraat Bankası ve 
benzeri kuruluşlarca verilen krediler, düşük faizli, mümkünse faizsiz ve uzun vadeli olmalıdır. 

Buna ilaveten, kırsal kesimde, çayır ve mera hayvancılığına dayalı küçükbaş hayvancılık, dev
letçe teşvik verilerek desteklenmelidir. 

Yem bitkileri ekim alanı ve tohumluk üretimi artırılmalı, çeşit geliştirme araştırmaları hızlan
dırılmalı ve bu tedbirlerle, bölgenin, kabayem açığı giderilmelidir. 

Elverişsiz ve üretimi olumsuz etkileyen hayvan barınaklarının iyileştirilmesi için, üreticiler, 
teşvik verilerek özendirilmelidir. 

Tarım sektöründe, ekonomik anlamda işletmeciliğe geçiş sağlanmalıdır. 
Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürün borsaları oluşturulmalı ve bu borsalarda 

vadeli işlem yapılması sağlanmalıdır. 
Şu anda, hayvan kaçakçılığı nedeniyle, Doğu Anadolu besicisi ve köylüsü perişan durumdadır. 

Acilen ve çok sert tedbirlerle hayvan kaçakçılığı önlenmelidir. 
Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla hayvan varlığına sahip olan Erzurum'da et kombinası çok 

düşük kapasiteyle çalışmakta olup, günde ortalama 20 büyükbaş hayvan kesimi yapmaktadır; ay
rıca, köylü ve besiciye ücreti geç ödenmektedir. Erzurum Et Kombinasının gerçek kapasitesi, gün
lük, 400 büyükbaş hayvan, 2 000 küçükbaş hayvan kesimidir. Erzurum Et Kombinası, kapasitesine 
uygun olarak çok fazla hayvan kesimi yapmalı ve mağdur köylünün parası zamanında ödenmelidir. 
Bu konuda ilgilileri hassasiyetle uyarıyorum. 
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Geliştirilecek olan tarım sigortası yoluyla, çiftçilerimiz, doğal afetlerdeki kayıplarına karşı 
korunmalıdır. 

Su ürünleri üretimi özendirilmelidir. Bölgede, su ürünleri istihsali son derece bakirdir; 
dolayısıyla, kredilendirmede, hükümet, çok cömert davranmalıdır. 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen toparlar mısınız. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Doğu Anadolu'nun yüzünü birinci derecede güldürecek 

olan hayvancılığın kalkındırılması gerektiğini tekrar vurguluyor; Yüce Heyetinizi saygı ve sevgiy
le selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Konya) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özdoğan'ın Doğu Anadolu Bölgesinin hayvan
cılık sorunları hakkındaki gündemdışı konuşmasına cevap vermek için söz aldım; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın İbrahim Özdoğan'a, düşüncelerimizi ifade etme imkânı verdiği için teşekkür ediyorum; 
bu vesileyle, bizim, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde yaptıklarımızı ve bir bakıma da 
devamında düşündüğümüz hususları, sizlere bu şekilde ifade etme imkânı bulacağım. 

Bu sektörün önemini uzunca izah etmeye gerek yok, birkaç cümleyle şöyle söyleyebilirim: 
1970'li yıllarda, millî gelirimizin yüzde 10'una yakın bir kısmını sadece hayvancılık sektörünün kar
şıladığı zaman dilimleri olmuştur; ama, aradan geçen süre içerisinde meydana gelen kayıplar sek
törün nispî önemini azaltmış ve nitekim, 1997 yılında, ekonomi içerisinde, tarım sektörünün payı 
yüzde 37 iken, 2003 yılında, bu oran, çok daha gerilemiş ve tarım sektörü içerisinde hayvancılık 
sektörünün payı yüzde 25'ler seviyesine gelmiştir. 

Hayvan varlığımız itibariyle içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde de bir azalma meydana 
gelmiş, büyükbaşta 10 500 000, küçükbaş hayvan varlığımızda ise 38 000 000 civarında bir 
popülasyondan bahsediyoruz. 

Aynı tablo, sığır popülasyonumuz içerisinde kültür ırkı oranının düşüklüğünde de göze çar
pıyor. Ülkemizde sunî tohumlama yoluyla hayvan ıslahı çalışmalarına, cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlanmış olmasına rağmen, sığır varlığımız içerisinde kültür ırkı ve melezlik oranı, ancak yüzde 
60'lara ulaşabilmiştir. Hayvanlarımızın yüzde 15'i sunî olarak tohumlanabilmektedir. Hayvan var
lığımızda ana gövdeyi oluşturan Doğu Anadolu Bölgemizde ise, bu oran maalesef, çok düşüktür. 

İşletme ölçekleri açısından da tablonun iç açıcı olmadığını biliyoruz. Bugün, büyükbaş hayvan
cılık işletmelerinin yaklaşık yüzde 70'inde hayvan mevcudu, işletme başına 5 başın altında 
bulunuyor. 

Koyun ve sığır yetiştiriciliği daha çok meraya dayalıdır; ancak, son yıllarda, batı bölgelerimiz 
başta olmak üzere, bazı yörelerde kültür ırkları ve melezlerinin yayılmasına bağlı olarak entansif 
sığır yetiştiriciliğine doğru bir geçişin olduğunu gözlemliyoruz. 

Diğer taraftan, mera alanlarının son yirmi yılda, 27 000 000 hektardan 12 000 000 hektara düş
tüğü bilinmektedir. Ayrıca, bu alanların bir kısmı aşırı ve yanlış otlatma nedeniyle de verim kaybına 
uğramıştır. Bu durum, yeterince beslenemeyen hayvanların verim potansiyellerinin azalmasına da 
yol açmıştır. 

Kabayem açığında, son yıllarda uygulamaya koyduğumuz destekleme politikasıyla önemli öl
çüde iyileşme sağlanmışsa da, tam anlamıyla kapatılması da mümkün olmamıştır. Yem bitkileri 
üretimimiz, toplam ekili alanların yüzde 7'sini oluşturmaktadır, bu oranın yüzde 20'ler düzeyine 
çıkarılması gerekmektedir. 
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Sektörün bir diğer önemli sorunu ise, örgütlenme yetersizliğidir. 1995 yılında sığır yetiştirici 
birliklerinin kurulmasına başlanmasına rağmen halen 40 ilde örgütlenme tamamlanabilmiştir. 
Pazarlama organizasyonundaki yetersizlikler fiyatlarda istikrarsızlığa yol açabilmektedir. Ortalama 
karkas verimliliğinin düşüklüğü, kırmızı et talebinin gelişmemesi, uygun besi materyali temininde 
sorunlar olması, barınakların tekniğe uygun olmaması gibi nedenlerle besicilik de ülkemizde henüz 
arzu edilen düzeye gelememiştir. 

Son olarak, hayvancılığımızın en önemli darboğazlarından biri de, hayvan hastalıklarıdır. 
Konumu itibariyle, ülkemizin, geçit bölgesinde yer alması, hayvan hareketlerinin yoğunluğu, kon
trol zorlukları, kesim ve doğum kayıtlarındaki aksaklıklar nedeniyle sorun daha da ağırlaşmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sorunların çözümü ve bu şekilde, ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu 
olumsuzlukları ve bu son derece hayatî sektörümüzü olması gereken düzeye çıkarmak amacıyla bir
çok alanda geliştirme ve destekleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, yem bitkileri 
üretiminin teşvik edildiğini, sunî tohumlamanın yaygınlaştırılması ve soy kütüğü kayıtlarının tutul
ması amaçlı çalışmaların yapıldığını, sunî tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi uy
gulamasına devam edildiğini, belgeli damızlık kullanımının teşvik edildiğini, süt teşviki, hastalık
lardan arındırılmış işletme teşviki, bunun yanında, arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesine yönelik desteklerin yapıldığını biliyoruz ve bu vesileyle hatırlatıyorum. 

Hayvancılık destekleri çerçevesinde 2003 yılında çiftçilerimize verdiğimiz destek miktarı 
130 trilyona ulaşmış, 2004 yılında bu kapsam içerisinde ulaşılan rakam 200 trilyon; ayrıca, kırsal 
alanda sosyal destek projemizle ilave destek yine 200 trilyon olmuş. Ayrıca, ülke genelinde, özel
likle, besicilik yapan işletmelerde besi süresinin geçmesine rağmen, piyasada oluşan fiyatların 
maliyetlerin altında seyretmesi nedeniyle kesim yapılamaması üzerine yürürlüğe koyduğumuz et 
teşvik primi kararnamesiyle de ek ödemeler yapılmıştır. 2004 yılında hayvancılık sektörüne verilen 
destekler toplam 540 trilyona ulaşmış olacaktır. 

Bunların yanı sıra, damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize, indirimli faizli kredi 
kullandırılması ve "Anadolu Esmeri ve Alacası" adı altında yürürlüğe koyduğumuz projelerle, ül
kemiz şartlarına uygun hayvan varlığının elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılığımızın ana lokomotifi konumunda olması 
gereken Doğu Anadolu Bölgemizde canlı hayvan kaçakçılığıyla ilgili olarak ortaya çıkan sıkıntılar
la ilgili şu görüşler ortaya konulmaktadır; ben de düşüncelerimi bu vesileyle ifade edeceğim. 

Bu konuyu, evvela, yakından takip etmek ve sorunu çözmek için, Bakanlığımız koordinas
yonunda Kaçakçılık Çalışma Komisyonu oluşturarak, başta, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savun
ma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığıyla, ayrıca, sınır il valiliklerimizle işbirliği 
içerisinde çok yoğun çalışmalar yaptık. 

Bu konu, Başbakanlık bünyesinde Ekonomik Koordinasyon Kurulunun gündemine de geldi. 
Hadise, ekonomik yönü ve emniyet yönüyle ayrı ayrı değerlendirildi ve hayvan kaçakçılığı 
konusunda, özellikle büyükbaş hayvan kaçakçılığı konusunda elde edilen sonuç bizim açımızdan 
çok tatminkârdır. 

Bununla ilgili olarak, yapılanlardan birkaç cümle söylemek gerekirse; ülkemiz genelinde, bütün 
hayvan pazarlarında kontrol ve denetimlerin artırılması; sınırlarımızdan giren hayvanların yurtiçinde 
şevklerinin ve pazarlanmasının engellenmesi için Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda değişiklik 
yapılarak, para cezalarının artırılması; sınır illerimize personel takviyesi yapılarak bu konuda mey
dana gelen aksaklıkların giderilmesi; diğer taraftan, konunun daha etkin takibine imkân tanıyacak 
kanun değişikliği hazırlıklarının yapılması; bu kapsamda, gerek ülke içerisindeki kaçak hayvan 
hareketlerinin önlenmesi ve gerekse ülkemiz dışından gelmesi muhtemel kaçak hayvanların tespit 
edilmesi için sığır cinsi hayvanların küpelenip kayıt altına alınması projesinin hızlandırılması... 
Bakanlığımızca zaman zaman bu bölgeye heyetler gönderilerek, sınırlarımızdan ülkemize kaçak hay
van girişlerinin önlenmesi amacıyla incelemelerde bulunulmuştur ve bu devam etmektedir. 
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Alınan bu tedbirler sonucu -biraz önce söylediğim gibi- başta büyükbaş hayvan girişlerinde 
çok önemli neticeler elde ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, bölge hayvancılığına katkı sağlama açısından, Toprak Mahsulleri Ofisindeki yemlik 
buğdayların, ilgili kesime tahsisi yapılmış ve bu konuda girdi desteği sağlanmıştır. Meraların geliş
tirilmesi için ise, yine, bölgeye 6,8 trilyonluk bir ödenek tahsis edilmiştir. 

Konunun devamında söylemek istediğim hususları ana başlıklar içerisinde şöyle sıralamak is
tiyorum: 2004 yılında hayvancılık sektörüne kooperatifler, yem bitkisi ekim alanları, hayvan ıslahı 
ve benzeri konularda toplam desteklerin miktarı 540 trilyona ulaşacaktır. Bu, kıymet ifade eden bir 
kaynaktır. Toplam, doğrudan desteklerle ilgili rakamın 2004 bütçesinde 2,7 katrilyon olduğunu 
düşünürsek, hayvancılık sektörüne tahsis ettiğimiz bu kaynağın, sektöre verdiğimiz önemi ifade et
me bakımından anlamlı olacağını düşünüyorum. Ancak, özellikle, Avrupa Birliğiyle olan iliş
kilerimizin geleceği açısından baktığımızda, rekabet gücü, bugünkü şartlar içerisinde, maalesef, 
mümkün gözükmeyen hayvancılık sektörü için ülkemizin mutlaka bir büyük hamleyi başlatması 
gerekmektedir. Aksi halde, mevcut maliyetler, verim seviyesi, rekabet gücü açısından sektörümüz 
çok dezavantajlı durumdadır. Dolayısıyla, hayvancılık sektörüne bugüne kadar yapmaya çalış
tığımız katkılarla ilgili çok daha kapsamlı, verimi artırıcı, maliyetleri düşürücü ve sonunda rekabet 
gücü kazandırıcı bir yol ve yöntemi bulmak zorundayız. 

Bunun için, 2005-2010 yılları arası ve daha sonra da 2010 yılından sonra ikinci bir dönem için, 
yani on yıllık bir periyodu kapsayacak şekilde, hayvancılık sektörüyle ilgili, Doğu Anadolu Böl
gesinden başlamak üzere, bir projeyi hayata geçireceğiz. Bununla ilgili olarak, hayvancılık sek
törüne bugüne kadar verdiğimiz destekleri daha çok artırmayı prensip olarak kabul ediyoruz. Siyasî 
iradenin bu husustaki bir kararını ifade ediyorum. 

Onun dışında, ana noktalarını ise şöyle belirtiyorum: Bunun iki önemli ayağı vardır. Bu ayak
lardan bir tanesi, biraz önce de ifade ettiğim gibi, verim seviyesi çok yüksek, daha doğrusu, verim 
seviyesi çok yüksek, daha doğrusu, verim seviyesi yükselen hayvan varlığına ulaşmak; diğeri de, 
bu hayvan varlığının -sürdürülebilir üretim içerisinde- maliyetini düşürücü tedbirler almaktır. 

Bunun alt başlıkları, İslah faaliyeti, yem bitkileri ekim alanlarının genişletilmesi, hayvancılık 
sektörüne yönelik krediler, mera ıslahı, ortalama işletme büyüklüklerinin 20'ye doğru yaklaştırıl-
ması, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için bölgenin şartlarına uygun bir hayvan varlığının seçilerek 
ıslahta buna önem verilmesi şeklinde sayılabilir. 

MEHMET KARTAL (Van) - Hayvan sayısı azaldı. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Sayın Milletvekilim, her şey 

ilkönce düşüncede başlar, sonra hayata geçer. Onun için, düşünmeden, bunlarla ilgili kafa yor
madan, bu hususlarda bir şeyin meydana gelmesini bekleyemeyiz. Bir olayın düşüncede doğmadan 
hayata geçirilmesi imkânsızdır. 

Şu ana kadar yapılanlar konusunda ana başlıkları sayıyorum: 
Yem bitkileri ekimindeki gelişmeyi konuyu takip eden arkadaşlarımız biliyorlar, Türkiye'de 

çok olumlu gelişmeler var. 
Hayvan ıslahı konusunda iyi adımlar atıyoruz; ama, bir sektörün bütün olumsuzluklarını bir

denbire gidererek, arzu ettiğimiz noktaya kısa sürede gelmeyeceğini de, en başta, bu sektörün 
içerisinde olan insanlar bilirler. Bir gayret içerisindeyiz. Bize düşen gayrettir, düşünce üretmektir, 
doğru kararlar vermektir. Biz bununla ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

MEHMET KARTAL (Van) - Onun için güneydoğuda 30 000 000 olan hayvan sayısı 3 000 000'a 
düştü! 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAMİ GÜÇLÜ (Devamla) - Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonun, bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 10 adet raporu vardır; sırasıyla okutup, bil
gilerinize sunacağım: 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/222) (S. Sayısı: 499) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Muzaf

fer Külcü hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Çorum Milletvekili 

Muzaffer Külcü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasım; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

(x) 499 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur; ancak, şu ana kadar böyle bir 
Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Adana ve arkadaşları 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/223)(S. Sayısı: 500) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında 

düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hak
kı Ülkü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 500 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu ve bundan sonra okutacağım karma komisyon rapor
larının tümüne Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve arkadaşları aynı gerekçeyle muhaliftirler. Gerek
çeler ve karşı oyda imzaları bulunan milletvekilleri biraz önce okuttuğum rapordakiyle aynı ol
duğundan, bu ve bundan sonraki karşı oy yazılarını okutmayacağım; karşı oy yazıları tutanağa ek
lenecek basmayazılarda da yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Diğer raporu okutuyorum: 
3. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/224) (S. Sayısı: 501) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Muzaf

fer Külcü hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Çorum Milletvekili 

Muzaffer Külcü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın

da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/225) (S. Sayısı: 502) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memura yalan beyanda bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Malatya Milletvekili Muharrem 

Kılıç hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Malatya Milletvekili 
Muharrem Kılıç hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

(x) 501 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 502 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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5. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/230) (S. Sayısı: 503) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tunceli Milletvekili 
Hasan Güyüldar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
6. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/231) (S. Sayısı: 504) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bilecik Milletvekili 
Yaşar Tüzün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
7. - Hatay Milletvekili SaduUah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/244) (S. Sayısı: 505) (xxx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili SaduUah Ergin hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

(x) 503 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 504 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

(xxx) 505 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Hatay Milletvekili Sadul-
lah Ergin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
8. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/245) (S. Sayısı: 506) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi 

Mahçiçek hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını 
göndermiştir. 

Karma komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş Millet
vekili Hanefi Mahçiçek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
9. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/247) (S. Sayısı: 507) (xx) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sir

men hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 

(x) 506 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(xx) 507 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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10. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/248) (S. Sayısı: 539) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevde keyfî muamele suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu 

hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, karma komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz, isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili 
Mustafa Eyiceoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, bil

gilerinize sunacağım. 
II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Devlet eski Bakanları Nafiz Kurt ve Eyüp Aşık haklarındaki dosyalara ilişkin Başkanlık tez

keresi (3/686) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Yargı kararıyla görevine iade edilen bir bürokratın görevden alınmasını sağlayan müşterek 
kararnamelerde imzası bulunan Devlet eski Bakanları Nafiz Kurt ve Eyüp Aşık haklarında Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun 27.8.2004 tarihli ve 2004/6 sayılı öninceleme raporu; 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça Başkanlığımıza intikal 
ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin (55 üye) vereceği önergeyle istenebilmek-
tedir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla 
ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dos
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Bu tezkerenin okutulmasıyla, konu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup Başkanlığımızda 
bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılmıştır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

(x) 539 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2. - Devlet eski Bakanı Refaiddin Şahin hakkındaki dosyaya ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/687) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Görev için yeterli hizmet süreleri bulunmadığı halde atanan Emlak Bankası AŞ Genel Müdür 
Yardımcılarıyla ilgili olarak, atamalarda imzası bulunan Devlet eski Bakanı Refaiddin Şahin hak
kında, (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun talebine istinaden Başbakanlık 
müfettişi koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen 2.6.2004 tarihli ve 39/04-
46,l.R-5 sayılı rapor, Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere, Başbakanlıkça 
Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin (55 üye) vereceği önergeyle istenebilmek-
tedir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dosyayla 
ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
daha önce yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dos
yanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Bu tezkerenin okutulmasıyla, konu Genel Kumlun bilgisine sunulmuş olup Başkanlığımızda 
bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkik ve değerlendirmelerine açılmıştır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, komisyonların, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tez

kereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 
3. - Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve 

kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/688) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkanlığın çağrısı üzerine, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
üyelerini seçmek üzere, 20.10.2004 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda toplanmış ve 
aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler hizalarında gösterilen oyları alarak belirtilen görevlere seçilmiş
lerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bilgen Keleş 

İstanbul 
Plan ve Bütçe Komisyonu Geçici Başkanı 

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi Aldığı oy 
Başkan : Sait Açba (Afyon) 24 
Başkanvekili : M. Altan Karapaşaoğlu (Bursa) 24 
Sözcü : Sabahattin Yıldız (Muş) 23 
Kâtip : Mehmet Sekmen (İstanbul) 23 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/689) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 20.10.2004 Çarşamba 

günü saat 16.30'da toplanmış ve kullanılan 10 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adı ve 
soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 
Başkan : Yahya Akman (Şanlıurfa) 9 oy 
Başkanvekili: Alaettin Güven (Kütahya) 9 oy 
Sözcü : Kenan Altun (Ardahan) 9 oy 
Kâtip : Fehmi Özrunç (Hakkâri) 9 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım. 
5. - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/690) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere, 5-7 Ekim 2004 tarihlerinde bir heyetle birlikte Fran
sa'ya yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun 
görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
Liste: 
Ömer Çelik (Adana) 
Egemen Bağış (İstanbul) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. - SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Bu kısımda, Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve bağımsız milletvekil

lerine düşen 1 üyelik için seçim yapacağız. 
Bu üyelik için aday olan bağımsız sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum: 
Emin Şirin (İstanbul) 
Muharrem Doğan (Mardin) 
Okunan adayların isimleri liste halinde bastırılmıştır. 
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Her üyeye bir oy pusulasıyla bir zarf dağıtılacaktır. Oyunu kullanacak sayın milletvekili, 
dağıtılan aday listesinde adı yazılı olan adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın önündeki 
kareyi çarpı işaretiyle işaretleyecek ve oy pusulasını zarfa koyacaktır. Adaylardan sadece biri işaret-
lenecektir. Birden fazla aday işaretlendiği veya zarfa birden fazla oy pusulası konulduğu takdirde, 
bu oylar geçersiz sayılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, oyların sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir 
tasnif komisyonu tespit edeceğiz. 

Tasnif komisyonunu tespit ettikten sonra, siz sayın üyeleri, Adana İlinden başlayarak, sırayla 
davet edeceğiz. Sırası gelen milletvekili, oy pusulasını havi zarfı, kürsü önüne konulan kutuya 
atacaktır. 

Şimdi, 5 kişilik tasnif komisyonunu tespit ediyorum. 
Erol Aslan Cebeci?.. Yok. 
Tevfık Ensari?.. Yok. 
Beşir Atalay?.. Yok. 
Mustafa Elitaş?.. Yok. 
Cemal Kaya?.. Burada. 
Tevfık Akbak?.. Yok. 
OyaArash?.. Yok. 
Erdoğan Kaplan?.. Yok. 
Orhan Eraslan?.. Yok. 
Nihat Ergün?.. Yok. 
Ali Cumhur Yaka?.. Burada. 
Abdülkadir Aksu?.. Yok. 
Ahmet Büyükakkaşlar?.. Yok. 
Ali Kemal Kumkumoğlu?., Yok. 
İdris Naim Şahin?.. Yok. 
Muharrem Tozçöken?.. Yok. 
Ali Rıza Gülçiçek?.. Burada. 
İbrahim Reyhan Özal?.. Yok. 
Hasan Fehmi Kinay?..Yok. 
İbrahim Özdoğan?.. Burada. 
İlyas Sezai Önder?.. Yok. 
Ahmet Sırrı Özbek?.. Yok. 
Hüseyin Güler?.. Yok. 
Sedat Kızılcıkh?.. Yok. 
İlhan Albayrak?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu üyelerini tekrar okuyorum: 
İlhan Albayrak, Cemal Kaya, İbrahim Özdoğan, Ali Rıza Gülçiçek, Ali Cumhur Yaka. 
Sayın milletvekilleri, böylece Tasnif Komisyonu teşekkül etmiş bulunmaktadır. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
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(Oyların toplanılmasına başlandı) 
Hasan Özyer... 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, seçimle ilgili bir izahatta bulunacağım; lüt
fen, yerlerinize oturur musunuz... 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 150 nci maddesi seçimlerde usulü düzenlemektedir; maddeyi 
okuyorum: 

"Madde 150.- Genel Kurul ve komisyonlarda seçimler, kanun ve İçtüzükte belirtilmiş başka bir 
usul yoksa, alfabe sırasıyla adları okunan milletvekillerinin oylarını kürsüdeki kutuya atmaları 
suretiyle yapılır. 

Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tespit edilecek beş üyeli bir tasnif komisyonu tarafın
dan yerine getirilir. Bu komisyonun oylama sonuçlarına ait raporu, aynı oturumda Başkan tarafın
dan Genel Kurula açıklanır. 

Seçimlerde milletvekilleri zil çalma suretiyle çağrılır." 

Saygıdeğer arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarımıza bir zarf ve seçime giren iki adayın is
mini taşıyan oy pusulası dağıtılmıştır; fakat, oy kullanma sırasında bazı milletvekili arkadaş
larımızın birden fazla oy pusulasını kutuya attıkları müşahede edilmiştir. Onun için, baştan itibaren 
oylama işlemini tekrarlayacağım. 

Her milletvekili arkadaşımız sadece bir tek oy kullanacak ve ismi okunmayan milletvekili ar
kadaşımız da gelip oy atmayacaktır. Lütfen... İstirham ediyorum... 

Kutuların içindeki oy pusulalarını kaldıralım ve kutuları boşaltalım... 

Sayın Kâtip Üye arkadaşlarımızdan kim var? 
Sayın Harun Tüfekçi?.. Yok. 
Sayın Bayram Özçelik?.. Yok. 
Evet, şu anda Divanda bulunan Kâtip Üyelerimizden birisi isim listesini okuyacak, öbür ar

kadaşımız da milletvekili arkadaşlarımıza bir zarf ve bir oy pusulası verecektir. Bütün milletvekili 
arkadaşlarımız sadece bir tek oy kullanacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, Adana İlinden başlamak üzere oylama işlemine başlıyoruz. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekilimiz var mı efendim? Yok. 
Sayın milletvekilleri, oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 

Oy kutuları kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik seçimi 

için yapılan oylama neticesinde aşağıda adları yazılı sayın adaylar karşılarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
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Üye 
Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

O : 1 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız mil
letvekillerine düşen 1 üyeliğe, Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan seçilmiş bulunmaktadır; 
hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına devam 
ediyoruz. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

11. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri 
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine 
başlıyoruz. 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/826) 
(S. Sayısı: 658) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporu 658 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

(x) 658 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST TİCARET 
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-7 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral

lığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 

Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama için 2 dakikalık süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama 
sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 217 

Kabul :217(x) 

Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi 
Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ile İçişleri ve Dışişleri Komis
yonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının 
ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile içişleri ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/794) (S. Sayısı : 659) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 659 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA KEN
Dİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKELERİNDE YASADIŞI KONUMDA BULUNAN YABAN
CILARIN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-19 Ocak 2004 tarihinde Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan 
Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum:Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir 
Açıkoylamanın şekli hakkında Genel Kurulun onayını alacağım 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti 

Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoy-
lama sonucunu açıklıyorum: 

(x) 659 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kullanılan oy sayısı : 219 
Kabul : 219 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 

Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan 
Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

14. - Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 
Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan 
Değişiklik ile Eki I, Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) (S. Sayısı: 660) (xx) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon raporu 660 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kab.ul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN 
BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA 
SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE 
EKİ I., TADİL EDİLMİŞ II. VE IV. PROTOKOLLERİN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Türkiye tarafından 26 Mart 1982 tarihinde New York'ta imzalanan "Aşırı 

Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kul
lanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi" ve Sözleşmenin 1 inci maddesinde 
yapılan değişiklik ile Eki I., tadil edilmiş II. ve IV. Protokollerin, Sözleşmeye çekince konulmak 
suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir. 
Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
(xx) 660 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, oylama için 2 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Kon-

vansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede 
Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 213 
Kabul : 213 (x) 
Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 

15. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlayacağız. 

16. - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/846) (S. Sayısı: 646) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis

yonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 
17. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, komisyonun görüşmelerde bulunmayacağı anlaşıldığından, sözlü soru 

önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 26 Ekim 2004 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

(x) Açıkoylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağın sonuna eklidir. 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümler ve 

cezaevindeki gazetecilere ilişkin sonısu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/3216) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakam Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak 

yanıtlanması hususunu saygılarımla arzederim. 

Nail Kamacı 

Antaktf Milletvekili 

5680 sayılı Basın Kanunu 9 Haziran 2004 tarihli 5187 sayılı -yeni-Basm Kanunu ile 

vürürlükten kaldırılmıştır. 5187 sayılı kanunun 1. maddesinde "Bu kanunun amacı basın 

özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir" denilmekle birlikte, mezkur kanun 

dışında pek çok kanun basın özgürlüğünü sınırlamakta, bir çok basın mensubunun 

yazdıklarından ötürü cezaevine konulmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede, 

1- Bakanlığınızca, basın özgürlüğünü kısıtlayan hükümler içeren başta Türk Ceza 

Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda değişiklik yapmayı 

düşünülmekte midir? 

2- Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanun'lannda değişiklik yapılması 

düşünülüyorsa, bu kanunları ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanan, yargılama sonucu mahkum 

olan ve nihayet cezaevinde tutulan gazetecilerin serbest bırakılması için özgürlükleri 

genişletici yeni çalışma yapılması gündemde midir? 

3- Eski Basın Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve diğer kanunlar 

gerekçe gösterilerek yargılanan, mahkum olan ve cezaevine konulmuş bulunan gazeteci sayısı 

ne kadardır? Bu gazetecilerin almaları talep edilen veya almış bulundukları cezaların süresi 

yahut maddi bedeli ne kadardır? 
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T.C. 
A D A L E T BAKANLIĞI 

Bakan 

B : 9 21 . 10 . 2004 O : 1 

ANKARA 
•2tiJlQJ2004 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİS t BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 21/7/2004 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6502 sayılı yazınız. 

b) 5/8/2004 tarihli ve 803 sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazmız ekinde alman, Antalya Milletvekili Nail Kamacı tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3216 Esas 
No.lu soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için 
ilgi (b) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci 
fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 

Cemil ÇİĞE; 
Bakan 

Sayın Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

T.B.M.M. 

Bakanlığımıza yöneltilip yazdı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3216 Esas 
No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin haberleşmeyi, bilgiye 
ulaşmayı, düşünce açıklamayı ve yayma imkânlarım alışılmış sınırların ve kalıpların 
ötesine taşıdığı; artık evrensel bir nitelik kazanmış olan iletişim alanının, düşünceyi 
açıklama ve yayma özgürlüğü ile onun temel araçlarından biri olan basm özgürlüğü 
kavramlannı yeniden ele almayı, uygar ülkelerin benimsediği ilke ve kurallann 
içselleştirilip yürürlüğe konulmasını gerekli ve zorunlu kıldığı; düşünceyi açıklama 
özgürlüğünün ve basm özgürlüğünün, onu kullananlar açısmdan bir özgürlük olduğu 
kadar, gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip birey ve kitleler açısmdan da temel bir 
hak niteliğinde olduğu; Anayasanın 28. maddesinde "Basın hürdür, sansür edilemez." 
hükmüne yer verilerek bu özgürlüğe daha sağlam ve somut bir dayanak sağlandığı; bu 
düzenlemenin düşüncenin basm aracıyla açıklanması hâlinde ortaya çıkabilecek 
ilişkiler, işlemler ve imkânlar yönünden siyasî iktidarlardan kaynaklanabilecek 
sımrlamalan önlemek, bireyin basm özgürlüğünden somut olarak yararlanmasını 
sağlamak üzere yapıldığı ve Devleti de bu özgürlüğün kullanımında karşılaşılabilecek 
yasal engellerin ve sınırların kaldınlması konusunda yükümlü kıldığı; belirtilen 
nedenlerle günümüzün düşünce ve basın özgürlüğü kavramına uygun olarak ve 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere paralel bir şekilde hazırlanan 
9/6/2004 tarihli ve 5187 saydı Basm Kanununun kabul edilerek yürürlüğe konulduğu; 
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Dünyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler dolayısıyla, 
eskiyen değerlere dayalı Türk Ceza Kanununun çağa uydurulması için gerekli 
değişikliklerin yapılması amacıyla hazırlanan Türk Ceza' KanüjuuvTasansının:da 
26/9/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumda 5237 saydi'Kafıun 
olarak kabul edilip, 12/10/2004 tarihli ve 25611 saydı Resmî Gazete'de yayımlandığı; 

Dünyada ve Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve politik gelişmeler ile terör 
suçlarının nicelik ve niteliklerindeki değişimler karşısmd^'" terör ^süçlârinm klasik 
maddî ve usul hukuku normlarına göre takip ve muhakemeiûn4e,bazLygüçlüklerin.ve 
ihtiyaçların ortaya çıkması nedeniyle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin mevzuatındaki 
son değişiklikler çerçevesinde, 13/6/2002 tarihli Avrupa Birliği Konseyinin Terörle 
Mücadele Çerçeve Karan ile 10/1/2000 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tararından 
27/9/2002 tarihinde imzalanarak 10/1/2002 tarihli ve 4738 sayılı Kanunla onaylanması 
uygun bulunan Terörizmin Finansmanının önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 
kapsamında, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili 
mevzuatta değişiklik yapmak üzere, Bakanlığımızca yüksek mahkeme üyeleri, bilim 
adamları ve uzman personelden oluşturulan Komisyonun çalışmalarına devam ettiği; 

1/7/2004 tarihi itibarıyla cezaevlerinde, basın mensubu olduklarım beyan eden 
toplam 44 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu; bunlardan 2'sinin 765 saydı Türk Ceza 
Kanununun 125. maddesinde düzenlenen "Devletin ülkesine ve egemenliğine karşı 
suçlar ve vatan hainliği" suçundan müebbet ağır hapis; 22'sinin 168. maddesinde 
düzenlenen "Devletin emniyetine karşı silâhlı çete kurma" suçundan "12 yd 6 ay" dâ 
"18 yıl 9 ay" arasında değişen ağır hapis; 2'sinin 169. maddesinde düzenlenen 
"Devletin emniyetine karşı kurulan çete ve çetecüere yardım" suçundan "2 yıl 16 ay" 
ve "3 yd 9 ay" ağır hapis; l'inin 146. maddesinde düzenlenen "Devletin anayasa ve 
temel nizamlarım bozma" suçundan müebbet ağır hapis; Tinin 168. maddesi ve 264. 
maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen "Devletin emniyetine karşı silâhlı çete 
kurma ve korku, panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçlarından "15 yıl" ağır 
hapis; Tinin 342. ve 349. maddelerinde düzenlenen "Resmî belgede sahteciük" 
suçundan "2 yd 4 ay" ağır hapis; Tinin 497. maddesinde düzenlenen "Geceleyin veya 
silâhlı tehdit de yağma" suçundan "12 yd 6 ay" ağır hapis; Tinin 503 ve 506. 
maddelerinde düzenlenen " Dolandıncddc ve hdeli iflâs" suçlarından toplam "3 yd 9 
ay 110 gün" hapis; 2'sinin 5816 saydı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 
Kanuna muhalefet suçundan "1 yıl 3 ay" ve "1 yd 6 ay" hapis; Tinin 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan "2 yd 3 ay" hapis 
cezası de hükümlü oldukları; aynca Türk Ceza Kanunu 168. maddesinde düzenlenen 
"Devletin emniyetine karşı silâhlı çete kurma" suçundan 5 şahsın, 146. maddesinde 
düzenlenen "Devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma" suçundan 3 şahsın; 4422 
saydı Çdcar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 1 
şahsın, sahte çek tanzim etmek suçundan da 1 şahsın hâlen tutuklu bulundukları; 

Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşdmışar. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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2. - İstanbul Milletvekili Bülent TANLA 'nın, turizm gelirleri ve bu gelirlerin hesaplama yön
temine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/3516) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan MUMCU tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

SORULAR 

1. Turizm gelirleri nasıl hesaplanmaktadır ? Turizm gelirlerinin kapsam ve tarifi 
hangi gelirlerden oluşmaktadır ? 

2. Turizm gelirinin hesaplanmasında kullanılan kriter ve yöntemler nelerdir ? 
Hesaplama kim ve hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır ? Bu gelirin 
hesaplanmasında görev alan başka kurum ya da kuruluşlar da var mıdır 7 

3. Turizm gelirlerinin hesaplama yöntemi değiştirilmiş midir ? Değiştirildiyse niçin ve 
ne zaman değiştirilmiştir ? 

4. Turizm gelirleri hesap yönteminin değiştirilmesinden sonra turizm gelirlerimizde bir 
değişiklik olmuş mudur ? Olduysa ne yönde bir değişme olmuştur ? 

5. Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının ailelerine gönderdiği dövizler ile tatil için 
Türkiye'de bulundukları süre içinde yaptıkları harcamalar "Turizm Geliri"-, kaleminde 
gösterilmekte midir ? 

6. Türkiye gibi yurtdışına işçi gönderen İspanya, Yunanistan ve İtalya da işçilerinin 
ülke içinde yaptıkları harcamaları turizm gelirleri içinde mi göstermektedir ? 

7. Türkiye'nin son 10 yıl içindeki yıllık turizm geliri ne kadardır ? 

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 1 6 A P K 0 2 0 1 A R G E - 9 4 0 - - 2 L S 2 _ ^ . 2 / / (Ol 2004 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı KAN.lCAR.OAl.BŞK.'nın 27.09.2004 gün ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-6929 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent TANLA'nın 7/3516 esas no'lu soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erkan MUMCU 
Bakan 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT TANLA'NIN 7/3516 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ 

CEVABI 

SORU 1 : Turizm gelirleri nasıl hesaplanmaktadır? Turizm gelirlerinin kapsam ve tarifi hangi 
gelirlerden oluşmaktadır? 

CEVAP 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Merkez Bankası ve Devlet İstatistik Enstitüsü arsında 
yapılan protokolle 2001 yılından itibaren DİE' ce yapılmaktadır. 2001 yılından itibaren Türkiye'nin 
turizm gelirleri, ülkemize gelen ve uluslar arası ziyaretçi olarak tanımlanan kişilere, çıkış yaptıkları 
sınır kapılarında anket uygulaması suretiyle hesaplanmaktadır. Bu anketler , 2001 yılına kadar sadece 
yabancı ziyaretçilere uygulanmıştır ve bu tarihe kadar turizm geliri sadece yabancı ziyaretçileri 
kapsamaktadır. 2001 ve 2002 yıllarında yapılan anketler ile uluslar arası ziyaretçi kapsamında , yurt 
dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının da ülkemizi ziyaretleri sırasında yapmış oldukları 
harcamalar sorgulanmıştır. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren, ülkemizin toplam dış turizm gelirleri hem 
yabancı ziyaretçilerin hem de yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaretleri sırasında 
yapmış oldukları harcamaları içermektedir. Bu anlamda yayınlarımızda ifade bulan kavram, inbound 
turizm tüketimidir. Inbound turizm tüketimi, yerleşik olmayan ziyaretçilerin, seyahatleri sırasında 
yerleşik üreticiler tarafından sunulan mal ve hizmetler içindeki toplam tüketim harcamalarını 
kapsamaktadır. 

SORU 2 : Turizm gelirinin hesaplanmasında kullanılan kriter ve yöntemler nelerdir? 
Hesaplama kim ve hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır? Bu gelirin hesaplanmasında görev alan 
başka kurum ve kuruluşlar da var mıdır? 

CEVAP 2: Anket çalışması İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca, Rusça, Romence, 
Bulgarca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Türkçe (12) dillerinde hazırlanan soru formları 
kullanılarak, üçer aylık dönemleri kapsayacak şekilde, yıl içinde dört dönem olmak üzere yüz yüze 
görüşme yöntemi ile yapılmaktadır. Çıkış yolu ve milliyet bazında tahmin verebilmek amacıyla 
ülkemizde geceleyen veya günübirlikçi ziyaretçiler için %0.5'lik örnek hacmi ile anket uygulaması 
yapılmaktadır. TC. Pasaportu taşıyan ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız için, yurt dışı ikamet 
oranlan kullanılmaktadır. Dönemsel ve çıkış yolu ayrımında tahminler verilmektedir. 
Bakanlığımız, Merkez Bankası ve Devlet İstatistik Enstitüsü arsında yapılan protokolle bu çalışmalar 
2001 yılından itibaren DİE' ce yapılmaktadır 

SORU 3: Turizm gelirlerinin hesaplama yöntemi değiştirilmiş midir? Değiştiriİdiyse niçin ve 
ne zaman değiştirilmiştir? 

CEVAP 3: Turizm geliri hesaplamaları WTO ve EUROSTAT yöntemlerine göre 
yapılmaktayken, 2001 yılından itibaren AB normlan da dikkate alınarak yurt dışında ikamet etmekte 
olan vatandaşlara da uygulanarak yeni bir turizm geliri kavramından hareket edilerek 
hesaplanmaktadır. 

SORU 4 : Turizm gelirleri hesap yönteminin değiştirilmesinden sonra turizm gelirlerimizde bir 
değişiklik olmuş mudur? Olduysa ne yönde bir değişme olmuştur? 

CEVAP 4: Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemindeki değişiklik nedeniyle artı yönünde bir 
değişim olmaktadır. Bu değişimi içeren tablo ekte sunulmuştur. 
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SORU 5 : Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının ailelerine gönderdiği dövizler ile tatilcin t 

Türkiye'de bulunduklan süre içinde yaptıklan harcamalar "Turizm Geliri" kaleminde gösterilıflejrte' 
midir? 

CEVAP 5: Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlannın tatil için bulundukları süre içinde 
yaptıkları harcamalar turizm gelir kaleminde gösterilmektedir. Ailelerine gönderilen dövizler turizm 
gelirine dahil edilmemektedir. 

SORU 6 : Türkiye gibi yurt dışına işçi gönderen İspanya ,Yunanistan ve İtalya da işçilerinin 
ülke içinde yaptıkları harcamaları turizm gelirleri içinde mi göstermektedir? 

CEVAP 6: Adı geçen ülkeler de birer AB üyesi olduklanndan bu ülkelerin turizm gelirleri de 
benzer şekilde hesaplanmaktadır 

SORU 7 : Türkiye'nin son 10 yıl içinde yıllık turizm geliri ne kadardır? 

Cevap 7: Yıllar Turizm Geliri 
1994 4 321,0 
995 4 957,0 
1996 5 962,1 (*) 
1997 8 088,5 (*) 
1998 7 808,9 (*) 
1999 5 203,0 
2000 7 636,0 
2001 10 066,5 (*)(**) 
2002 11 909,9 (*)(**) 
2003 13 203,1 (**)(***) 
2004 4 982,8(xU**)(***) 

(x) : 6 aylık geçici turizm geliri 
(*) : Turizm Bakanlığı + Devlet İstatistik Enstitüsü 
(**) : "Yabancı Ziyaretçi ve Yurtdışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçi Anketi" 

sonuçlarına göre Yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ülkemizdeki 
turizm harcamalannın da dahil edildiği turizm geliridir. 

(***) : Kültür ve Turizm Bakanlığı + Merkez Bankası + Devlet İstatistik Enstitüsü 
NOT : 1994 -1995 -1999-2000 yılları Merkez Bankası turizm geliridir. 
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TURİZM GELİRİ • Tourism Receipts 
(Milyon*-Mll l ion S) 

A Y L A R 
Monlhs 

OCAKOanuary 

ŞUBAT^obruery 

MART-March 

NİSAN-April 

MAYlS-May 

HAZİRANJune 

TEMMUZ-July 

AĞUSTOS-AuflU»! 

lEYLÜL-Stpıember 

EKlUOctober 

KASIM-November 

ARALIK-Decembtr 

6 AYIJK TOPLAM 
6 Mcnth» Total 

13 AYUK TOPLA* 
12MofiUııToui 

Y I L L A R - Y e e r » 1 

TURİZM BAKANLIĞI• DEVLET 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

MinhUry of Touriam • State 
InetKuto ol S t a h t l n 

2001 

0 

7M.I 

«w 
25S.0 

538,2 

7*9,7 

MO,> 

»St1 

1 103,4 

« 2 . 1 

M3.r 

JtS.İ 

2*7,1 

2 933.» 

7JW,J 

n 
117,7 

136.0 

188,9 

1011 

14S.0 

t«s.» 

« 0 . » 

« i r 

468.0 

1*7,1 

M. S 

W,8 

879,5 

2 »«0.3 

TOPLA»! 
(Total) 

326.5 

332.3 

447.8 

841.3 

844.7 

1130,7 

1 387.0 

1846,1 

1420.2 

ıoeo,« 

4*1.0 

257.» 

} 813,1 

100*6,5 

atoıtu 
Banknı 
(Centru 
B<nk| 

2002 

213.0 

262,0 

421,0 

446,0 

759.0 

877,0 

1 125,0 

1 450.0 

1238.0 

978.0 

435.0 

269.0 

2 978,0 

1472,0 

TURİZM BAKANLİĞİ • DEVLET 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Mkuttry of Touritm * Stat» 
tnelttun of Sıaoetıcı 

2002 

O 

17»,» 

226. t 

« 7 , » 

505,8 

«53,4 

««2,4 

1203,0 

t 582.2 

t »88.1 

1040,0 

480.5 

280,4 

3 075,4 

8 008,8 

H 

yy* 

«5,0 

144,0 

88,6 

143. t 

m.ı 

172.S 

787,0 

U2.7 

201.J 

1S6.2 

»43.7 

711,8 

2 881,2 

TOPLA* 
(Total) 

256.1 

121,1 

484,1 

5*2,4 

9*7,1 

t (25,5 

1575,6 

2 34»,2 

1 »10,8 

1243.] 

610,7 

424,1 

3T87J 

11*00.6 

TURİZM BAKANLIĞI • DEVLET 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ * 

MERKEZ BANKASI 
Minlatry of Tourlem • Stat» 

Insutute ol StatlıtJca • Cenini 
Bank 

2003 

n 
746,7 

263.6 

29f,7 

321.2 

636,5 

886,0 

1348,5 

1887,2 

f 5*6,8 

1204.7 

572,5 

321,2 

2 8(3.7 

* 876,6 

D 

130.7 

154,2 

M4,4 

1*2.5 

138,5 

1*8,2 

485.2 

H13 

741.8 

248,1 

1*4,6 

181.8 

m* 

1526,5 

TOPLAM 
rro«) 

377,4 

417,0 

406,1 

441,7 

773.0 

1044,2 

1 »10,7 

2 878.5 

2 341.8 

1453,8 

767,3 

4*0,0 

3 460,2 

13 203,1 

TURİZM BAKANLIĞI • DEVLET 1 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ • 

MERKEZ BANKASI 
Mınl.lry of Touriam . S t e » 

Inetltute of StatietJcı * Central 
Bank 

2004 

n 
3*4,0 

385,1 

475,5 

620.1 

1017.8 

1176,7 

D 

208,0 

137,8 

132,5 

153.1 

147.0 

155,2 

ı — ı — ı 
4 049,2| 913.8 

TOPLAM 
(Temi) | 

602,0 

502.* I 

606,0 

773,2 

1 1*4,6 

1311,* 

4*82,8 

[ 

TURİZM BAKANL 
İSTATİSTİK E 

Mıntttry o» Tou 
ImtMuteof 

2002T2 

n 

I "̂  
I 2f,4 

[ 34,3 

-6,2 

I 6,r 

I 03 

[ 26,5 

l 43,4 

43,7 

I 20,4 

18,2 

| 35,3 

4,6 

n,o 

D 

•4 

•3 

-2 

-1 

-
-

-1 

4 

1 

6 

« 
-1 

Kaynak : Devlet nUjlUtlk EnetHütC , Merkez Bankası , Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Source: SIS, Central Benk. Mlnietry of Cutture and Tourlsm 
NOT: "Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçiler Anketi" aonucu elde edilen galirdir. The reverse obtıtned ttırough the Depaıting Foreıgn Visitors Survey 
(*) : Yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelir. Reoapts obtaıned from foreıgn vtsKor 

| ~ ) : Yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen gelir. Receıpts oblained form İne alizen resıding, m abroad 
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T U R İ Z M G İ D E R İ - T o u r î s m E x p e n d i t u r e s 
(Milyon Dolar) 

İ A Y L A R - M o n l h t 

l o c A K - J a r t u a r y 
|3UBAT-F*bru«f -y 
İMART-March 
|lMİSAN-AprM 
İMAYIS-May 
|h(AZtRAN-Juna> 
|TEMMUZ-^u ly 
l A Ğ U S T O S - A u a u a t 
1 EV L Ü L - S a p t a m t>»r 
|EKİM-Octob«r 
İ K A S I M - N o v a m b o r 
| A R A L I K - D a c a m ba r 

İS AYLIK T O P L A M 
[6 M o n l h t T o t a l _ _ 

T O P L A M - T o t a l 

Y I L L A R - Yaara 

2 0 0 1 
110.0 
147.0 
134.0 
126.0 
183.0 
2 4 0 0 
262.0 
196.0 
118.0 

71.0 
70.0 
81 .0 

940.0 

1 738.0 

2 0 0 2 
73.0 

149.0 
174.0 
172.0 
156.0 
230.0 
246.0 
2OO.0 
150.0 
116.0 
101.0 
113.0 

954.0 

1 880 .0 

2 0 0 3 
108.6 
214 .9 
166.9 
107.3 
144.0 
197.1 
31Ö.O 
223.1 
152.9 
158.7 
164.5 
156.3 

2 0 0 4 | 
169.7 
210.2 
175.6 
171.9] 
207.0 
241.5 

938.8J 1 175.8İ 

2 113.3[ | 

1 O E G İ $ | M O W \ N I ( % ) 1 
ftate of C h a n g e 

| 20O2/01 
-33 e 

I '-•* 
29.9 
36.5 
-14.e 

- < ? 

- 6 . ' 
20 

271 
| B3 4 

«-«.3 
[ 39 S 

1 . 5 

8 , 2 

2O0 3/02 
•48.8 
44.2 
-4.1 

-37.6 
-7.7 

-14.3 
29.7 
11.6 

1.9 

36.8 
62.9 
38.3 

•1.6 

12.4 

2004 /03 | 
56.3 
-2.2\ 

5 . 2 

60 .2 
43.S\ 
22.5 

25.2 

KAYNAK : Davlat laMUaltk Enatlttnü . Markaz Bankamı , Kültür va Turizm Bakanlığı 
S o u r c . ; SIS. Ca>ntral Dank. Mlnlatry of Cul lura and Tour lam 

3. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, TRT yayınlarının kıyı şeritlerinde izlenememesine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı B esir AT AL AY'in cevabı (7/3761) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

J4^———j 
Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili' 

Ülkemizde özellikle sınırlara yakın bölgelerimizde, TV ve radyo yayınları net 
olarak alınamamaktadır. Son yıllarda yayın dünyasına giren yerel radyo ve TV 
kanalları bu açığı biraz olsun kapatma çabası içerisindedir. Ancak ulusal kanalımız 
olan TRT bir çok yere yetişememektedir. 

Özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki tatil yerlerinde ya da seyahat ederken 
nedense TRT'ye ait radyo yayınları ve televizyon yayınlarını yakalamak mümkün 
olmamaktadır. Bunun yanında gerek batı, gerekse doğu komşularımızın yayınları net 
bir şekilde izlenebilmektedir. Konunun kafa karıştıran noktası ise onların bu kadar net 
bir şekilde izlenirken TRT yayınlarının izlenememesidir. Bu konuyla ilgili olarak gerek 
bu bölgelerde yaşayan halkımızdan gelen şikayetler, gerekse seyahatlerim sırasında 
edindiğim izlenimler bu konunun düzeltilmesi yönünde girişimler gerektiğini 
düşündürmüştür. 

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ait radyo yayınları ülkemizin kıyı 
şeritlerinde neden dinlenememektedir? 

2. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ait televizyon yayınları ülkemizin kıyı 
şeritlerinde neden net olarak izlenememektedir? 

3. Komşu ülkelerin yayınları, TRT yayınlarından daha baskın bir şekilde 
yayınlanmaktadır. Bunun sebebi nedir? 

4. TRT'nin radyo ve TV yayınlarının frekansını arttırma yönünde çalışmaları var 
mıdır? 

5. Özellikle tatil yörelerinde ülkemizin ulusal radyo ve TV kanallarının net olarak 
izlenememesinin ülkemiz açısından çok üzüntü verici olduğunu düşünüyorum. 
Bu konudaki görüşünüz nedir? 

6. Bu konunun düzeltilmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz? 

- 3 8 -
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B .02.0 .005/£J / / -? '^ ^5/ /C/2004 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 14.10.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00 
02-7/3761-7425/23859 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen 7/3761 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 20.10.2004 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/4224 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B .02 .2 .TRT.0 .61 .00 .00 /^£^9 : j2<£LJ./..Q....12004 
KONU : 7/3761 sayılı Önerge Cevabı. 

DEVLET BAKANLIĞI'NA 
(Prof. Dr. Besir ATALAY) 

İLGİ : 15/10/2004 tarih ve B.02.0.005/031/2391 savılı vazınız. 

Bursa Milletvekili Savın Kemal DEMİRELİ'in Devlet Bakanı Savın Prof.Dr. Besir 
ATALAY tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği 7/3761 savılı Soru 
Önergesi ile ilgili Kurumumuz görüsü aşağıda arz olunmuştur. 

1-2-Ülkemiz coğrafyasının çok dağlık ve özellikle Ege kıyılarında dağların denize dik 
olması nedeniyle TRT tarafından kurulan yüksek güçlü vericilerin yayınları sayesinde bu 
kıyılarda net olarak dinlenmekte ve izlenmektedir. Edirne'den Hatay'a kadar olan kıyı ve sınır 
bölgeleri ile GAP-DAP Bölgelerindeki tüm İllerde; TRT TV yayınları 66 yüksek güçlü olmak 
üzere toplam 804 verici istasyonundan, Radyo yayınları ise 31'i yüksek güçlü verici istasyonu 
olmak üzere toplam 136 FM verici istasyonu ile 9 orta veya uzun dalga verici istasyonundan 
gerçekleştirilmektedir. 

TRT yayınlarının sınır bölgelerimizde dinlenirliği ve izlenilirliği ile komşu ülkelerden 
karışma olup olmadığı, her ay düzenli olarak ölçü aletleri ile tespit edilmektedir. Karışmaların 
tespit edilmesi halinde de derhal Telekomünikasyon Kurumuna bildirilerek Uluslararası 
girişimde bulunulması istenilmektedir. Özellikle Yunanistan sınırımızda ve Ege Sahillerimizde, 
Yunan adalarının durumu ve Ege'de dağların denize dik olmasından dolayı kaliteli yayın 
izlettirmede zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Ancak, bu durum komşu Ülke için de 
geçerli olup, bizim yayınlarımız da bu ülkenin kıyı şeridi ve adalarında çok kaliteli izlenmekte 
ve dinlenmektedir. 
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3-Ülkemizde olduğu gibi komşu Ülkelerde de yayınlar hem Kamu yayın kuruluşu hem 
de Özel yayın kuruluşları tarafından yapılmaktadır, özellikle Yunanistan'a ait özel yayın 
kuruluşları kontrolsüz olarak yayınlarını istedikleri frekanslardan yayınlamaktadırlar. Bu 
durumda Ülkemizde TRT yayınlarını ve Özel yayın kuruluşlarınin kanal / frekanslarını 
bozmaktadır. 

Komşu Ülke yayınlarını TRT yayınlarından daha baskın yayınlanması diye bir şey söz 
konusu değildir. TRT yayınlarına ait kanal ve frekanslar ayarlandığı zaman net bir şekilde 
dinlenip izlenebilecektir. Şu ana kadar her ay ölçümler yapılmakta olup Trakya'da 3 kanalın 
dışında kanal / frekanslarımızı bozucu yayınlara rastlanmamıştır. 

4-TRT yayınları 2004 yılı sonu ile 2005 yılı başında; Balıkesir-Ayvalık verici 
istasyonundan yapılan yayınlara ait vericilerin güçlendirilmesi ile Datça'da kurulmak üzere 
olan yeni vericilerle kıyı şeridindeki yayınların güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

5-TRT Radyo ve TV yayınlarının yaygınlaştırılması çalışmaları neticesinde yayınların 
ulaşamadığı herhangi bir tatil yöresi bulunmamaktadır. Buralarda kurulu olan verici 
istasyonlarında zaman zaman arızalar olmasına rağmen en kısa zamanda giderilmektedir. Bu 
verici istasyonlarının bakım ve işletmeleri sürekli ve itina ile yapılmaktadır. 

6-Ülke sınırlarımız içerisinde zaman zaman özel yayın kuruluşları TRT kanal ve 
frekanslarına girerek yayınlarını yapmaya çalışmaktadırlar. Bunların tespit edilmesi üzerine 
şikayetler RTÜK ve Telekomünikasyon Kurumuna bildirilmektedir. Bozucu yayınların 
üstesinden gelmek için en kısa zamanda Ulusal Kanal ve Frekans planlarını hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. 

Arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının L'ygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 658) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda 
Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

verilen oyların sonucu : (S. Sayısı : 659) 

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının 
Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve 

IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : (S. Sayısı: 660) 

Sıra Sayısı 
Uyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

658 
550 
215 

0 
0 
3 

218 
1 Kanunlaşmıştır. 

Sıra Sayısı 
Uye Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

659 
550 
215 

0 
0 
4 

219 
1 Kanunlaşmıştır. 

Sıra Sayısı 
Uyc Sayısı 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Toplam 
Açık Üyelikler 

660 
550 
209 

0 
0 
3 

212 
1 Kanunlaşmıştır. 

İli 
1 Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

1 Adana 
Adana 
Adana 

| Adana 
Adana 

1 Adana 
Adana 
Adana 

1 Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 

1 Adıyaman 
Adıyaman 

1 Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

1 Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 

| Amasya 
1 Amasya 
| Amasya 
| Ankara 
Ankara 

Soyadı 
Aksöz 
Başoğlu 
Çalışkan 
Çelik 
Erbatur 
Garip 
Kirişçi 
Küçükaydın 
Sağ 
Seyhan 
Tekin 
Torun 
Yağcı 
Yergök 
Göksu 
Gürsoy 
Kutlu 
Özyol 
Unsal 
Açba 
Aşkar 
Aydoğan 
Balandı 
Koca 
Koçak 
Ünlütepe 
Aslan 
Kaya 
Özmen 
Özyolcu 
Yıldız 
Albayrak 
Gülle 
Sayar 
Akıncı 
Alptekin 

Adı 
Uğur 
Atilla 
Abdullah 
Ömer 
Nevin Gaye 
Recep 
Vahit 
Ali 
Kemal 
Tacidar 
Ayhan Zeynep 
Abdullah 
Ziyaettin 
Mehmet Ziya 
Mahmut 
Şevket 
Fehmi Hüsrev 
Mehmet 
Ahmet Faruk 
Sait 
İbrahim Hakkı 
Halil 
Reyhan 
Ahmet 
Mahmut 
Halil 
Naci 
Cemal 
Mehmet Melik 
Halil 
Mehmet Kerim 
Hamza 
Akif 
Mustafa 
Zekeriya 
İsmail 

Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
AK Parti 
CHP 
CHP 
AK Parti 

S.S. 658 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 

S.S. 659 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

S.S. 660 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 

Kabul i Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Katılmadı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
Katılmadı 
Kabul 
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Samsun 

1 Samsun 

1 Siirt 

1 Siirt 

Siirt 
Sinop 

İSinop 
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Sivas 

Sivas 

Sivas 

Sivas 

İSİvas 

Sivas 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 
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Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 

Tokat 
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Soyadı 

Demir 

Demir 

Kılıç 

Koç 

Kurt 

Önder 

Uzunkaya 

Yeni 

Erdoğan 

Ergenç 

Gülyeşil 
Altay 

Can 

Oztürk 

Kılıç 

Kulaksız 

Sözen 

Şener 

Taş 

Uzun 

Akbulut 

Kambur 

Kaplan 

Saygun 

Tütüncü 
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Çakmak 
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Arz 

Aykan 

Cumur 
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Abdullatif 

Orhan 

Selami 

Tevfık Ziyaeddin 

Ahmet 

Erdoğan 

Mehmet Nuri 

Enis 

Zeyid 
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1Hı 
| Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 

luşak 
Van 

Ivan 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

[Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Şırnak 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 

Soyadı 

Tüysüz 
Yetkin 
Yıldız 
Coşkunoğlu 
Çağlayan 
Tunç 
Arvas 
Biner 
Çelik 
Haydaroğlu 
Karabıyık 
Kartal 
Kaya 
Arslan 
Bozdağ 
Çiçek 
Erdemir 
Koç 
Oztürk 
Akın 
Erdoğan 
Saraç 
Toptan 
Türkmen 
Açıkgöz 
Alaboyun 
Toprak 
Yaşar 
Battal 
Güney 
Akgün 
Çavuşoğlu 
Ünlü 
Can 
Erdem 
Tiryaki 
Yıtmazer 
Demirkıran 
İnal 
Nasıroğlu 
Suçin 
Birlik 
Sevda 
Tatar 
Kabarık 
Kulak 
Altun 
Öğüt 
Akdemir 
Artantaş 
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Turan 
A. Müfit 
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Osman 
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II yas 
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Ülkü Oökalp 
Mevlüt 
Yüksel 
Fikret 
Ramazan 
Vahit 
Halil 
Murat 
Afif 
Ahmet 
M. Nezir 
Mehmet Ali 
İbrahim Hakkı 
Abdullah Veli 
Mehmet 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM : 22 YASAMA YILI : 3 

9 UNCU BİRLEŞİM 
21 EKİM 2004 PERŞEMBE 

SAAT : 15.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

E G E M E N L İ K K A Y I T S I Z Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* (10/12, 28) Esas Numarah 
Meclis Araştırması Komisyonu 
21.10.2004 Perşembe 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
9 U N C U BİRLEŞİM 2 1 EKİM 2 0 0 4 P E R Ş E M B E SAAT : 15 .00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/222) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

2. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/223) (S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

3. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/224) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

4. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/225) (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

5. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/230) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

6. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/231) (S. Sayısı: 504) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

7. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/244) (S. Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 19.10.2004) 

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/245) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi: 
19.10.2004) 

9. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/247) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 
19.10.2004) 

10. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/248) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 
19.10.2004) 
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0 2 - OZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

* 

03 _ SEÇIM 

1. - Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik 
için seçim 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

$fc 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 _ SÖZLÜ SORULAR 

* 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/826) 
(S.Sayısı : 658) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi 
Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/794) (S. Sayısı: 659) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

4. X - Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli 
Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve 
Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş ve II. ve IV. Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) 
(S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

5. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

6. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

7. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 632) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

8. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

9. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

10. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

11. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

12. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

13. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) 
(Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

14. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

15. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

16. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 
ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

17. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

18. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

19. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/173) (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

20. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının 
ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma 
tarihi: 13.11.2003) 

21. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

22. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

23. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

24. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 
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25. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

26. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

27. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

28. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

29. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 
Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

30. - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/837) (S. Sayısı: 639) (Dağıtma tarihi: 9.7.2004) 

31. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

32. - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/644) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi : 14.7.2004) 

33. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonları Raporları (1/841) (S. Sayısı: 653) (Dağıtma tarihi: 15.7.2004) 

34. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/332) (S. Sayısı: 
654) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

35. - Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/330, 1/148, 1/169) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

36. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 659) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti 
Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı 
Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne ilişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/794) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26.4.2004 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-858/1894 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.4.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
Son yıllarda, Doğudan Batıya Güneyden Kuzeye yönelik yasa dışı, kontrolsüz ve kitlesel nüfus 

hareketleri dikkate değer artışlar göstermiştir. Bu olayların yoğunlaşmasında, iletişim ve ulaşım im
kânlarının yaygınlaşması ve gelişmesi önemli rol oynamıştır. Ayrıca, bir taraftan bölgelerarası gelir 
dağılımındaki uçurumun görece büyümesi, diğer taraftan dünyanın fakir ülkelerindeki mutlak gelir 
düzeyinin artması kitlesel yasa dışı göçü tetiklemiştir. Yasa dışı göçün büyümesi ile birlikte, giderek 
belirginleşen diğer faktörler ise, fakir kaynak ülkelerde nüfusun büyümesi ve işsizliğin yaygınlaş
ması, zengin hedef ülkelerde ise nüfusun bir yandan yaşlanır, diğer yandan azalma eğilimine girer
ken, refahın yükselerek nitelikli ve kısmen de niteliksiz iş gücü ihtiyacının doğmasıdır. Fakir kay
nak ülkelerde dışa göç baskısı yoğunlaşır, zengin hedef ülkelerde göç talebi artar, gelir dağılımı den
gesizliği ağırlaşırken, zengin hedef ülkelerin vize, ikamet ve çalışma koşullarını daha da sıklaştır
maları, yasa dışı göçe niyet eden bireylerin, söz konusu sıkı sınır ve giriş önlemlerini aşabilmek için 
örgütlü şebekelere yönelmesine yol açmış ve bunun sonucu göçmen kaçakçılığı bir örgütlü suç 
şebekesi faaliyet alanı haline dönüşmüştür. 



— 2 — 

Bugün binlerce insan, örgütlü suç şebekelerince 3-5 bin Dolar karşılığında sağlıksız eski ve 
tehlikeli araçlarla bir ülkeden diğerine kaçırılmaktadır. 

Türkiye de coğrafi konumu nedeni ile, yasa dışı göç hareketlerinde, özellikle İran, Irak, Pakis
tan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka vatandaşlarının Batı ülkelerine geçişlerinde artan şekilde bir 
transit ülke olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz, Romanya, Moldova, Belarus, Ukrayna, Rus
ya ve Gürcistan gibi eski Doğu Bloku ülkelerinin vatandaşlarının çalışma amaçlı yasa dışı göçlerin
de ise hedef ülke konumuna gelmiştir. 

Türkiye'de vize sürelerini aşmış, özellikle tekstil, inşaat ve turizm sektörlerinde, kaçak olarak 
çalışan çok sayıda Romanya vatandaşı bulunmaktadır. Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğün
den alınan rakamlara göre, ülkemizde 2001 yılında yasa dışı konumda yakalanan Romen vatandaş
larının sayısı 4883, 2002 yılında 2674, 2003 yılında ise 2785 olmuştur. 

Bütün dünyada, planlı, iş gücü piyasasına uygun yasal göçün sosyal ve ekonomik yararlar sağ
layabileceği kabul edilmekle birlikte, yasa dışı göç, toplumsal düzeni bozan, ekonomik dengeleri 
olumsuz etkileyen, denetlenmesi zorunlu bir güvenlik sorunu olarak görülmektedir. Yasa dışı göç, 
günümüzde hukuka ve kamu düzenine karşı bir tehdit, insan haklarının ihlaline yönelik bir risk 
haline gelmiştir. 

Yasa dışı göçün denetlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla, yasa dışı göçmen
lerin vatandaşı oldukları, mukimi bulundukları veya geldikleri ülkelere insani, düzenli ve güvenli 
ancak etkin ve hızlı bir şekilde geri gönderilmesinin önemi 1990'h yıllardan itibaren ilgili ulus
lararası kuruluşlarda ittifakla üzerinde karara varılan bir değerlendirme olmuştur. Bu amaçla, AB ül
keleri arasında uzun zamandır uygulanmakta olan bir şekilde akdedilmeye başlanmıştır. 

Esasen emniyet makamlarımızca yapılan operasyonlar sonucu yakalanan yasa dışı göçmen
lerin, iaşe ve ibatelerinin sağlanmasında ciddi fiziki ve mali sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu 
nedenle, yakalanan yasa dışı göçmenlerin, uluslararası hukuka da uygun biçimde, insan haklarına 
saygı gözetilerek hızlı ve güvenli bir biçimde ülke dışına çıkartılmaları önem taşımaktadır. Bu 
itibarla, ülkemizce geri kabul anlaşmaları akdedilmesi, yalnız AB müktesebatına uyum bakımından 
değil, ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız bakımından da zaruret arz etmektedir. 

Sınır komşumuz olan Yunanistan ve Suriye ile 2001 yılı içinde, Kırgızistan ile 2003 yılı içinde 
Geri Kabul Anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında 
Yasa Dışı Göçmenlerin Kabulüne Dair Anlaşma 10 Eylül 2001, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Suç ile Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Yasa Dışı Göç ile 
Mücadele Anlaşmasının 8 inci maddesinin uygulanmasına dair Protokol 8 Kasım 2001, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşları ve Üçüncü 
Ülke Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ise 6 Mayıs 2003 tarihinde imzalanmıştır. 

2001 yılında, İran, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Hindistan ve Çin'e Geri Kabul anlaşmaları 
önerilmiştir. 

2002 Nisan ve Mayıs aylarında Ürdün, Tunus, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Moğolistan, 
Mısır, Kırgızistan, İsrail, Gürcistan, Etyopya, Belarus, Sudan, Cezayir, Libya, Fas, Lübnan, Nijer
ya, Kazakistan'a ve 2003 Haziran ayında da Azerbaycan'a geri kabul anlaşmaları önerilmiştir. 

Bu meyanda, Bulgaristan, Özbekistan, Libya ve Ukrayna ile müzakere süreci başlatılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 659) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ül
kelerinde Yasa Dışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın imzalan
masına ilişkin sürenin uzamamasını teminen Romanya heyeti, Anlaşma taslağının heyet başkanları 
tarafından paraflanmasını ve bir Mutabakat Zaptı hazırlanmasını teklif etmiştir. Heyetimizce de 
olumlu karşılanan teklif üzerine bir Mutabakat Zaptı hazırlanarak, Anlaşma metni heyet başkan
larınca 28 Ocak 2003 tarihinde parafe edilmiş ve imzaya hazır hale getirilmiştir. Söz konusu Anlaş
ma metni, 19 Ocak 2004 tarihinde Bükreş Büyükelçimiz Ömer Zeytinoğlu ile Romanya İçişleri ve 
İdare Bakanı Ioan Rus tarafından karşılıklı olarak imzalanmıştır. 

Anlaşma esas olarak, Romanya ile ülkemiz arasında, tarafların yasa dışı konumdaki vatandaş
larını, bir taraf ülkeden çıkarak yasa dışı yollarla diğer taraf ülkeye giden üçüncü ülke vatandaş
larının geri alınmalarını ve üçüncü bir ülkeye geri gönderme kararı alınan yabancıların Âkit Taraf
ların ülkesine giriş ve ülkesinden transit geçişini hukukî bir zeminde düzenlemektedir. 

Anlaşmada, geri kabul edilecek Âkit Taraf vatandaşları ile yabancıların masraflarının, talep 
edilen Âkit Tarafın sınırına kadar, talep eden Âkit Tarafça karşılanacağı, üçüncü bir ülkeye geri gön
derme kararı alınan yabancıların tüm seyahat masraflarının ise, hedef ülkenin sınırlarına kadar, talep 
eden Âkit Tarafça karşılanacağı kaydedilmektedir. 

Türkiye'den geçerek Romanya'ya yasa dışı olarak giden üçüncü ülke vatandaşı sayısı, bu ül
keyle kara sınırımız bulunmadığından çok azdır. Yasa dışı konuma düşen Türk vatandaşlarının 
sayısı da önemli bir düzeye erişmediğinden, iki ülke arasında bir Geri Kabul Anlaşması yapılması, 
yurdumuzda yakalanan Romen vatandaşlarının iadesinin hukuksal güvence altına alınması 
bakımından ulusal çıkarlarımıza uygundur. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/794 

9.6.2004 

Karar No. : 70 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 26.4.2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının 
ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca 3.5.2004 tarihinde esas 
Komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş 
ve Komisyonumuz, 9.6.2003 tarihli otuzdördüncü toplantısında, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakan
lıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile yasa dışı göçün önlenmesi amacıyla Romanya ile ülkemiz arasında geri kabul anlaş
masının onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Tasarının tümü üze. indeki görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun 
bulunmuştur. 

Komisyonumuz Tasan üzerinde tali komisyon olarak belirlenmiş olduğundan, İçtüzüğün 23 üncü 
maddesi uyarınca, Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinil-
mesi kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfik Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Ali Yüksel Kavuştu 

Çorum 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 
Üye 

Şevket Arz 
Trabzon 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

Üye 
Mehmet Sait Armağan 

İsparta 
Üye 

Hakkı Ülkü 
İzmir 
Üye 

Ali Oksal 
Mersin 

Üye 
Mehmet Kartal 

Van 

Sözcü 
Şükrü Önder 

Yalova 
Üye 

Şevket Orhan 
Bursa 
Üye 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Üye 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 
Üye 

Abdullah Veli Şeyda 
Şırnak 
Üye 

Mehmet Erdemir 
Yozgat 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Kom isyonu 13.7.2004 

Esas No. : 1/794 
Karar No. : 237 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ül

kelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 8 Temmuz 2004 tarihli 41 in
ci toplantısında Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katıl
malarıyla görüşülmüştür. 

Dünyada iletişim ve ulaşım imkanlarının yaygınlaşması ile yasadışı, kontrolsüz ve kitlesel 
nüfus hareketleri artmıştır. Ayrıca bölgelerarası gelir dağılımındaki uçurumun büyümesi, fakir kay
nak ülkelerde işsizliğin artması sonucu, binlerce insan, örgütlü suç şebekelerince, tehlikeli şartlar
da bir ülkeden diğerine kaçırılmaktadır. 

Türkiye'de coğrafi konumu nedeniyle bazı ülke vatandaşlarınca transit, bazı ülke vatandaş
larınca, yasadışı göçte hedef ülke haline gelmiştir. 

Türkiye, yasa dışı göçün denetlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla, yasa dışı 
göçmenlerin vatandaşı oldukları, mukimi bulundukları veya geldikleri ülkelere insanî, düzenli ve 
güvenli şartlarda fakat en hızlı biçimde gönderilmesini sağlayan geri kabul anlaşmalarını, Yunanis
tan, Suriye, Kırgızistan ile imzalamış bulunmaktadır. 

Romanya ile ülkemiz arasında, yasadışı konumdaki vatandaşlarının geri alınmalarını, tarafların 
ülkesine giriş ve transit geçişini hukukî bir zeminde düzenleyen Anlaşma Komisyonumuzca benim
senmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Süleyman Gündüz 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA 
KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKE
LERİNDE YASADIŞI KONUMDA BULU
NAN YABANCILARIN GERİ KABULÜNE 
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1 . - 1 9 Ocak 2004 tarihinde 

Bükreş'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 
Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı 
Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne 
İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA 
KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKE
LERİNDE YASADIŞI KONUMDA BULU
NAN YABANCILARIN GERİ KABULÜNE 
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLAN
MASININ 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. 

Abdullah Gül 
Başbakan V. 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B, A t alay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı V. 
A. Aksu 

Ulaştırma Bakanı V. 
G. Akşit 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı V. 
S. Güçlü 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı V. 
K. Unakıtan 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE 

ROMANYA HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKELERİNDE YASADIŞI 
KONUMDA BULUNAN YABANCILARIN 
GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti bundan sonra "Âkit Taraflar" olarak 
anılacak, 

Tarihi bağlarını dikkate alarak, 
Halkları arasındaki yakınlığın bilincinde olarak, 
Mevcut yakın ilişkilerden, karşılıklı güvenden ve saygıdan memnuniyet duyarak, 
Etnik köken, milliyet, din, renk, cinsiyet ve sakatlık durumları ne olursa olsun, ihlal edilemez 

insan haklarına saygı göstererek, yasadışı göçün, göçmen kaçakçılığının ve insan ticaretinin önlen
mesi yolundaki gereksinimi teyid ederek, 

Taraf oldukları uluslararası andlaşmaları, sözleşmeleri ve anlaşmaları dikkate alarak, 
İnsanlık ve eşitlik ilkelerine göre ve dostluk ruhu içinde, vatandaşlarının ve ülkelerinde 

yasadışı konumda bulunan yabancıların karşılıklı geri kabulünün düzenlenmesi niyetiyle, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: 

MADDE I 
TANIMLAR 

İşbu Anlaşmanın amacına uygun olarak : 
a) "Yabancı" Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan kişidir; 
b) "Vize" Âkit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, kişinin sözkonusu Âkit Tarafın 

ülkesine girişine ve belirli bir süre kalışına veya transit geçişine imkan veren geçerli izindir; 
c) "İkamet tezkeresi" Âkit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, hamili olan kişinin 

o Âkit Tarafın ülkesinde oturmasına ve ülkesine tekrar girişine imkan veren geçerli belgedir. Bir 
kişiye, iltica başvurusu işlemleri veya sınırdışı edilme prosedürü ile bağlantılı olarak verilen vize 
veya geçici ikamet izni, ikamet tezkeresi olarak kabul edilmeyecektir. 

MADDE II 
ÂKİT TARAFLARIN VATANDAŞLARININ GERİ KABULÜ 

1) Âkit Taraflardan her biri, diğerinin talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesinde giriş 
veya ikamet ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymayan veya artık bu hükümlere 
aykırı konumda olan kişileri, talep edilen Devletin vatandaşı olduğu geçerli bir şekilde varsayılabil-
diği veya ispat olunduğu takdirde, özel formaliteler ileri sürmeksizin geri kabul ederler. 

2) Aynı husus, talep eden Âkit Tarafın ülkesine girdikten sonra, o ülkenin yetkili makamların
ca en azından vatandaşlığa alınma güvencesi verilmemiş olmak kaydıyla, talep edilen Âkit Tarafın 
vatandaşlığını kaybetmiş kişiler için de geçerlidir. 

3) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul edilecek kişilerin dönüşü için gerekli seyahat belgesini 
zaman kaybetmeden düzenler. 
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4) İşbu madde çerçevesinde gerçekleştirilen geri kabulden sonra yapılan kontroller neticesinde 
kişilerin, talep eden Âkit Tarafın ülkesinden ayrıldığı sırada talep edilen Âkit Tarafın vatandaşlığını 
taşımadığının tespiti halinde, talep eden Âkit Taraf kişileri ülkesine derhal kabul edecektir. Bu 
husus, talep eden Âkit Tarafın ülkesine talep edilen Âkit Tarafın ülkesinden yasadışı yollardan doğ
rudan giren kişilere ve geri kabul talebi işbu Anlaşmanın 5. Maddesinde kayıtlı şartlar dahilinde 
yabancılar için öngörülen süre zarfında iletilmesi durumunda uygulanmaz. 

MADDE III 
VATANDAŞLIĞIN İSPATI 

1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı, aşağıdaki geçerli belgelere hamil olmaları 
durumunda ispatlanmış sayılır: 

a) Ulusal kimlik kartları veya diğer ulusal kimlik belgeleri; 
b) Her tür pasaport ve gemi adamı cüzdanı; 
c) Yetkili konsolosluk temsilcileri veya diğer makamlar tarafından ulusal mevzuat çerçevesin

de pasaport yerine verilen, hamilinin fotoğrafı bulunan belgeler; 
d) Yetkili konsolosluk temsilciliklerince verilen kimlik / vatandaşlık sertifikaları; 
e) Yukarıda bahsekonu belgelerin herhangi birisinin onaylı fotokopileri; 
f) Âkit Taraflarca karşılıklı olarak tanınmş diğer belgeler. 
2) Yukarıda 1. paragrafta atıfta bulunulan belgeler, talep edilen Âkit Taraf aksini ispat etmedikçe, 

2. Madde uyarınca yapılacak geri kabul taleplerinin uygun görülmesi için yeterli gerekçeyi oluşturur. 
MADDE IV 

VATANDAŞLIĞIN VARSAYIMI 
1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı aşağıdaki hususlar temelinde varsayılabilir: 
a) Geçerlilik süresi dolmuş olan, III. Maddede belirtilen belgelerden birine sahip olmak; 
b) Resmi kurum ve kuruluşlarca verilen personel kimlik kartlar ve pasolar; 
c) Talep eden Âkit Tarafça, ilgili kişiden hukuka uygun olarak alınan yazılı ifadeler; 
d) Talep eden Âkit Tarafça şahitlerden hukuka uygun olarak alman yazılı ifadeler; 
e) Âkit Taraf yetkili kurumlarınca karşılıklı olarak tanınmış diğer belgeler. 
2) İşbu Maddenin 1. paragrafında bahsekonu belgeler, talep edilen Âkit Devlet aksini ispat et

medikçe, vatandaşlığın tespiti için yeterli sayılacaktır. 
3) Geri kabul edilecek kişinin vatandaşlığı hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu takdirde, 

talep eden Âkit Taraf, talep edilen Âkit Tarafın konsolosluk temsilciliğinden, ilgili kişi ile mülakat 
yapmasını talep edebilir. Mülakat, konsolosluk temsilcilerinin de mutabakatı ile, talep eden Âkit 
Tarafın önereceği bir yerde yapılır. Âkit Taraflar; mümkün olan en kısa zamanda, kişinin mülakatını 
yapmaya çalışır. 

4) Mülakattan sonra veya kanıtların doğrulanmasına ilişkin tahkikat sırasında, geri kabul 
edilecek kişinin talep edilen Âkit Tarafın vatandaşı olduğunun tespit edilmesi halinde, talep edilen 
Âkit Tarafın konsolosluk temsilciliği, kişiye işbu Anlaşmanın II. Maddesinin 3. paragrafında belir
tilen belgeyi verir. 

MADDE V 
YABANCILARIN GERİ KABULÜ 

1) Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesine talep 
edilen Âkit Tarafın ülkesinden doğrudan giren ve talep eden Âkit Tarafın ülkesine girişi için yürür
lükteki yasal koşulları yerine getirmeyen yabancıyı geri almayı taahhüt eder. 
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Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesinde yasal 
olarak kalmak için gerekli koşulları yerine getirmeyen veya artık getiremeyen ve talep edilen Âkit 
Tarafın yetkili makamlarınca ita edilmiş geçerli ikamet izni veya geçerli vize hamili olan yaban
cıları geri kabul etmeyi taahhüt eder. 

3) Her iki Âkit Tarafça da, yabancıya geçerli ikamet izni veya vize ita edilmesi halinde, bu 
maddenin 2. paragrafı, sadece talep edilen Âkit Tarafça edilen ikamet izni veya vize süresinin, talep 
eden Âkit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinden daha uzun olduğu hallerde uy
gulanabilir. 

4) Yabancıların, talep eden Âkit Tarafın ülkesine girişlerinde talep eden Âkit Tarafın yetkili 
makamlarınca verilmiş geçerli ikamet izni veya vize hamili olmaları durumunda bu maddenin 1. ve 
2. paragrafı uyarınca geri kabul zorunluluğu yoktur. 

MADDE VI 
YABANCILARIN GİRİŞLERİNİN İSPATI 

1) Bir yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girişi aşağıdaki belgeler esas alınmak 
suretiyle ispatlanacaktır: 

a) Âkit tarafın, herhangi bir tür pasaportta veya tanınan herhangi bir çeşit seyahat belgesinde 
bulunan giriş veya çıkış damgası; 

b) Sahte veya tahrif edilmiş bir pasaport veya seyahat belgesinde bulunan Âkit Tarafa ait bir 
giriş veya çıkış damgası; 

c) Âkit Tarafın hududundan geçişi belgeleyen diğer belge veya deliller. 
2) Bu Maddenin 1. paragrafında sayılan deliller, talep, edilen Âkit Tarafın aksini ispat 

edememesi halinde, bir yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girişinin ispatı için yeterli 
sayılacaktır. 

MADDE VII 
YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN VARSAYIM 

1) Yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girmiş olduğu, aşağıdaki hususlar temelinde 
varsayılır: 

a) Sözkonusu Âkit Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş, geçerlilik süresi sona ermiş ikamet 
tezkeresi hamili olması; 

b) Sözkonusu Âkit Tarafın resmi kurumlarında görevli yetkililerce alınmış yazılı ifadeler; 
c) Nakledilecek kişiden yasal olarak alınmış yazılı ifadeler; 
d) Muhtemel seyahat güzergahı, ortak hududu geçiş tarihi gibi diğer bazı kanıtlarla da des

teklendiği takdirde, sözkonusu Âkit Taraf ile ortak hududa sahip üçüncü bir devletin çıkış damgası; 
e) Sözkonusu Âkit Tarafın hudutlarından girişini gösteren isme yazılı seyahat biletleri. 
2) İşbu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan deliller, Âkit Taraflarca yürütülecek nihai 

tahkikatın yapılmasını haklı kılmak için yeterli sayılacaktır. 
MADDE VIII 

GERİ KABUL USULÜ 
1) Bu Anlaşma uyarıca kişilerin geri kabullerinde basit veya normal usul uygulanacak ve An-

iaşma'nın ekinde bulunan form örnekleri kullanılacaktır. Her durumda, talep eden Âkit Tarafın yet
kili makamları prosedürün sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için tüm gerekli tedbirleri 
alacaktır. 
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2) Talep eden Âkit Tarafın ülkesine yasadışı yoldan girişleri/ statüleri ve tabiyetleri ispat 
olunan Âkit Tarafların kendi vatandaşları ile, Âkit Tarafın ülkesinden doğrudan havayolu ile 
yasadışı olarak talep eden Âkit Tarafın ülkesine giriş yaptığı ispat olunan yabancılar, basit usulle 
geri kabul edilir. Geri kabul aşağıdaki usulle gerçekleşecektir: 

a) Geri kabul için koşullar yerine gelmişse, kişinin iadesi amacıyla, talep eden Âkit Tarafın yet
kili makamları talebi, bu belgenin 1. ekine uygun olarak talep edilen Âkit Tarafın yetkili makam
larına sunacaktır. 

b) Talep edilen Âkit Taraf, bu belgenin III. ve IV. maddeleri uyarınca deliller geçerli sayıldığı 
takdirde, geri kabul talebinin alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sözkonusu kişiyi geri 
kabul edecektir. 

c) Talep eden Âkit Tarafın olumlu cevap vermesi üzerine, geri kabul işlemleri, talep eden Âkit Tarafın 
yetkili makamları görevlilerince havalimanlarında, talep edilen Akit Tarafın diplomatik ve konsolosluk 
Temsilcilikleri ile işbirliği içinde yapılacak ve bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca, rapor tutulacaktır. 

d) III. ve VI maddede belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde geri kabul normal usulle 
yapılacaktır. 

3) Normal usulle geri kabul, basit usulle geri kabule ilişkin koşullar yerine getirilmediği ve talep 
eden Âkit Taraf IV. ve VII maddelerde belirtilen varsayılan delilleri sunduğu takdirde uygulanacaktır. 

Bu usul şöyle uygulanır : 
a) Talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları, geri kabul koşullarının yerine getirilmesi halin

de, bu anlaşmanın 3. eki uyarınca, talep edilen Âkit Taraf yetkili makamlarına geri kabulü istenen 
kişi hakkında bilgi verir; 

b) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul talebini aldığını yazılı olarak bildirir; 
c) Talep edilen Âkit Tarafın yetkili makamları bu bildirimden itibaren en geç 60 gün içinde 

nihai cevabını verir, geri kabul talebinin onayının bildirilmesinden sonra geri kabul işlemi 15 gün 
içinde gerçekleşir; 

d) Normal usulle geri kabul, bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca hazırlanacak resmi bir raporla bel
gelenir. 

4) Talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları, bu madde uyarınca geri kabulün onayını 
müteakip, yasal veya pratik engellerin açıklığa kavuşturulması için geri kabulün gerçekleşmesine 
ilişkin sürenin uzatılmasını talep edebilir. 

5) Geri Kabul sürecinin uygulanması sırasında Âkit Taraflar, özellikle çok sayıdaki kişinin Geri 
Kabulüne tevessül etmeyeceklerini taahhüt ederler. Bu taahhüt, talep eden Âkit Tarafın ülkesine ay
nı zamanda ve aynı yerden girmiş gruplar açısından geçerli değildir. 

MADDE IX 
GERİ KABUL AMACIYLA TRANSİT GEÇİŞ 

1) Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine talep eden Âkit Tarafın, üçüncü bir ülkeye geri 
gönderme kararı aldığı yabancıya, ülkesine giriş ve ülkesinden transit geçiş izni verecektir. Talep 
edilen Âkit Taraf transit geçiş izni vermeden önce, diğer olası transit Devlet veya Devletler ile hedef 
Devletten talep edilen izinlerin alındığına ilişkin garanti isteme gibi şartlar ileri sürme hakkını sak
lı tutar. 

2) Bu durumda, talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları talep edilen Âkit Tarafın yetkili 
makamlarına geri kabul talebini bu Anlaşmanın 4. ekine uygun olarak sunacaktır. 
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3) Âkit Taraflar transit geçişi ülkelerine doğrudan veya havayolu ile gönderilemeyen kişilerle 
sınırlamaya çalışacaktır. 

4) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul amacıyla transit geçişe ulusal güvenlik, kamu düzeni ve 
kamu sağlığı gerekçesiyle izin vermeme hakkını saklı tutar. 

5) Transit geçiş talebine konu olan şahsın, gideceği Devlette, ırk, renk, din, uyrukluk, belirli 
sosyal gruba aidiyet veya siyasi düşüncelerinden ötürü ölüm cezasına çarptırılması; işkenceye, kötü 
muameleye, insanlık dışı veya aşağılayıcı davranış veya cezai müeyyideye maruz kalma riskiyle 
karşılaşabileceği yolunda sarih belirtiler olması veya işbu Maddenin 1. paragrafında kayıtlı güven
celerin yetersiz bulunması halinde talep edilen Devlet sözkonusu talebi reddetme hakkını saklı tutar. 

6) Talep eden Âkit Taraf, talep edilen Âkit Tarafa, transit geçişine izin verilen yabancının tran
sit ve hedef ülkelerin seyahat belgelerine sahip bulunduğunu garanti edecektir. 

7) Geri gönderme kararı alınan yabancıların, üçüncü bir ülkeye girişlerine izin verilmediği 
veya nedenine bakılmaksızın, seyahatinin devam etmesi mümkün olmadığı takdirde, talep eden 
Âkit Taraf, mali yükümlülükler de dahil olmak kaydıyla, yabancıyı zaman geçmeden geri alma 
sorumluluğunu üstlenecektir. 

MADDE X 
YABANCILARIN GERİ KABULÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK SÜRE 

SINIRLAMASI 
1) Talep eden Âkit Taraf, V. maddenin 1. paragrafında zikredilen kişilerin geri kabulüne 

yönelik başvurularını, sözkonusu yabancıların ülkesine yasadışı girişini müteakip en geç 7 gün için
de sunmak zorundadır. 

2) V. maddenin 2. paragrafında zikredilen durumlarda, zaman sınırlaması 3 ayı geçemez, aksi 
takdirde geri kabul başvurusu kabul edilemez. 

MADDE XI 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

1) Bu Anlaşmanın uygulanmasını teminen ihtiyaç duyulan bilgiler, sadece anlaşmanın im
zalama amacına yönelik karşılanacaktır. 

2) Kişisel veriler sadece Âkit Tarafların yetkili makamlarına verilebilir. 
3) Âkit Tarafların yetkili makamları, bu sözleşme ile uygulanabilir mevzuatlarına uygun olarak 

tüm alınan/gönderilen bilgilerin korunmasını sağlayacaktır. 
4) Âkit Taraflar bu Anlaşma uyarınca alınan bilgileri gizli tutmayı ve talep eden Âkit Taraftan 

izin alınmaksızın üçüncü tarafa aktarmamayı kabul ederler. 
5) Âkit Taraflar, bilginin kaza ile kaybına, bilgiye izinsiz ulaşılmasına, bilginin değişmesine 

veya ifşasına karşı bilgiyi koruyacaklardır. 
6) Âkit Taraflar, bilgiyi amacına yönelik kullandıktan sonra imha edeceklerdir. 

MADDE XII 
MASRAFLAR 

1) Talep eden Âkit Taraf, II. veya V. madde uyarınca geri kabul edilecek kişilerin masraflarını 
talep edilen Âkit Tarafın sınırına kadar karşılayacaktır. 

2) Talep eden Âkit Taraf, işbu Anlaşmanın IX. maddesi uyarınca, yabancıların hedef ülkenin 
sınırlarına kadar tüm seyahat masraflarını karşılayacaktır. Nedenine bakılmaksızın seyahate devam 
etmesinin artık mümkün olamaması halinde, kişinin talep eden devletin, ülkesine geri dönüşüyle il
gili olanlar da dahil olmak üzere, tüm masraflarını karşılamayı kabul eder. 
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MADDE XIII 
YASAL YOLLARDAN SAHİP OLUNAN KİŞİSEL EŞYALARIN TAŞINMASI 

1) Talep eden Âkit Tarafça, geri kabul edilecek kişinin yasal yollardan sahip olduğu kişisel eş
yalarını mevzuata uygun olarak hedef ülkeye kadar götürmesine izin verilecektir. 

2) Âkit Tarafların kişisel eşyaların taşınma masraflarını karşılama hususunda herhangi bir 
yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

MADDE XIV 
YETKİLİ MAKAMLAR 

1) Âkit Tarafların geri kabul ve transit geçiş taleplerini sunmaya ve kabule yetkili makamları 
aşağıda belirtilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti bakımından : 
a) Türkiye Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği 
b) Türkiye Cumhuriyeti'nin Köstence Başkonsolosluğu 
c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü: 
Adres : 
Yabancılar, Hudut İUİca Dairesi Yukarı Ayrancı, 06100 Ankara/Türkiye 
Tel: 00903124123210 - 4213305 
Faks: 00 90 312 466 90 11 
e-mail: yhidb@egm.gov.tr 
Romanya bakımdan : 
a) Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği, 
b) Romanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, 
c) İçişleri ve İdare Bakanlığı - Sınır Polisi Genel Müfettişliği: 
Adres: 
Razoare Str. 2-4, sector VI, Bucharest, Romania 7000 
Fax:+40213121189 
Phone: +40213121189 
E-mail: igpf@mi.ro 
2) Âkit Taraflar sözkonusu yetkili makamlara ilişkin değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

MADDE XV 
ANLAŞMANIN UYGULANMASI 

1) Âkit Tarafların yetkili makamları Anlaşmanın uygulanması için doğrudan işbirliği yapacak
lardır. 

2) Âkit Tarafların yetkili makamlarının temsilcileri Anlaşmar-m uygulanmasında çalışma dili 
olarak İngilizce'yi kullanacaklardır. 

3) Âkit Tarafların uzmanları Anlaşmanın uygulanmasını değerlendirmek üzere yılda en az bir 
defa toplantı yapacaklardır. 

4) Uzmanların toplantı gündemi diğer konuların yanısıra aşağıdaki hususları içerecektir. 
a) Geçen yıllarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi, 
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b) Ortak faaliyetlerde yapılabilecek iyileştirilmeler hususunda mutabakata varılması, 
c) Teknik veya kişilerle ilgili anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için müzakere yapılması, 
d) Anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin önerilerin tartışılması, 
5) Âkit Tarafların yetkili makamlarınca gerek görüldüğü takdirde, olağanüstü toplantı çağrısı 

yapılabilir. 
MADDE XVI 

DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLİŞKİ 
1) Bu Anlaşma Âkit Tarafları bağlayan diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hakları ve 

yükümlülükleri etkilemeyecektir. 
2) Bu Anlaşma, Âkit Taraflar arasında veya Âkit Taraflardan biri ile üçüncü bir Taraf arasında 

varılan mutabakat uyarınca, hükümlülerin iadesi, geçişi veya transferlerini kapsamayacaktır. 
MADDE XVII 

SON HÜKÜMLER 
1) Bu anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmış olup Âkit Tarafların yürürlük için gerekli 

prosedürün tamamlandığını diplomatik kanaldan birbirlerine iletmelerine ilişkin son bildirimin 
yapıldığı gün yürürlüğe girecektir. 

2) Her bir Âkit Taraf kamu düzenini veya kamu sağlığını, veya ulusal güvenliğinin korunması 
gerekçesiyle, diplomatik kanaldan yazılı olarak önceden bildirmek suretiyle, bu anlaşmanın 
tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir. Askıya alma, bildirimde belirtilen tarih ve saatte 
yürürlüğe girer. Anlaşmayı askıya alan Âkit Taraf, askıya alma süresinin sona erdiğini en kısa 
sürede bildirir. 

3) Bu anlaşma, herhangi bir zamanda, karşılıklı anlaşarak veya bir Âkit Tarafça diplomatik 
kanaldan üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirilebilir. 

4) Her iki Âkit taraf, herhangi bir zamanda, Anlaşmada değişiklik önerebilir. Üzerinde 
mutabakata varılan değişiklik bu maddenin 1. paragrafı uyarınca yürürlüğe girer. 1-4 numaralı ek
ler bu anlaşmanın bir parçasını teşkil eder. 

Bükreş'te 19 Ocak 2004 tarihinde, Türkçe, Romence ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde 
geçerli olarak, ikişer asıl nüsha halinde yapılmış ve imzalanmıştır. Yorum konusunda bir anlaşmaz
lık çıktığında İngilizce metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Romanya Hükümeti Adına 
Ömer ZEYTİNOĞLU han RUS 
Türkiye Cumhuriyeti İdare ve İçişleri Bakanı 
Bükreş Büyükelçisi 
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TÜRKİYE-ROMANYA GERİ KABUL ANLAŞMASINA 
İLİŞİK BELGELER 

EK-1 
BASİT USUL İLE ÇERİ KABULE İLİŞKİN TALEP FORMU 

Kimden : (Gönderen tarafın yetkili birimi) 
Kime : (Kabul eden tarafın yetkili birimi) 
Tarih : 
No: 
1. ŞAHSİ BİLGİLER 
Adı: 
Soyadı : 
Lakabı : 
Baba Adı : 
Anne Adı : 
Uyruğu : 
Dili: 
Doğum Tarihi : 
Doğum yeri : 
Biliniyorsa veya mümkünse, çıkış yapılan ülkeye girişi belirleyen belgenin adı, sayısı, tarihi ve 

veren makamı : 
2.TALEP EDEN ÜLKEYE HANGİ KOŞULLARDA YASADIŞI GİRİŞ YAPILDIĞI : 
Girişin tarih ve zamanı : 
Giriş yeri : 
Talep eden ülkede kalışın süresi ve yeri : 
Bilmiyorsa ve mümkünse girişin nasıl yapıldığına dair koşulların ayrıntılı tanımı : 
Geri kabul edilen kişiye refakat eden küçükler : 
Adı : 
Soyadı: 
Baba adı : 
Anne adı : 
Doğum tarihi ve yeri : 
3. ÖNERİLEN NAKİL YERİ VE ZAMANI 
4. KİŞİYLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE DİĞER HUSUSLAR 

E K - 2 
KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN RAPOR 

Geri kabulün gerçekleştirildiği yer : 
Geri kabulün gerçekleştirildiği tarih ve saat: 
Geri kabulü gerçekleştiren birim : 
Geri kabulün gerçekleştirilmesinden sorumlu birim : 
Bilgi talebi tarihi ve numarası : 
Cevap tarihi ve numarası : 
Aşağıda adıgeçen kişiler kabul edilmişlerdir : (Her bir numara karşılığında kişinin kimlik 

belgesi detaylarını ve vatandaşlığını belirtiniz) 
1. 
2. 
3. 
Aşağıdaki belgeler ve özel eşyalar teslim alınmıştır: (detaylı) 
DİĞER HUSUSLAR 
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NORMAL USULLE GERİ KABUL TALEP FORMU 
Kimden: (Talep eden devletin yetkili makamı) 
Kime: (Talep edilen devletin yetkili makamı) 
Tarih:-Sayı : 
1- ŞAHSİ BİLGİLER : 
Adı: 
Soyadı: 
Lakabı: 
Baba adı: 
Ana adı : 
Uyruğu : 
Dili: 
Doğum tarihi : 
Doğum yeri : 
Bilmiyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkede en son ikameti : 
Biliniyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkeye girişi belirleyen belgenin adı, sayısı, tarihi ve 

veren makamı : 
2. TALEP EDEN ÜLKEYE HANGİ KOŞULLARDA YASADIŞI GİRİŞ YAPILDIĞI : 
Girişin tarih ve zamanı: 
Girişin yeri : 
Biliniyorsa ve mümkünse girişin nasıl yapıldığına dair koşulların ayrıntılı tanıtımı : 
3. TALEP EDEN DEVLETTE KALMA 
Kalınan süre : 
Kalınan yer : 
Yasadışı girişten sonra takip edilen yol : 
Kişinin talep eden ülkeye yasadışı olarak girdiğine dair varsayımın gerekçesi : 
4. KİŞİYE İLİŞKİN ÖZEL HALLER : 
Tercümana ihtiyaç duyulan dil : 
Kişisel eşyası : (belgeler, nakit para vb) 
Kişinin şahsiyeti, statüsü ve geçmişine dair bilgiler: 
Kişinin sağlığı, tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadığı: 
Yukarıda belirtilen kişilerle beraber geri gönderilen küçükler : 
Adı: 
Soyadı : 
Baba adı : 
Ana adı : 
Doğum tarihi ve yeri: 
5. ÖNERİLEN NAKİL YERİ VE ZAMANI 
6. DİĞER HUSUSLAR 

Mühür ve imza 
Talep eden tarafın adı ve unvanı 
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E K - 4 
GERİ KABUL AMACİYLA TRANSİT NAKİL TALEP FORMU 

1. KİŞİSEL BİLGİLER: 
Adı: 
Soyadı: 
Lakabı: 
Doğum tarihi ve yeri: 
Baba adı: 
Ana adı: 
Uyruğu : 
Dili: 
Biliniyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkede en son ikameti: 
2. GERİ KABULÜN AMACI 
Hedef ülke: 
Transit geçilecek ülkeler: 
Bütün transit ve hedef ülkelerin kişiyi kabul edeceği garanti edilmiş midir? 
Hedef ülkeye doğrudan iade mümkün müdür? Değilse neden? 
3. NAKİL İÇİN ÖNERİLEN YER VE ZAMAN 
4. REFAKAT EDEN RESMİ GÖREVLİLERİN ADLARI 
5. DİĞER HUSUSLAR 

Mühür ve imza 
Talep eden tarafın adı ve unvanı 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 658) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/826) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Plan ve Bütçe ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 8.6.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-883/2682 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

GEREKÇE 

Aralarında gümrük birliği tesis etmiş ülkelerin, ortak bir gümrük alanı içinde benzer dış ticaret 
politikaları ve üçüncü ülkelere karşı tek bir gümrük tarifesi uygulamaları gerekmektedir. 

Ülkemiz, AB ile Gümrük Birliğini kuran 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 16. maddesiy
le belirlenen Ortak Ticaret Politikasına uyum yükümlülüğü çerçevesinde, AB ile üçüncü ülkeler 
arasındaki tercihli ticaret rejimlerini aşamalı biçimde üstlenmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaş
ması müzakereleri yürütmektedir. 

Bu bağlamda, "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması" 
7 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Anlaşma, taraflar arasında, Dünya Ticaret Örgütü ile Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaş
ması (1994) doğrultusunda, aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngörmek
tedir. 
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Anlaşmanın : 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılmasına, mal ticaretindeki kısıtlamaların tedricen 
giderilmesine, 

- Ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine, Türk ve Fas İşadamları 
arasında işbirliği imkânları yaratılmasına, 

- Hammaddelerini Fas'tan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltılmasına, 

- İhracatçılarımız için Fas pazarında Topluluk ve Fas ile tercihli ticarî ilişki içerisinde bulunan 
diğer ülkelerle eşit rekabet gücünün yaratılmasına, 

- Taraflar için uygun rekabet koşullarının yaratılmasına, yatırımların teşvik edilmesine, taraf
ların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesine, 

Katkıda bulunması beklenmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/826 
13.7.2004 

Karar No. : 241 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8 Temmuz 2004 tarihli 41 in
ci toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret Müs
teşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülkemiz, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini kuran Ortaklık Konseyi Kararının 16 ncı mad
desiyle belirlenen Ortak Ticaret Politikasına uyum yükümlülüğü çerçevesinde, Avrupa Birliği ile 
üçüncü ülkeler arasındaki tercihli ticaret rejimlerini aşamalı biçimde üstlenmek amacıyla Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakereleri yürütmektedir. 

Bu meyanda Fas Krallığı ile aramızda imzalanan, taraflar arasında ikili ticaret hacminin arttırıl
masına, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştirilmesine, Fas ile tercihli ticarî ilişki içinde bulunan 
diğer ülkelerle eşit rekabet gücü yaratılmasına yönelik Anlaşma, Komisyonumuzca benimsenmiş ve 
Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, söz konusu ülke ile hızla gelişmekte olan ticarî ilişkilerimizi etkileyeceği 
düşünülerek, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

Üye 
Mustafa Dündar 

Bursa 
Üye 

Mehmet Eraslan 
Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 
Üye 

Mehmet B. Denizolgun 
İstanbul 

Üye 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 
Üye 

Şükrü Mustafa Elekdağ 
İstanbul 

Üye 
Nihat Eri 
Mardin 

Üye 
Osman Seyfı Süleyman Gündüz 

Nevşehir ( Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



- 4 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS 
KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-7 Nisan 2004 tarihinde An

kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaş
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Anlaşmaya ekli cetveller
de değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS 
KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLAN
MASININ 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. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
S. Güçlü 

Devlet Bakanı V. 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı V. 
A. Şener 

Sağlık Bakanı V. 
H. Çelik 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

FAS KRALLIĞI ARASINDAKİ 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

DİBACE 

Türkiye Cumhuriyeti ve Fas Krallığı (bundan böyle «Taraflar» olarak 
adlandırılacaktır), 

Avrupa'daki ve Akdeniz Havzasındaki iktisadi bütünleşme sürecine etkin olarak 
katılmak niyetlerini hatırda tutarak ve bu süreci kuvvetlendirmenin yollarını ve 
araçlarını araştırma hususunda işbiliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Kuran Anlaşmayı ve 
Avrupa Toplulukları ile Fas arasında Ortaklık Kuran Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını 
dikkate alarak; 

Bu Anlaşmaya Taraf olanların kendi aralarında ve başlıca ticari ortaklan ile 
geliştirdikleri işbirliğinden edinilen tecrübeyi dikkate alarak; 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve ortak menfaat alanlannda 
karşılıklı işbirliğini artırmak ve çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık 
yapmamaya, haklar ve yükümlülükler arasında dengeye dayalı bir çerçeve ve 
destekleyici bir çevre yaratmak amacıyla harekete geçmek hususunda arzulu 
olduklarını beyan ederek; 

Tarafların Dünya Ticaret Örgütüne (bundan böyle "DTÖ") üyeliklerini ve en çok 
kayrılan ülke ve ulusal muamele ilkeleri dahil olmak üzere, DTÖ'nü Kuran 
Anlaşmadan doğan haklarına ve yükümlülüklerine uyma hususundaki taahhütlerini 
hatırda tutarak, 

Bu amaçla, özellikle serbest ticaret alanlarının kurulmasına ilişkin bulunanlar olmak 
üzere, anılan vasıtaların hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette 
engellerin tedricen ortadan kaldırılmasını hedefleyen hükümleri ortaya koymak 
hususunda kararlı olarak; 

Çok taraflı ticaret sisteminin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak ve DTÖ 
kurallarıyla uyumlu olarak ilişkilerini serbest ticaret yönünde geliştirmek hususlarında 
kararlı olarak, 

İktisadi ilişkilerini, işbu Anlaşmanın kapsamadığı alanlara da genişletmek amacıyla, 
ilgili bütün etmenlerin ışığı altında geliştirmek ve derinleştirmek imkanlarını 
incelemek hususunda hazır olduklarını beyan ederek; 

Aynı zamanda, işbu Anlaşmanın, aralarındaki iktisadi, ticari ve yatırımlara ait ilişkileri 
özendirecek şartlan yaratacağına inanmış olarak, 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı (bundan böyle "işbu Anlaşma" olarak 
adlandırılacaktır) akdetmeye karar vermişlerdir. 
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MADDEİ 

Amaçlar 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri ile Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 
(bundan böyle "GATT 1994") ve DTÖ'nü Kuran Anlaşmanın eki mal ticaretine 
dair diğer çok taraflı Anlaşmalara uygun olarak, aralarındaki ticaretin önemli bir 
kısmını kapsayacak şekilde, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren azami 10 
yılda sona erecek geçiş dönemi içerisinde, aralarında tedricen bir serbest ticaret 
alanı kuracaklardır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır: 

a) Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla, Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin 
ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet şartlarını sağlamak; 

c) Ticaretteki engellerin kaldırılması yoluyla, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Taraflar arasında işbirliğini artırmak. 

MADDE 2 

Temel Vergiler 

1. îşbu Anlaşmanın kapsadığı ticari mübadelelerde, Taraflar, ithal edilen malların 
sınıflandırmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaktır. 

2. Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indirimlerin uygulanacağı 
temel vergi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, Tarafların yürürlükteki, 
erga omnes bazda, En Çok Kayrılan Ülke (MFN) vergileridir. 

3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle DTÖ çerçevesinde 
akdedilmiş olan tarife anlaşmasından kaynaklanan indirimler olmak üzere, erga 
omnes bazda tarife indirimi uygulanması halinde, söz konusu indirilmiş vergiler, 
indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren, 2'nci paragrafta belirtilen temel 
vergilerin yerini alacaktır. 

4. Taraflar, temel vergileri konusunda birbirlerini bilgilendireceklerdir. 
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BÖLÜM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 3 

Kapsam 

Bu Bölümün hükümleri, işbu Anlaşmanın I sayılı Ek'inde sayılan ürünler hariç 
tutulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25 ila 97'nci 
fasılları arasında yer alan ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE 4 

İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette hiç 
bir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır. 

2. İthalattaki gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili bütün vergiler, işbu 
Anlaşmanın Protokol I hükümlerine göre kaldırılacaktır. 

MADDE 5 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

4'üncü Maddenin hükümleri, mali nitelikteki gümrük vergilerine de uygulanacaktır. 

MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette hiç 
bir yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, var olanlar ise 
daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle, Taraflar arasındaki ihracat gümrük vergileri 
ve eş etkili vergiler kaldırılacaktır. 
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MADDE7 

İthalat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, 
hiç bir yeni ithalat miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem konulmayacak, var 
olanlar ise daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle, Taraflar arasında ithalat miktar kısıtlamaları 
kaldırılacaktır. 

MADDE 8 

İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette hiç 
bir yeni ihracat miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem konulmayacak, var olanlar 
ise daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle, Taraflar arasında ihracat miktar kısıtlamaları 
ve eş etkili önlemler kaldırılacaktır. 

BÖLÜM II 

TARIM ÜRÜNLERİ 

MADDE 9 

Kapsam ve Taviz Değişimi 

1. Bu Bölümün hükümleri, Taraf ülkeler menşeli, Armonize Mal Tanımlaması ve 
Kodlama Sisteminin 1 ila 24'ncti fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine ve I 
sayılı Ek'te sayılan ürünlere uygulanacaktır. 

2. Taraflar, tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştınlmasını teminen akdettikleri II sayılı 
Protokolde belirtilen tavizleri birbirlerine tanırlar. 

3. Taraflar: 

- tarımın ekonomilerindeki rolünü, 
- Taraflar arasındaki tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesini, 
- tarım ürünlerinin özel hassasiyetini, 
- tarım politikalarının kurallarını, 
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- GATT ve DTÖ kapsamındaki çok taraflı ticaret müzakerelerinin sonuçlarını, 

gözönünde bulundurarak, birbirlerine daha ileri tavizler tanıma imkanlarını 
inceleyeceklerdir. 

MADDE 10 

Tavizlerin Geliştirilmesi 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, tarım politikalannm izin verdiği ölçüde, temel tarım, 
işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünleri ticaretinin ahenkli bir şekilde gelişmesini 
teşvik etmeye ve bu konuyu Ortak Komitede düzenli olarak tartışmaya hazır 
olduklarını beyan ederler. 

2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, II sayılı Protokün içerdiği cari tavizlerin geliştirilmesi 
amacıyla tarım ürünlerindeki ikili ticaretin seyrini izlemeyi ve tavizleri işlenmiş 
tarım ürünleri ile balıkçılık ürünlerine de teşmil etmeyi taahüt ederler. 

MADDE 11 

Tavizler ve Tanıtı Politikaları 

1. Bu Bölüm hükümleri, 9'ncu Madde kapsamında tanınan tavizlere halel 
getirmeksizin, Tarafların, kendi tarım politikalarını takip etmelerini veya GATT 
1994'ün ve DTÖ'nü Kuran Anlaşmanın himayesi altında müzakere edilen Tarım 
Anlaşması hükümlerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, bu politikalar 
kapsamında herhangi bir önlem alınmasını hiç bir surette kısıtlamayacaktır. 

2. Taraflar, takip ettikleri tarım politikalarındaki veya uyguladıkları önlemlerde, İşbu 
Anlaşma ile temin edilen tarım ürünleri ticaretinin şartlarını etkileyebilecek 
değişiklikleri Ortak Komiteye bildireceklerdir. Taraflardan birinin talebi üzerine, 
durumun incelenmesi için Ortak Komitede gecikmeksizin ^danışmalarda 
bulunulacaktır. ^^V *;"-v>~ 

/V;.... ı i ar* 
MADDE 12 i -

1 r 

Özel Korunma Hükümleri \ , s 

İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 22 nci Madde hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla ve 9'uncu Maddede belirtilen tarım ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak, işbu Anlaşma kapsamında tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri 
menşeli Ürünlerin ithalatının diğer Tarafın pazarlarında ciddi zararlara sebebiyet 
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vermesi halinde, ilgili Taraf, işbu Anlaşmanın 22'nci Maddesinde düzenlenen koşullar 
ve usullere göre uygun önlemleri alabilir. 

MADDE 13 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri 

1. Taraflar, veterinerlik, bitki sağlığı ve kamu sağlığı konularındaki mevzuatını keyfi, 
gayrı adil ve fark gözetici surette uygulamayacak ve haksız yere ticareti engelleyici 
hiç bir yeni önlem ihdas etmeyeceklerdir. 

2. Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı önlemlerini, GATT 1994'ün ve ilgili diğer DTÖ 
Anlaşmalarının hükümlerine uygun olarak uygulayacaklardır. 

BÖLÜM III 

KURULUŞ HAKKI VE HİZMET ARZI 

MADDE 14 

1. Taraflar, hizmetler ve yatırımlar gibi belli alanların giderek artan önemini idrak 
etmektedir. Taraflar, aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve 
genişletilmesi yönündeki çabalarında, özellikle Avrupa-Akdeniz bütünleşmesi 
bağlamında, Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşmasının (GATS) ilgili hükümlerini 
de dikkate alarak, yatırımların daha fazla teşvik edilmesi ve tedricen 
serbestleştirmenin başarılması ile pazarlarının hizmetler ticaretine karşılıklı olarak 
açılması amacıyla işbirliği yapacaklardır. 

2. Taraflar, aralarındaki serbestleştirme önlemlerinin ele alınmasını teminen hizmetler 
sektöründeki gelişmeleri gözden geçireceklerdir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşma kapsamındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi 
amacıyla, Ortak Komitede işbirliği konusunda görüşmelerde bulunacaklardır. 

4. Taraflar, işbu Anlaşmanın kapsamını, bir Tarafın diğer Tarafın ülkesinde şirket 
kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletmek için çaba sarfedeceklerdir. 
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BÖLÜM IV 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 15 

İç Vergilendirme 

1. tşbu Anlaşmanın Taraflan, bir Tarafın ürünleri ile diğer Taraf menşeli benzer 
ürünler arasında, gerek doğrudan gerek dolaylı olarak, farklı muamele tesis eden iç 
mali nitelikli her türlü önlem veya uygulamadan kaçınacaklardır. 

2. Taraflardan birine ihraç edilen ürünler, bu ürünlerin üzerine konulmuş olan 
doğrudan veya dolaylı vergilerin miktarını aşan iç vergi iadesinden yararlanamaz. 

MADDE 16 

Diğer Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticari İlişkiler 

1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği ticaret rejimini ve özellikle menşe kurallarıyla 
ilgili hükümlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, gümrük birliklerinin, serbest 
ticaret alanlarının veya sınır ticaretine yönelik düzenlemelerin devamını veya 
bunların kurulmasını engellemeyecektir. 

2. Taraflar arasında, talep üzerine, gümrük birliği veya serbest ticaret alanı kuran bu 
tür anlaşmalarla ilgili olarak Ortak Komitede bilgi değişiminde bulunularajştöfca^ 

,- V -a \ 
* 

MADDE 17 i » r?{ V\ 

Geçici Uyum Önlemleri 

1. Taraflar, 4 ncü Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, g 
vergilerinin yükseltilmesi şeklinde geçici uyum önlemleri ihdas edebilir. 

2. Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanma geçiren yahut 
özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle karşılaşan 
endüstriler bakımından söz konusu olabilecektir. 

3. Taraf ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında, bu önlemler kapsamında 
uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem %25 düzeyini geçemeyecek ve 
Taraf ülkeler menşeli ürünler için tercih unsurunu koruyacaktır. Bu önlemlere tabi 
ürünlerin toplam ithal kıymeti, 3'ncü Maddede tanımlanan sanayi ürünlerinin diğer 
Taraftan toplam ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle 
%15'ini geçemeyecektir. 
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4. Bu önlemler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin verilmedikçe, 5 
yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. En geç geçiş döneminin sona 
ermesinden itibaren 3 yılın sonunda bu önlemlerin uygulanmasına son verilecektir. 

5. Bir ürüne ilişkin bütün vergilerin ve miktar kısıtlamalarının yahut eş etkili 
vergilerin veya önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zamanın 
geçmiş olması halinde söz konusu ürüne karşı bu tür önlemler ihdas 
edilemeyecektir. 

6. Taraflar almayı düşündükleri istisnai önlemler hakkında Ortak Komiteyi 
bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, bu önlemler ve 
uygulanacakları sektörler konusunda, önlemlerin uygulanmasından önce Ortak 
Komitede danışmalarda bulunulacaktır. Taraflar söz konusu önlemleri alırken, 
Ortak Komiteye, bu Madde kapsammda ihdas edilen gümrük vergilerinin 
kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaklardır. Söz konusu takvim, bu vergilerin, 
yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere, eşit oranlarda 
tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvime karar 
verebilir. 

MADDE 18 

Antidamping ve Telafi Edici Önlemler 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma tarafından düzenlenen ticari ilişkilerde, GATT 1994'ün 
VTncı Maddesinin uygulanmasına dair DTÖ Anlaşması anlamında damping veya 
sübvansiyon ve telafi edici önlemlere dair DTÖ Anlaşması anlamında sübvansiyon 
uygulamaları yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu uygulamalara karşı, damping 
uygulamaları için, GATT 1994'ün Vl'ncı Maddesinin uygulanmasına dair DTÖ 
Anlaşmasının kural ve disiplinlerine uygun olarak, sübvansiyon uygulamaları için, 
sübvansiyon ve telafi edici önlemlere dair DTÖ Anlaşmasının kural ve disiplinlerine 
ve 22 nci Maddede ortaya konan usullere göre uygun önlemler alabilir. 

MADDE 19 

Korunma Önlemleri 

1. Her bir Taraf, GATT 1994'ün XIX'uncu Maddesi ve korunma önlemlerine dair 
DTÖ Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini muhafaza eder. İşbu 
Anlaşma, korunma önlemleri bakımından Taraflara herhangi bir ilave hak veya 
yükümlülük getirmemektedir. 
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2. Bu Maddenin birinci fıkrası hükümlerine halel gelmeksizin, Taraflardan herhangi 
biri tarafından alınan korunma önlemleri hakkında 22'nci Maddede ortaya konan 
usuller uygulanacaktır. 

MADDE 20 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

1. 6'ncı ve 8'nci Maddelerin hükümlerine uyulması: 

a) İşbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ilgili üründe, ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler uyguladığı bir üçüncü ülkeye 
reeksporta yol açmakta ise; veya, 

b) İhracatçı Taraf için gerekli bir üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol 
açmakta ise ve yukarıda belirtilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler 
doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, söz konusu 
Taraf, 22'nci Maddede yer alan koşullar ve usullere göre uygun önlemleri alabilir. 

2. l'nci paragrafta belirtilen durumda alınan önlemler ayırım gözetilmeyecek şekilde 
uygulanacak ve var olmalarını gerektiren sebepler ortadan kalktığında sona 
erdirilecektir. 

MADDE 21 

Devlet Tekelleri 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren birinci yılın sonuna kadar, Taraflar, 
ticari nitelikteki her türlü devlet tekelini, malların tedarikine ve pazarlanmasına 
ilişkin koşullarda Tarafların vatandaşları arasında ayrımcılık olmayacak şekilde, 
tedricen uyumlaştıracaklardır. 

2. Ortak Komite, bu amacın gerçekleştirilmesi için alman önlemlerden haberdar 
edilecektir. ..- •••-•*•' 

I ••- - 7 •'"•"'• ••.. . 

MADDE 22 i -, 
*" ' - • " " ^ 

Önlemlerin Uygulanması için Yapılacak Bildirim ve Danışma Usulleri . / ' 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, 12, 17, 18, 19, 20 ve 25'nci Maddelerde belirtilen 
önlemlerin uygulanması işlemini başlatmadan önce, doğrudan danışmalarda 
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bulunmak suretiyle aralarında uygun bir çözüme ulaşmak için gayret gösterecekler 
ve diğer Tarafı bilgilendireceklerdir. 

2. Yukanda belirtilen maddelerde ortaya konan bir önleme başvurmayı planlayan 
Taraf, derhal Ortak Komite'ye bilgi verecektir. İlgili Taraf, Ortak Komite'ye, 
konuyla ilgili bütün bilgileri sağlayacak ve olayın incelenmesi için gerekli yardımı 
yapacaktır. Soruna ortak olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesini teminen 
Taraflar arasında Ortak Komite'de gecikmeksizin danışmalarda bulunulacaktır. 

3. Sorunun Ortak Komite'ye intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Tarafın, itiraz 
edilen uygulamaya ya da bildirilmiş olan güçlüklere son verememesi ve soruna 
ilişkin olarak bir Ortak Komite kararının bulunmaması halinde, zarar gören Taraf 
durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemi alabilir. 

4. Alınacak önlemler derhal Ortak Komite'ye bildirilecektir. Söz konusu önlemler 
kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun 
düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahsekonu güçlük 
ve uygulamalardan doğan zararı aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın işleyişine en az 
zarar verecek olan önlemlere öncelik tanınacaktır. 

5. Alınan Önlemler, hafıfletilmelerini veya koşulların bu önlemlerin devam 
ettirilmesini haklı çıkarmadığı zaman sona erdirilmelerini teminen Ortak Komite 
bünyesinde düzenli olarak danışmalara konu kılınacaktır. 

6. Önceden durum değerlendirmesi yapmayı imkansız kılan olağandışı koşullar ani 
bir eylemi gerektiriyorsa, ilgili Taraf, durumun düzeltilmesi için kesinlikle gerekli 
olanlarla sınırlı olmak üzere, geçici mahiyette önlemler uygulayabilir. Önlemler 
gecikmeksizin Ortak Komite'ye bildirilecek ve işbu Anlaşmanın Tarafları arasında 
Ortak Komite'de danışmalarda bulunulacaktır. 

MADDE 23 

Menşe Kuralları ve Gümrük İdaresinde İşbirliği 

Protokol III, menşe kuralları ve idari işbirliği yöntemlerini düzenlemektedir/*JJ- \'*% 

MADDE 24 

Ödemeler \ " « ' * 

Taraflar, Uluslarararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VIII'inci Maddesine 
uygun olarak, cari uluslararası işlemlere ilişkin ödemelerin ve transferlerin serbestçe 
konvertıbıl dövizler üzerinden gecikmeye mahal vermeden yapılmasına izin vermeyi 
taahhüt ederler. 
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MADDE 25 

İşletmeler, Devlet Yardımlarına İlişkin Rekabet Kuralları 

1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu Anlaşmanın 
düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır: 

a) Rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki itibariyle 
bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası 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 olduklan hakim durumun kötüye 
kullanılması; 
c) Belirli işletmeleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya 
bozma tehlikesi doğuran her devlet yardımı. 

2. Her bir taraf, diğer hususlann yanı sıra, verilen devlet yardımının toplam miktarı ve 
dağılımına ilişkin yıllık bildirimlerde bulunarak ve talep edilmesi halinde yardım 
programları hakkında bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. 
Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlanyla ilgili özel durumlar 
hakkında bilgi sağlayacaktır. 

3. Bu Maddenin l'inci paragraf hükümlerinin uygulanması amacıyla, Taraflar, Avrupa 
Topluluklan ile aralarında mevcut Anlaşmalarında yer alan usul ve şartlara uygun 
önlemleri alacaklardır. Söz konusu usul ve/veya şartlarda yapılan herhangi bir 
değişiklik Taraflar arasında da uygulanacaktır. 

4. Taraflar belirli bir uygulamanın bu maddenin l'inci paragrafında yer alan kurallar 
ile bağdaşmadığını düşünürse ve, 

a) sözkonusu uygulamanın, bu Maddenin 3'üncü paragrafında atıfta bulunulan 
uygulama kuralları çerçevesinde yeterince düzenlenmemiş olması; veya, 

b) böyle kuralların bulunmaması halinde ve bu tür uygulamaların diğer tarafın 
çıkarlanna önemli zarar vermesi veya zarar verme tehdidinde bulunması veya 
hizmet sektörünü de içeren yerel sanayiye maddi zarar vermesi durumunda, 

söz konusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan sonra 
veya danışma talebinin Ortak Komite'ye intikal ettirilmesinin üzerinden otuz çalışma 
günü geçtikten sonra uygun önlemleri alabilir. 

5. l'inci paragrafın (c) bendine aykırı uygulamalar söz konusu olduğunda, bu gibi 
uygun önlemler, DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin uygulanabildiği hallerde, yalnızca 
DTÖ/GATT 1994 ve onun gözetiminde müzakere edilmiş olan Taraflar arasında 
geçerli diğer bir başka uygun vasıta ile düzenlenen usuller ve koşullar dairesinde kabul 
edilebilir. 
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6. Taraflar, bu Maddenin 3'üncü paragrafındaki hükümlere halel gelmeksizin, 
profesyonellik ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamalan göz önünde bulundurarak 
bilgi değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE 26 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Taraflardan biri ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında olduğu 
takdirde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde düzenlenen koşullara ve 
Uluslararası Para Fonu Anlaşması Maddelerinin VHI'inci Maddesine uygun olarak, 
sınırlı bir süre için ve ödemeler dengesi durumunu iyileştirmek bakımından gerekenin 
ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı önlemler alabilir. İlgili Taraf, söz konusu önlemlerin 
başlangıcı hakkında diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mümkün olan en kısa 
zamanda bunların kaldırılmasına yönelik takvimi diğer Tarafa sunacaktır. 

MADDE 27 

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bu Madde ve ilgili uluslararası anlaşmaların 
hükümlerine uygun olarak, fikri mülkiyet haklarının, ihlal, sahtecilik ve 
korsancılığa karşı uygulanmaları için alınacak önlemler dahil olmak üzere, yeterli, 
etkin ve ayırım gözetmeyecek şekilde korunmasını sağlayacaklardır. 

2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, birbirlerinin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına 
tanıdıklarından daha az avantajlı bir muamale tanımayacaklardır. Bu yükümlülüğe 
ilişkin istisnalar, TRIPS Anlaşmasının 3 ncü Maddesinin esasa ilişkin hükümleri ile 
uyumlu olmalıdır. 

3. İşbu Anlaşmanın Tarafları, birbirlerinin vatandaşlarına diğer herhangi bir ülkenin 
vatandaşlarına tanıdıkları uygulamadan daha az avantajlı bir muamele 
tanımayacaklardır. Bu yükümlülüğe ilişkin istisnalar, TRIPS Anlaşmasının ve 
özellikle bu Anlaşmanın 4 ve 5'inci Maddelerinin esasa ilişkin hükümleri ile 
uyumlu olmalıdır. 

4. İşbu Anlaşmanın Tarafları, her bir Tarafın talebi üzerine, koruma seviyesinin 
iyileştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının fiili koruma seviyelerinin yol açtığı 
ticaret sapmalarından kaçınılması veya bunların düzeltilmesi amacıyla bu Maddede 
yer alan fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümlerin gözden 
geçirilmesini kabul ederler. 
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MADDE 28 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, ayrım gözetmeme ve mütekabiliyet temelinde, kamu ihalelerine serbestçe 
katılımın sağlanmasını arzulanan bir amaç olarak mütalaa etmektedir. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma 
konusunda, birbirlerinin fırmalarma, diğer herhangi bir ülkenin firmalarına tanınandan 
daha az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır. 

3. Ortak Komite, 30 ve 31'nci Maddeye uygun olarak, yukarıda yer alan 1 ve 2'nci 
paragrafın yerine getirilmesi için uygulama koşullarını periyodik olarak inceleyecektir. 
Ortak Komite, DTÖ/GATT 1994 kapsamında mutabık kalman çözümleri gözönünde 
bulundurarak, mümkün olan en kısa zamanda gerekli kapsam, takvim ve kuralları 
belirleyecektir. 

MADDE 29 

Genel İstisnalar 

İşbu Anlaşma, GATT 1994'ün XX nci Maddesi ve yorumlayıcı notlan ile uyumlu olan 
veya Tarafların her birinin diğer bir çoktaraflı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini 
uygulamak için gerekli olan ithalat, ihracat veya transit ürünler üzerindeki 
yasaklamaları veya kısıtlamaları engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalar ve 
kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayrım veya gizli kısıtlamalar getirilmesi 
için bir araç teşkil etmemelidir. y-^'ÎT*••>, 

/ .. ': - -:".\">v 

MADDE 30 
•t 

Ortak Komitenin Kurulması \ ^ " ^J 

1. Her iki Tarafın da temsil edileceği bir Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite, 
işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve düzgün şekilde uygulanmasını 
sağlayacaktır. 

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması amacıyla bilgi 
değişiminde bulunacak ve Taraflardan birinin talebi üzerine Ortak Komite bünyesinde 
danışmalar yapılacaktır. Ortak Komite, Taraflar arasındaki ticarette engellerin daha da 
ileri derecede kaldırılması imkanını düzenli olarak gözden geçirecektir. 

3. Ortak Komite, işbu Anlaşmada öngörülen hallerde kararlar alabilir. Ortak Komite, 
diğer konularda tavsiyelerde bulunabilir. 
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MADDE 31 

Ortak Komite'nin Usulleri 

1. Ortak Komite, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, talep üzerine 
gerekli olduğu her zaman, ancak yılda en az bir defa olmak üzere uygun seviyede 
toplanacaktır. Taraflardan her biri bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite mutabakat ile hareket edecektir. 

3. İşbu Anlaşmanın Taraflarından birinin Ortak Komite'deki temsilcisi bir kararı 
anayasal gereklerin tamamlanması şartına tabi olarak kabul ettiği takdirde, kararda 
daha geç bir tarih belirtilmiyorsa, bu karar, çekincenin kaldırıldığına ilişkin bildirimin 
yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. Ortak Komite, çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu kurallar, 
diğer kurallann yanısıra, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve görev 
süresine dair hükümleri içerecektir. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için 
gerekli gördüğü alt komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına karar verebilir. 

MADDE 32 

Güvenlik İstisnaları 

İşbu Anlaşmada yer alan hiç bir hüküm, Taraflardan birinin temel güvenlik çıkarları 
için gerekli gördüğü herhangi bir önlemi, bu önlemler GATT 1994 'ü j^^T inci 
Maddesi ile uyumlu olduğu müddetçe, almasını engellemez. J" „ ~:'' ; *t%. 

/ ->" / ' ; ' • 
Madde33 f o : •/ .,., 

« «- \ .'-'•- V 

Anlaşmazlıkların Halli \ ' »Al,u*KJ 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın amaçlarına ulaşılması ve işbu Anlaşmadan kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri alacaklardır. 

2. Taraflardan birinin, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmediğini düşünmesi veya işbu Anlaşmanın hükümlerinin yorumuna 
ilişkin bir anlaşmazlığın bulunması durumunda, şikayette bulunan Taraf, 
anlaşmazlığı Ortak Komite'ye sunabilir. Ortak Komite, kendisine sunulan 
anlaşmazlığı çözmüş ise, konuya ilişkin bir karar alacak ve Taraflar bu Kararın 
uygulanması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaktır. 
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3. Ortak Komite'ye sunulan Anlaşmazlık, sunulmasından itibaren 60 gün veya Ortak 
Komite tarafından kararlaştırılacak daha uzun bir süre içerisinde çözülememiş ise, 
şikayette bulunan Taraf konuyu anlaşmazlıkların halli paneline sunmak amacıyla 
diğer tarafı bilgilendirebilir. 

4. Panel, üç üyeden oluşacaktır. Tarafların her biri, 40 gün içerisinde birer üye 
atayacak ve bu iki üye, atanmalarından itibaren 30 gün içerisinde, başkan olarak 
görev yapacak olan üçüncü üyeyi seçecektir. 

5. Panel, üçüncü üyenin atanmasından itibaren 90 gün içinde, Taraflara bir ön rapor 
sunacaktır. Panel raporunu, işbu Anlaşmanın ilgili hükümlerine ve tarafların 
iddialarına dayandıracak ve anlaşmazlığın çözümü için tavsiyelerde bulunacaktır. 

6. Panel, Tarafların ön rapora ilişkin yorumlarını değerlendirdikten sonra, gerekli 
görmesi durumunda, raporunda değişikliklerde bulunabilir ve uygun gördüğü ileri 
incelemelerde bulunabilir. Panel, ön raporun sunulmasından itibaren 30 gün içinde 
Ortak Komiteye nihai raporunu sunacaktır. 

7. Ortak Komite, sorunun çözülmesi amacıyla, panelin nihai raporuna dayanarak 
karar verecek ve taraflar, sözkonusu kararın uygulanması için gerekli önlemleri 
almakla yükümlü olacaklardır. 

8. Hakkında şikayette bulunulan Tarafın, işbu maddenin 7'nci paragrafında belirtilen 
karan yerine getirmemesi durumunda, şikayette bulunan Taraf, Ortak Komite 
kararına uygun olarak önlemleri almaya hak kazanacaktır. 

9. Taraflar, panel üyelerinin seçimi ve idaresi ile panel için usul kurallarının 
belirlenmesi amacıyla, Ortak Komite'nin ilk toplantısında görüşmelerde de 
bulunacaklardır. 

MADDE 34 

Ticarette Teknik Engeller 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk 
değerlendirmeleri alanında işbirliğinde bulunacaklar; ve uygun önlemler 
vasıtasıyla, özelikle Avrupa çapında çözümler bulunmasını teşvik edeceklerdir. 
Ortak Komite bu paragrafın uygulanması için temel ilkeleri belirleyecektir. 

2. İşbu Anlaşmanın Tarafları, diğer Tarafın aldığı Önlemlerin ticaretin önünde teknik 
bir engel yarattığını veya yaratma ihtimali olduğunu düşünmesi durumunda, 
Taraflar, Ortak Komite bünyesinde acil danışmalarda buhjmacaklardır. 
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3. İşbu Anlaşmanın Tarafları, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması'nın 
hükümleri uyarınca taslak teknik düzenlemeleri bildirme yükümlülüklerini teyit 
ederler. 

MADDE 35 

Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, yararlı ve Tarafların ekonomilerinin 
menfaatine olacağını düşündüğü takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep 
sunacaktır. Taraflar, Ortak Komite'den, bu talebi incelemesini ve yerinde görmesi 
halinde, kendilerine, özellikle müzakerelerin başlatılmasına yönelik tavsiyelerde 
bulunmasını isteyebilir. 

2. l'inci paragrafta atıfta bulunulan usul sonucunda varılan Anlaşmalar, işbu 
Anlaşmanın Taraflarının iç yasal usulleri dairesinde onaylanacak veya kabul 
edilecektir. 

MADDE 36 

Tadilatlar 

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, 
bunların yürürlüğe girmesi için Tarafların herbirinin öngördüğü iç yasal usullerin 
tamamlandığını teyid eden son diplomatik notanın alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE 37 

Protokoller ve Ekler 

İşbu Anlaşmaya ilişkin Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturur. 
Ortak Komite, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak, Protokolleri ve Ekleri 
tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 38 

Ülkesel Uygulanma 

İşbu Anlaşma Tarafların ülkelerinde uygulanacaktır. 
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MADDE39 

Fesih 

1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 
2. Taraflardan biri, işbu Anlaşmanın feshini diğer Tarafa yazılı olarak bildirebilir. 

İşbu Anlaşma, bu bildirimin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın 
birinci günü sona erer. 

MADDE 40 
Yürürlüğe Giriş 

İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç yasal 
gereklerin yerine getirildiğini bildiren son diplomatik notanın diplomatik kanallar 
vasıtasıyla alındığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır 

İşbu Anlaşma -Aak&Ot.__'da, JJ&±MJIQSÜ—tarihinde, bütün metinler 
eşit derecede muteber olmak üzere, İngilizce, Türkçe, ve Arapça dillerinde iki orijinal 
nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde 
İngilizce metin esas alınacaktır. 

Fas Krallığı Adına 

11 (ti '' 
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EKI 
3 ncü ve 9 ncu Maddelerde atıfta bulunulan ürünler 

^^^MPffil^^PM^Pİ^^^^^^V 
2905.43 
2905.44 
Y 3302.10.29 

3501 
350İ.10.10 
3501.10.50 

3501.10.90 

3501.90.90 
3502 

3505.10 
3505.10.10 
3505.10.90 
3505.20 
3809 

3809.10 
3824.60 
4501 

5201.00 
5301 

5302 

2905430000 
29054400 
Y33021020 

3501100010 
3501100020 

3501100090 

3501909000 
3502 

35051010 
3505109000 
350520 
3809 

3809.10 
382460 
4501 

520100 
5301 

5302 

- - Mannitol 
- - D- *Iusitol (sorbitol) 
- - içecek sanayiinde kullanılan türde olanlar 

bir içeceği karakterize eden bütün tat verici ajanları 
ihtiva eden 

alkol içermeyen 
katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta 

içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1.5'dan az katı süt yağı, 
%5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az glikoz veya 
nişasta içeren müstahzarlar. 
- Kazeinler: 
- - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
- - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde 
kullanılmaya mahsus olanlar 
- - Di £er kazeinler 
- Diğerleri 
- - Diğerleri 
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık 
itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki 
veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), 
albüminatlar ve diğer albümin türevleri: 
- Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar: I 
- - Dekstrinler 1 
— Diğerleri 1 
- Tutkallar: 
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyeni 
mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde 
"apre veya fınisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi): 
- Esası nişastah madde olanlar: j 
- Sorbitol (2905.44 alt poziyonunda belirtilen sorbitol hariç): I 
Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); [ 
döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş 
mantar: 
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş): 1 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş);! 
keten kıtık ve 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 
djtototttlçri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 1 
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PROTOKOLI 

(4.2 nci Maddede atıfta bulunulan) 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI 

ARASINDAKİ İTHALATTA GÜMRÜK VERGİLERİ VE EŞ ETKİLİ 
VERGİLERİN KALDIRILMASI 

1. Fas menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili 
vergiler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kaldırılacaktır. 

2. Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Fas'a ithalinde 
uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte kaldırılacaktır. 

3. Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Fas'a ithalinde uygulanan 
gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde 
kaldırılacaktır. 

a) Liste I'de sıralanan ürünler için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili 
vergiler aşağıdaki şekilde yürürlükten kaldırılacaktır: 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, her bir gümrük vergisi ve eş 
etkili vergi, temel verginin % 90'ına indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 80'ine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 70'ine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 60'ma indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 50'sine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 40'ına indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten altı yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 30'una indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten yedi yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 20'sine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sekiz yıl sonra herbir 
gümrük vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin %10'una indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dokuz yıl sonra geriye kalan 
gümrük vergisi ve eş etkili vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. 

b) Liste II' de sıralanan ürünler için uygulanan gümr^k^e^gileri ve eş etkili 
vergiler aşağıdaki şekilde kaldırılacaktır: / .. * -•'• ; • 
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- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, herbir gümrük vergisi ve eş 
etkili vergi, temel verginin % 97'sine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 94'üne indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 91 'ine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 88'ina indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dört yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 73'Üne indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 58'ina indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten altı yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 43 'üna indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten yedi yıl sonra herbir gümrük 
vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 28'ine indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sekiz yıl sonra herbir 
gümrük vergisi ve eş etkili vergi, temel verginin % 13'üne indirilecektir. 

- İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten dokuz yıl sonra geriye kalan 
gümrük vergisi ve eş etkili vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. 

c) İşbu Protokolün Madde 3 Paragraf (a) ve (b) hükümleri Liste IIF de 
sıralanan ürünlere uygulanmayacaktır. Liste III' de belirtilen ürünlere 
uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden 
geçirilecektir. 
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AS Kodu 
2501 
2515 
2520 
2522 
252310 
252329 
253020 
27101111 
27101119 
27101121 
27101129 
27101191 
27101192 
27101199 
27101911 
27101912 
27101919 
27101921 
27101929 
27101931 
27101932 
27101939 
27101990 
27109100 
27109900 
271111 
271112 
271113 
2712 
271320 
2714 
2715 
280110 
2802 
280410 
280430 
280440 

LİSTE I 

(Protokol I'in 3.a Maddesinde atıfta bulunulan) 

AS Kodu 
2806 
2807 
2809 
281121 
281511 
281512 
28170010 
282733 
2828 
283321 
283322 
283325 
283326 
283330 
283522 
283523 
283525 
283526 
2839 
28421011 
284290 
2851 
3001 
30023010 
30023091 
30023099 
300290 
300310 
300320 
300331 
30033910 
30033990 
300340 
30039010 
30039092 
3003909300 
3003909810 

AS Kodu 
3003909890 
30041010 
30041099 
30042010 
30042095 
30042096 
30042099 
30043120 
30043199 
30043210 
30043250 
30043260 
30043299 
30043910 
30043950 
30043999 
30044010 
30044040 
30044050 
30044099 
30045010 
30045030 
30045099 
30049010 
30049095 
30049096 
30049097 
30049098 
30051091 
30051099 
30059010 
30059091 
30059099 
300610 ,/ *T./»< *-»« 

<•*• 

300640 
300650 E2 
30066019 

^NT v 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 
30066091 
30066099 
30067010 
30068010 
30068023 
30068029 
30068031 
30068032 
30068033 
3006803410 
3006803490 
3006803510 
3006803590 
3006803910 
3006803920 
3006803950 
3006803960 
3006803970 
3006803990 
3006804110 
3006804190 
3006804210 
3006804295 
3006804296 
3006804299 
3006804320 
3006804390 
3006804410 
3006804450 
3006804460 
3006804499 
3006804510 
3006804550 
3006804590 
3006804610 
3006804640 
3006804650 

3006804690 
3006804710 
3006804730 
3006804790 
3006804910 
3006804995 
3006804996 
3006804997 
3006804998 
3006805130 
3006805140 
3006805190 
30068059 
30068091 
30068094 
30068095 
3006809630 
3006809640 
3006809690 
3006809910 
320412 
3205 
320810 
320820 
32089090 
32091000 
32099090 
3211 
321290 
3214 
3215 
3301 
33021010 
Y 33021020' 
33021030 
33021081 
33021089 

330290 
3303 
3304 
3305 
3306 
3307 
3401 
340220 
34029019 
34029090 
340410 
340490 
3405 
3406 
3407 
35019010 
3503 
3504 
35051020 
35051030 
3506 
3605 
37012091 
37013010 
37022091 
3704 
3705 
3804 
3808 
380991 / , 
380992 i •: 

3816 
3819 

^r^ 
380993 \ : ,>- V 

vf 
3820 
Y3822000010 
382440 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 

382450 
38249030 
38249040 
38249050 
38249060 
3825100010 
3825200010 
38253021 
38253022 
38253029 
38253030 
38253041 
3825410010 
3825490010 
3825500010 
3825610010 
3825690010 
3825900010 
39011010 
39011020 
39012010 
39012020 
39013010 
39013030 
39019010 
39019030 
39021010 
39021020 
39022010 
39022020 
39023010 
39023020 
39023030 
39029010 
39029030 
39031110 
39031120 

39031910 
39031920 
39032010 
39032020 
39033010 
39033020 
39039010 
39039020 
390410 
390421 
390422 
39043010 
39043020 
39044010 
39044030 
39045010 
39045020 
39046110 
39046120 
39046910 
39046930 
39049011 
39049015 
39049021 
39049025 
39049091 
39049096 
390512 
39051910 
39051920 
39052110 
39052190 
39052911 
39052915 
39052991 
39052996 
39053011 

39053019 
39053020 
39059111 
39059119 
39059120 
39059911 
39059919 
39059920 
39059991 
39059996 
39061010 
39061020 
39069011 
39069015 
39069091 
39069096 
39073010 
390750 
39076020 
39076090 
39079110 
39079190 
39079910 
39079991 
39081010 
39081020 
39089010 
39089020 
39091019 
39091020 
39091090 
39092010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 



- 2 8 -

AS Kodu AS Kodu AS Kodu 
39095010 
39095020 
39111017 
39111097 
39119010 
39119091 
39119097 
391212 
39122090 
39123190 
39123990 
39129010 
39129029 
39129090 
391390 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
392010 
392020 
392030 
3920431090 
3920439011 
3920439019 
3920439020 
3920439090 
3920491090 
3920499011 
3920499019 
3920499020 
3920499090 
392051 
392059 
392061 
392062 

392063 
392069 
392071 
392072 
392073 
392079 
392091 
392092 
392093 
392094 
392099 
392111 
392112 
392113 
392114 
39211911 
39211917 
39211919 
39211921 
39211922 
39211928 
39211930 
39211940 
39211950 
39211990 
39219011 
39219019 
39219030 
39219040 
39219051 
39219052 
39219060 
39219070 
39219080 
39219094 
39219095 
39219096 

39219098 
3922 
3923 
3924 
3925 
3926 
40040023 
40040029 
40051020 
40051090 
40059110 
40059199 
40059910 
40061010 
40061090 
40069012 
40069013 
40069019 
40069091 
40069099 
4008 
400911 
400912 
400921 
400922 
400931 
400932 
40094190 
400942 
40101190 
401012 
401013 
401019 

t,<*r::,~*~*-*;, 

* ' * • • / • . / ' 

401031 \ \ 
401032 
401033 
401034 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 
401035 
401036 
401039 
401110 
401120 
401140 
401150 
401161 
401162 
401163 
401169 
401192 
401193 
401194 
401199 
40129010 
40129031 
4012904010 
4012909011 
4012909021 
4012909029 
4013 
401519 
401590 
401610 
401691 
401692 
401693 
401694 
401695 
40169911 
40169919 
40169921 
40169922 
40169929 
40169930 
40169940 

40169950 
40169960 
40169991 
40169995 
40169996 
40169999 
4017 
41012011 
41015010 
41019010 
41022110 
41022910 
41031010 
41032010 
41033010 
41039010 
4104 
4105 
4106 
4107 
4112 
4113 
4114 
411510 
4201 
4202 
4203 
4204 
4205 
4206 
4302 
4303 
4304 
4404 
4405 
4406 
4407 

4408 
4409 
4410 
4411 
4412 
4413 
4414 
4415 
4416 
4417 
4418 
4419 
4420 
4421 
4502 
4503 
4504 
4601 
4602 
47010090 
47020039 
47020099 
47031990 
47032990 
47041990 
47042990 
47050090 
470720 
470790 
48010090 
480210 

^F-

tâ. yE3 
»* H 

Y48022019 
Y48022090 
Y48023090 
Y4802400010 
4802400090 
480254 
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AS Kodu I AS Kodu AS Kodu 
480255 
480256 
480257 
480258 
48026119 
48026121 
48026129 
48026130 
48026191 
48026192 
48026193 
4802619910 
4802619990 
48026210 
48026221 
48026229 
48026230 
48026291 
48026292 
48026293 
4802629910 
4802629990 
48026910 
48026921 
48026929 
48026930 
48026991 
48026992 
48026993 
4802699910 
4802699990 
4803 
480411 
480419 
480421 
480429 
48043129 

48043131 
48043132 
48043139 
48043140 
48043151 
48043152 
48043159 
48043190 
48043921 
48043929 
48043931 
48043932 
48043939 
48043941 
48043949 
48043990 
480441 
480442 
480449 
480451 
480452 
480459 
480511 
480512 
480519 
48052412 
48052419 
48052422 
48052429 
48052432 
48052439 
48052442 
48052443 
48052449 
48052492 
48052493 
48052499 

48052512 
48052513 
48052519 
48052522 
48052523 
48052529 
48052532 
48052533 
48052539 
48052542 
48052549 
48052592 
48052593 
48052599 
480530 
480540 
48059120 
48059130 
48059140 
48059190 
48059220 
48059230 
48059290 
48059320 
48059330 
48059340 
48059390 
4806 
4807 
48081010 
48081028 
48081091 
48081099 
480820 
480830 
480890 
4809 

*£. 

\ t. 
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ASKodu AS Kodu AS Kodu 
4810 
4811 
4812 
4814 
4815 
481610 
481620 
481690 
4817 
4818 
4819 
4820 
4821 
4822 
482312 
482319 
48232018 
48232090 
482340 
482360 
482370 
48239011 
48239012 
48239015 
48239016 
4823901710 
4823901720 
4823901790 
48239018 
48239021 
48239029 
48239031 
48239032 
48239033 
48239034 
48239035 
48239036 

48239037 
48239039 
4823904110 
4823904133 
4823904135 
4823904139 
4823904141 
4823904142 
4823904149 
4823904190 
4823904210 
4823904222 
4823904223 
4823904229 
4823904230 
4823904240 
4823904292 
4823904293 
4823904299 
4823904310 
4823904390 
48239044 
4823904519 
4823904521 
4823904529 
4823904531 
4823904539 
4823904590 
4823904910 
4823904991 
4823904999 
4823905i 
48239059 
48239061 
48239069 
48239070 
48239091 

48239092 
48239099 
49019110 
49019910 
49019991 
49021010 
49029010 
4903 
49040010 
49070030 
49070099 
4908100019 
4908100099 
4908900019 
4908900099 
4909 
4910 
49111099 
491191 
49119999 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110 
51111199 
51111999 
51112099 
51113099 
51119099 
51121199 
51121999 .^•--^t.,. 

51122099, 
5112309$ 
51129099. 
5113 
5204 3̂f 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 

5205 
5206 
5207 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5306 
5307 
5308 
5309 
5310 
5311 
5401 
5402 
5403 
5404 
5405 
5406 
5407 
5408 
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 
5515 
5516 
56011010 
56011090 
560121 
560122 
560129 
5602 

56031121 
56031123 
56031127 
56031190 
56031210 
56031221 
56031223 
56031227 
56031290 
56031310 
56031321 
56031323 
56031327 
56031390 
56031410 
56031421 
56031429 
56031490 
56039110 
56039121 
56039123 
56039127 
56039190 
56039210 
56039221 
56039229 
56039290 
56039310 
56039321 
56039329 
56039390 
56039410 
56039421 
56039429 
56039490 
560410 
560420 

56049010 
56049020 
56049049 
56049051 
56049053 
56049059 
56049060 
56049090 
5605 
5606 
5607 
56081190 
560819 
5608901090 
5608902090 
56089030 
56089090 
5609 
5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
580110 
580121 
580122 
580123 
580124 
580125 
580126 
580131 
580132 
580133 

580136 
580190 N^ 6 

> 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 

580211 
580219 
580220 
580230 
580310 
580390 
580410 
580421 
580429 
580430 
580500 
580610 
580620 
580631 
580632 
580639 
580640 
580710 
580790 
580810 
580890 
580900 
581010 
581091 
581092 
581099 
5901 
59021020 
59021090 
59022020 
59022090 
59029020 
59029090 
59031090 
59032090 
59039090 
5904 

5905 
59061000 
59069100 
59069990 
59070020 
59070090 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6101 
6102 
6103 
6104 
6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6111 
6112 
6113 
6114 
611511 
611512 
611519 
611520 
61159110 
61159199 
61159210 
61159299 
61159310 
61159399 
61159910 

61159999 
6116 
6117 
6201 
6202 
6203 
6204 
6205 
6206 
6207 
6208 
6209 
6210 
6211 
6212 
6213 
621420 
621430 
621440 
621490 
621520 
621590 
621600 
6217 
6301 
6302 
6303 
6304 
6305 
6306 
6307 
6308 
63101090 
6310909 
6401 i 
6402 
6403 
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ASKodu 
6404 
6405 
6406 
6501 
6502 
6503 
6504 
6505 
6506 
6507 
660110 
[6801 
6802 
6803 
6804 
6805 
680610 
680690 
6807 
6808 
6809 
6810 
6811 
6812 
6813 
6814 
681520 
681591 
68159910 
68159990 
6901 
690220 
690290 
690320 
690390 
6904 
6905 

AS Kodu 
6906 
6907 
6908 
6910 
6911 
6912 
6913 
7007 
7009 
701010 
701020 
70109011 
70109012 
70109013 
70109014 
70109019 
70109021 
70109022 
70109023 
70109024 
70109029 
70109033 
70109034 
70109035 
70109039 
70109093 
70109094 
70109095 
70109099 
7013 
7020 
721020 
721041 
721049 
721070 
721090 
721230 

I AS Kodu 
72124010 
72124020 
72124039 
72124091 
72124099 
72125040 
72125051 
72125052 
72125059 
72125063 
72125090 
72126030 
72126099 
72131090 
72139190 
72142090 
72149991 
72155021 
72155029 
72159019 
72171090 
72172099 
72173091 
72179090 
730120 
73051110 
73051191 
73051210 
73051291 
73051910 
73051991 
73052010 
73052091 
73053110 
73053120 
73053191 
73053910 
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AS Kodu I AS Kodu AS Kodu 

73053920 
73053991 
73059010 
73059020 
73059091 
73061010 
[73061091 
73062010 
73062091 
73063010 
73063091 

VJ3064011 
7306409i" 
73065010 
73065091 
73066010 
73066091 
73069010 
73069091 
7307 
7308 
73090010 
73090020 
73090039 
73090089 
7310 
73110071 
73110073 
73110079 
7313 
731412 
731413 
731414 
73141990 
731420 
731431 
731439 

731441 
731442 
731449 
731450 
7315 
7317 
731811 
73181290 
73181390 
73181490 
73181590 
73181620 
73181680 
73181990 
73182190 
73182290 
73182321 
73182329 
73182391 
73182399 
73182490 
73182920 
73182980 
7320 
732111 
732112 
732113 
732181 
732182 
732183 
73219020 
73219030 
73219090 
7322 
732310 
732391 
732392 

732393 
732394 
73239910 
73239990 
7324 
7325 
7326 
74081910 
74082121 
74082149 
^4082199 
74082221 
74082249 
74082299 
74082921 
74082949 
74082999 
7411 
7412 
7413 
7414 
74151000 
74152121 
74152129 
74152191 
74152199 
74152921 
74152929 
74152991 
74152999 
74153319 
74153399 / *' 
[74153990" 
7416 

I 
7417 
7418 
74191000 

-V 
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AS Kodu 

74199110 
74199120 
74199140 
174199190 
74199910 
[74199920 
74199940 
İ74İ99990 
75081000 
[75089029 
75089030 
75089090 
76041010 
76041020 
[76041039 
176041059' 
76041099 
76042100 
76042910 
76042929 
76042949 
76042999 
76051910 
76051929 
76052910 
76052929 
76071990 
176072000 
7608 
7609 
7610 
7611 
7612 
7613 
7614 
7615 
76161020 

1 AS Kodu | 

76161090 
76169100 
76169910 
76169920 
76169930 
76169940 
76169960 
76169990 
7906 
79070090 
8003 
8004 
800500 
8006 
8007 
820110 
820120 
820130 
820140 
820190 
82022010 
82022090 
82029100 
820520 
82055910 
8211 
8214 
8215 
830120 
830130 
830140 
830150 
830160 
830170 
830210 
830230 
830241 

1 AS Kodu 

830242 
830249 
830250 
830260 
8303 
8304 
8305 
8306 
8307 
8309 
8310 
8311 
84021291 
84021299 
84021991 
84021999 
84022000 
84031000 
84039000 
840731 
840732 
84082010 
84082021 
84082029 
84082090 
84099121 
84099130 
84099141 
84099150 
84099921 
84099929 
84099930/ 
84099950I 
84137012* 
84137021 
84137029 
84137030 

1 

/<TX 
f * M 

x \ 'v&> ̂  1 
\ * * * »* *\ 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 

84137040 
84137051 
84137059 
84137091 
84137092 
[84137099 
84145111 
84145910 
84146010 
84172090 
84181000 
84182100 
84182200 
84182900 
84183000 
84184000 
84185020 
84185080 
84189100 
841911 
841919 
84198120 
84199010 
84199020 
84212310 
84212390 
84212910 
84213100 
84213910 
84219921 
84219991 
84219999 
84241000 
84261111 
84261119 
84283390 
84313910 

84314119 
84314190 
84314200 
84314921 
84314923 
84314924 
84314940 
84314990 
84321010 
84321090 
843290 
84381010 
845011 
845012 
845019 
84743111 
84749010 
84749091 
84749098 
84798920 
8481 
84831011 
84831021 
848350 
84836010 
84839000 
8484 
848590 
85021100 
850410 
85042189 
85042199 
85042221 
85042229 
85042299 
85042381 
85042389 

85042399 
85043110 
85043193 
85043198 
85043210 
85043292 
85043298 
85043391 
85043399 
85043481 
85043489 
85043499 
85044010 
85044099 
85045000 
850610 
850630 
850640 
850650 
850660 
850680 
85069090 
85071000 
85072000 
850730 
850740 
850780 
85161010 
85162100 
85162900 
85166000 
85168000 / ^ 
85169010/ 
851690901 *• '"'J 
85291023 
853510 ••̂ ^ 
853521 
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AS Kodu AS Kodu AS Kodu 

853529 
853530~ 
853590 
853610 
853620 
853630 
853650 
853661 
853669 
85369010 
85369030 
85369090 
8537 
8538 
854411 
854419 
854420 
854441 
854449 
854451 
854459 
854460 
8605 
860610 
860691 
860692 
860699 
87012019 
87012099 
87019042 
87021091 
87021092 
87021099 
87029021 
87029022 
87029029 
87029080 

870310 
87032120 
87032131 
87032139 
87032220 
87032231 
87032239 
87032320 
87032331 
87032339 
87032353 
87032358 
87032383 
87032388 
87032410 
87032420 
87032431 
87032439 
87032483 
87032488 
87033120 
87033131 
87033139 
87033220 
87033231 
87033239 
87033283 
87033288 
87033310 
87033320 
87033331 
87033339 
87033383 
87033388 
87039090 
87042199 
87042290 

87042320 
87042380 
87043190 
87043290 
87049099 
870510 
87059098 
8706 
8707 
870810 
870821 
870829 
870831 
87083981 
87088010 
87088020 
87088091 
870891 
870892 
87089310 
87089392 
87089910 
87089921 
87089929 
87089993 
87089994 
87089995 
87089996 
8711 

871419İ * V£r, ) .: 
871491 \. 
871492 
871493 
871494 
871495 
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ASKodu AS Kodu , AS Kodu 

871496 
871499 
8715 
87161019 
87161090 
87162019 
87162090 
8716311900 
Y87163120' 
87163191 
87163198 
8716392900 
87163930 
8716397020 
87164019 
87164090 
871680 
871690 
900311 
900319 
9004 
902121 
90213910 
902810 
902820 
902830 
90289019 
90289090 
9401 
940290 
9403 
9404 
940510 
940520 
940530 
940540 
940550 

940560 
94059180 
94059290 
94059921 
94059922 
94059923 
94059929 
94059931 
94059939 
94059940 
94059951 
94059959 
94059961 
94059969 
94059971 
94059979 
94059991 
94059992 
94059993 
94059994 
94059999 
9406 
950440 
9603 
9604 
9607 
9608 
9609 
9610 
9611 
9615 
9616 

den az katı sütyağı, %5'den az 
sakkaroz veya izoglikoz, %5' 
den az glukoz veya nişasta 
içerenler dışındakiler," 
anlaşılmaktadır. 

2 Y 87163120 ile: "diğer yeni 
paslanmaz çelikten tanklar" 
anlaşılmaktadır. 

1 Y 33021020 ile "bir içeceği 
karakterize eden bütün tat 
verici ajanları ihtiva eden 
alkolsüz müstahzarlar, katı 
sütyağı, sakkaroz, izoglikoz, 
glikoz veya nişasta içermeyen 
veya ağırlık itibariyle %1.5' 
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LİSTEII 
(Protokol I Madde 3.b' de atıfta bulunulan) 

AS Kodu 

87032110 
87032151 
87032159 
87032161 
87032169 
87032183 
87032187 
87032210 
87032283 
87032288 
87032310 
87032343 
87032348 
87033110 
87033141 
87033149 
87033181 
87033189 
87033210 
87033243 
87033248 
87033253 
87033258 

L .; 
t! 
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LİSTE III 
(Protokol 1 Madde 3.c' de atıfta bulunulan) 

AS Başlığı 
401211 
401212 
401213 
401219 
40122000 
40129029 
40129039 
4012904090 

:4012909019 

4012909090 
630900 
Y87012019 
8701904290 
8701904990 
8702109290 
8702109919 
8702109999 
8702902290 
8702902919 
8702902999 
8704219100 
8704219939 
8704219969 
8704219979 
8704219999 
8704229029 
8704229049 
8704229059 
8704229099 
8704238029 
8704238049 
8704238059 
8704238099 
8704319039 
8704319069 
8704319079 
8704319099 
8704329029 
8704329049 
8704329059 

18704329099 

Tanım 
Sırt geçirilmiş dış lastikler 

Kullanılmış dış lastikler 
Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus kullanılmış dış lastikler 
Diğerleri, birim ağırlığı 70 kg'yi geçen kullanılmış dış lastikler 
Diğerleri, birim ağırlığı 15 kg'yi geçen, fakat 70 kg'yi geçmeyen 
kullanılmış dış lastikler 
Diğerleri, birim ağırlığı 2 kg'yi geçen, fakat 15 kg'yi geçmeyen 
kullanılmış dış lastikler 
Diğerleri, birim ağırlığı 2 kg'yi geçmeyen kullanılmış dış lastikler 
Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 
Çekici olarak kullanılan kullanılmış traktörler dahil çekiciler, diğer 
kullanılmış tekerlekli çekiciler 

insan taşımaya mahsus sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu 
motorlu kullanılmış taşıtlar, 

Eşya taşımaya mahsus sıkıştırma, kıvılcım ateşlemeli veya diğer içten 
yanmalı pistonlu motorlu kullanılmış taşıtlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı; 658) 
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8705101090 
8705109090 
8705909819 
8705909899 
Y8716312000 
8716319890 
Y8716391000 
8716393090 
8716397080 
Y 73211111 
Y73211121 

| Y 84089090 
Y84181000 
Y84182100 
Y 84182200 
Y 84182900 
Y84501110 
Y84501210 
Y84501910 
Y85166000 
Y87111011 
Y8712009011 
Y8712009019 

İY8712009090 

İnsan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç özel 
amaçlı motorlu taşıtlar, kullanılmış 

Diğer kullanılmış tanker romörk ve yarı romörkler, ve eşya taşımak vb 
üzere yapılmış diğer kullanılmış romörk ve yarı romörkler 

Kullanılmış ocaklar ve kullanılmış gaz yakıtlı cihazlar 

Kullanılmış sulama motorları 
Kullanılmış buzdolapları, soğutucu ve dondurucular 

Kullanılmış çamaşır makinalan 

Kulanılmış elektrik ocakları ve çift yakıtlı ocaklar 
Kullanılmış mopedler 
Kullanılmış bisikletler 

<î - * * • • • • • : * , . • • ' V İ 
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Protokol II 

(Madde 9' da atıfta bulunulan) 

MADDE I 

İşbu Protokol, Madde 9 (l)'de belirtilen ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE II 

1. EK I' de sayılan Türkiye Cumhuriyeti menşeli tanm ürünleri, söz konusu Ek ile belirlenen 
koşullara göre Fas Kralhğı'na ithal edilecektir. 

2. EK II' de sayılan Fas Krallığı menşeli tanm ürünleri, söz konusu Ek ile belirlenen 
koşullara göre Türkiye Cumhuriyeti'ne ithal edilecektir. 

MADDE III 

Taraflar, Anlaşma'nın menşe kurallanna ilişkin Protokol III hükümlerine uygun olarak, işbu 
Protokol'ün eklerinde sayılan ürünlere tercihli muamelede bulunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 
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EK I: Türkiye menşeli tanm ürünlerinin Fas'a ithalatında uygulanacak düzenlemeler 

Armonize 
Sistem 

Y040690 
060110 

Y071320 
Y071320 
Y071340 

Y071340 
07139010 
080221 
080222 
080250 
080420 
080620 
090930 
120740 

ÖZET TANIM 

Diğer peynirler (feta, kaşkaval, tulum) 
Çiçek soğanları, yumnılar, yumrulu kökler, küçük 
soğanlar, sürgün başlan ve rizomlar 
Ekim amacıyla kullanılan türden nohut tohumlan 
Diğer nohutlar 
Ekim amacıyla kullanılan türden mercimek 
tohumlan 
Diğer mercimekler 
Ekim amacıyla kullanılan türden baklagil tohumlan 
Kabuklu findik, taze veya kurutulmuş 
Kabuksuz findik, taze veya kurutulmuş 
Antep fıstığı, taze veya kurutulmuş 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Kimyon tohumlan 
Susam tohumlan 

KOTA 
(TON) 

100 
20 

100 

50 

100 
10 
50 

20 
20 
100 
150 
150 

UYGULANACAK 
VERGİ % 

50 
10 

10 
40 
10 

40 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 1 
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EKII: Fas menşeli tarım ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında uygulanacak düzenlemeler 

CN KODU 

0602 
0603.10.30 

y 0704.90.10 
0706.90 
0709.20 
0709.51 
0709.60 

0710.40 
0711.30 
0711.40 
2001.10 

0713.50 
0804.40 
0909.20 

0910 

1211.90 
1212.10 
2008.50 

2101.11 
22.04 

2302 

ÖZET TANIM 

Diğer can ı bitkiler (kökler dahil) 
Orkideler 
Beyaz lahana ve kırmızı lahana 
Diğerleri 
Kuşkonmazlar 
Agaricus cinsi mantarlar 
Capsicum veya pimenta cinsi meyvalar 

Tatlı mısır 
Kebere 
Hıyarlar ve kornişonlar 
Hıyarlar ve kornişonlar (sirke veya asetik asitle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 
Baklalar ve at baklası 
Avokado armudu 
Kişniş tohumları 
Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, 
defne yapraklan, köri ve diğer baharat 
Diğerleri 
Keçiboynuzu (Keçiboynuzu tohumları dahil) 
Kayısılar, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan (başka surette hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun 
olmasın) 
Kahve hülasa, esans ve konsantreleri 
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonuda yer 
alanlar hariç) 
Kepek, kavuz ve diğer kalıntılar 

KOTA 
(TON) 

50 
5 

20 
20 
10 
50 
10 

10 
85 
60 

15 
50 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
500 hl 

2.000 

UYGULANACAK 
VERGİ % 

0 
24 
10 
19 
10 
10 
ıo 

AB oranı 
18 
18 
20 

10 
22 
15 
15 

17 
10 
30 

4 
35 

6 1 

'v-- J 
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Protokol No. III 

"menşeli ürünler" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemleri 

BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

Bu Protokol'ün 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. maddesinin 
uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya (Gümrük Kıymeti Hakkında 
DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(f) "fabrika çıkış fiyatı" deyimi, ürün için nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini 
üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat olup, kullanılan bütün madde 
fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri 
ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır; 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük 
kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ilgili ülkelerde 
maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g)'de tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler yapılarak 
uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; 

(i) "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); 

(j) "sınıflandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; J>>r-~-^-.; 

/ * ' " * * • 

\ - f^> * i . I 
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(k) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya 
şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın olmaması 
halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler; 

anlamına gelir. 

BAŞLIK n 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Menşe Kriteri 

Bu Anlaşma'mn uygulanmasında aşağıda belirtilen ürünler, Protokol'ün 3, 4 ve 5'inci madde 
hükümlerine halel gelmeksizin; 

1. (a) Bu Protokol'ün 6'ncı maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de elde edilen 
ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 7'nci maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye'de yeterli işçilik veya 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler 
ihtiva ederek Türkiye'de elde edilen ürünler 

Türkiye menşeli; 

2. (a) Bu Protokol'ün 6'ncı maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Fas'da elde edilen 
ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 7'nci maddesinde belirtildiği şekilde Fas'da yeterli işçilik veya 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Fas'da elde edilmemiş maddeler 
ihtiva ederek Fas'da elde edilen ürünler 

Fas menşeli olarak kabul edilirler. 

Madde 3 

İkili Kümülasyon 

1. Madde 2 (1) (b) hükümlerine tabi olarak, Protokol kapsamında Fas menşeli ürünler 
Türkiye menşeli olarak kabul edilirler ve söz konusu maddelerin Protokol'ün 8'inci 
maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden ggçmiş,._olmaları 
şartıyla yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. ^ * '7' ? > 

"». ^ V > ' . . . • . - /• 
" \ < - . * ' • • • - : • - '• i 

V-*>.-'/ 
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2. Madde 2 (2) (b) hükümlerine tabi olarak, bu Protokol kapsamında Türkiye menşeli 
ürünler Fas menşeli olarak kabul edilirler ve söz konusu maddelerin Protokol'ün 8'inci 
maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları 
şartıyla yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

Madde 4 

Cezayir ve Tunus Menşeli Girdilerin Kümülasyonu 

1. Madde 2 (1) (b)'ye halel gelmeksizin ve paragraf 3 ile 4 hükümlerine tabi olarak, Türkiye 
ve bu ülkeler arasındaki Anlaşmalara ek menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari 
işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol çerçevesinde, Cezayir ve Tunus menşeli girdiler 
Türkiye menşeli kabul edilirler ve söz konusu maddelerin, bu Protokol'ün 8'inci 
maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları 
şartıyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

2. Madde 2 (2) (b)'ye halel gelmeksizin ve paragraf 3 ile 4 hükümlerine tabi olarak, Fas ve 
bu ülkeler arasındaki Anlaşmalara ek menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari işbirliği 
yöntemlerine ilişkin Protokol çerçevesinde, Cezayir ve Tunus menşeli girdiler Fas 
menşeli kabul edilirler ve söz konusu maddelerin, bu Protokol'ün 8'inci maddesinde 
belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, yeterli 
işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

3. Paragraf 1 ve 2'de Cezayir menşeli girdilerle ilgili olarak belirlenen hükümler yalnızca, 
Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaretin ve Fas ile Cezayir arasındaki ticaretin aynı menşe 
kuralları ile gerçekleştirilmesi halinde uygulanabilir. 

4. Paragraf 1 ve 2'de Tunus menşeli girdilerle ilgili olarak belirlenen hükümler yalnızca, 
Türkiye ile Tunus arasındaki ticaretin ve Tunus ile Fas arasındaki ticaretin aynı menşe 
kuralları ile gerçekleştirilmesi halinde uygulanabilir. 

Madde 5 

İşçilik ve İşlemin Kümülasyonu 

1. Madde 2 (1) (b)'nin uygulanmasında, Fas'ta veya Madde 4 (3) ve (4)'te öngörülen 
şartların karşılanması halinde Cezayir ve Tunus'ta gerçekleştirilen işçilik veya işlem, elde 
edilen ürünlerin müteakiben Türkiye'de işçilik veya işleme tabi tutulması halinde, 
Türkiye'de gerçekleştirilmiş olarak kabul edilir. 

2. Madde 2 (2) (b)'nin uygulanmasında, Türkiye'de veya Madde 4 (3) ve (4)'te öngörülen 
şartların karşılanması halinde Cezayir ve Tunus'ta gerçekleştirilen işçilik veya işlem, elde 
edilen ürünlerin müteakiben Fas'ta işçilik veya işleme tabi tutulması halinde, Fas'ta 
gerçekleştirilmiş olarak kabul edilir. jr^' ^.^•.r^ 

f -J1 ... *''"•T" î« 
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3. Paragraf 1 veya 2 hükümleri uyarınca menşeli ürünler, bu hükümlerde belirtilen iki veya 
daha fazla ülkede veya Türkiye'de elde edilmeleri halinde, gerçekleştirilen işçilik veya 
işlemin 8'inci maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları şartıyla, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştiği yere göre o ülke veya Türkiye 
menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 6 

Tamamen Elde Edilmiş Ürünler 

1. Madde 2 (1) (a) ve 2 (a) çerçevesinde, aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye'de veya Fas'ta 
elde edilmiş kabul edilirler: 

(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 kendi gemileri ile denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler; 

(g) münhasıran altparagraf (f)'de belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(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 karasulan dışında, münhasır işletme hakkma sahip olmaları kaydıyla deniz 
toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler; 

(k) münhasıran altparagraf (a) ila (j)'de tanımlanan ürünlerden üretilen eşya. 

2. Paragraf l(f) ve (g)'deki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" terimleri sadece 
aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye 'de veya Fas'ta kayıtlı veya tescilli olanlar; ,.,**"^ • T» S-;. 
/ ...to *":-.' ' 

(b) Türkiye veya Fas bayrağı altında seyredenler; / j ,'; " • . 
« • : ' : . - ' , • '. 

\ V ^ - ' - : „•'•' 
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(c) en az yüzde 50'si Türkiye veya Fas vatandaşlarına ait olan veya yönetim merkezi 
Türkiye'de veya Fas'ta bulunan, müdür veya müdürleri, Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu Türkiye veya Fas 
vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık veya limited şirket durumunda, sermayesinin 
en az yansı Türkiye veya Fas veya Türkiye veya Fas'ın kamu kuruluşları ya da 
vatandaşlarına ait olanlar; 

(d) yönetici ve yetkilileri Türkiye veya Fas vatandaşı olanlar ve 

(e) mürettebatının en az yüzde 75'i Türkiye veya Fas vatandaşı olanlar; 

3. Türkiye veya Fas ile Cezayir veya Tunus arasındaki ticaret aynı menşe kuralları 
kapsamında olduğu sürece, paragraf 1 (f) ve (g)'de belirtilen "kendi gemileri" veya "kendi 
fabrika gemileri" terimleri, paragraf 2 çerçevesinde Cezayir veya Tunus gemileri veya 
fabrika gemilerine de uygulanacaktır. 

4. "Türkiye" ve "Fas" terimleri, Türkiye ve Fas'ı çevreleyen karasuları da kapsar. 

Yakalanan balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemileri de dahil olmak üzere 
açık denizlerde işletilen gemiler, paragraf 2'de belirtilen şartlan karşılaması koşuluyla 
Türkiye veya Fas'ın bir parçası olarak kabul edilirler. 

Madde 7 

Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler 

1. Madde 2'ye göre, menşeli olmayan girdiler paragraf 2 ve Madde 8'e halel gelmeksizin, 
elde edilen ürünün, imalatında kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin sınırlandırıldığı 
pozisyondan farklı bir pozisyonda sınıflandınlması halinde, yeterli derecede işçilik veya 
işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

2. Ek Il'de yeralan listenin 1 ve 2'nci sütunlarında belirtilen bir ürün için, paragraf l'de 
yeralan kural yerine, ilgili ürüne ait 3'üncü sütunda yeralan koşulların yerine getirilmesi 
zorunludur. 

84 ila 91. fasıllarda yeralan ürünler için ihracatçı, 3'üncü sütunda yeralan koşullann 
yerine getirilmesine alternatif olarak, 4'üncü sütunda yeralan şartlan uygulamayı tercih 
edebilir. 

Türkiye veya Fas'ta elde edilen bir ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde Ek Il'de 
yer alan listede bir yüzde kuralının uygulanması halinde, işçilik veya işlem sonucu ortaya 
çıkan katma değer, elde edilen ürünün fabrika çıkış fiyatından, Türkiye veya Fas'a ithal 
edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin kıymetinin çıkarılması sonucu bulunur. 

3. Bu şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, imalatında kullanılan menşeli 
olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu 
maddelerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listede yeralao^a^apa^/erine getirilmesi 
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suretiyle menşe statüsü kazanmış bir ürünün, başka bir ürünün imalatında kullanılması 
halinde, bileşiminde yeraldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar o ürüne uygulanmaz ve 
imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz. 

Madde 8 

Yetersiz İşçilik veya İşlem Faaliyetleri 

Paragraf 7'ye göre, pozisyon değişikliği olsun veya olmasın, aşağıda belirtilenler menşe 
statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik 
işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürt dioksit 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 ve 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) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri koyma 
işlemleri, 

(e) Karışımların bir veya daha fazla unsurunun Türkiye veya Fas menşeini kazanması için 
bu Protokol'de belirlenen gerekli koşullan yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup 
olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit kanştırılma işlemleri, 

(f) Parçalann, tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere basit montajı, 

(g) (a) ila (f) alt paragraflarda belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada 
yapılması, ^r••; —•-

(h) Hayvan kesimi. f ^ /,,-r.. " v \ 

Madde9 \ İ \';;;\iy r ji 

Nitelendirme Birimi ' * , / ' 

1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize Sistem 
nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen 
belirli bir üründür. 

Buna göre, 
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(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandınlmasmdan 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 Sistem'in 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne 
dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da ürünün bir parçası olduğu kabul edilir. 

Madde 10 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir teçhizat, makine, 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; söz konusu teçhizat, makine, alet veya aracın bir 
parçası olarak mütalaa edilir. 

Madde 11 

Setler 

Armonize Sistem'in 3. Genel Kuralf nda 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 yüzde 15'ini 
aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir. 

Madde 12 

Nötr elemanlar 

Bir ürünün Türkiye veya Fas menşeli olup olmadığını belirlemek için, elde edilmesi amacıyla 
kullanılan makine ve aletlerin yanısıra elektrik enerjisi, yakıt, tesis ve teçhizat veya o ürünün 
imalatında kullanılan ancak nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 
menşeini belirlemek gerekmez. 
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BAŞLIKUI 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 13 

Ülkesellik İlkesi 

Başlık H'de yeralan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, Madde 4 ve 5'de yer alan 
hükümler saklı kalmak üzere, Türkiye veya Fas'ta kesintisiz olarak yerine getirilmek 
zorundadır. 

Madde 14 

Eşyaların Yeniden İthalatı 

Türkiye veya Fas'tan bir başka ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi 
halinde, Madde 4 veya 5 hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini 
tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve 

(b) sözkonusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda 
muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi 
tutulmadığı. 

Madde 15 

Doğrudan Nakliyat 

1. Anlaşmada öngörülen tercihli muamele sadece Türkiye ve Fas veya Madde 4 ve 5'te 
belirtilen hükümlerin uygulanması halinde Cezayir veya Tunus arasında, başka bir ülkeye 
girmeksizin doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber bölünmemiş 
nitelikte tek bir sevkiyatı oluşturan Fas veya Türkiye menşeli eşya, aktarma veya geçici 
depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük idaresinin 
gözetimi altında kalmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza 
etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, 
gerektiğinde Türkiye veya Fas veya madde 3 hükümlerinin uygulanması halinde Cezayir 
veya Tunus haricinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler. 

Türkiye veya Fas menşeli ürünler, Türkiye veya Fas dışındaki ülkeler üzerinden boru 
hattı ile nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülke gür^rjjk^ idaresine aşağıdaki 
belgelerin ibrazıyla ispatlanabilir: J^\ T ş î\. 
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(a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir 
konşimento veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren; 

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

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu kanıtlayan 

bir belge veya 

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

Madde 16 

Sergiler 

1. Akit Taraflardan birinden üçüncü bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden 
sonra diğer Akit Tarafa ithal edilmek üzere satılan ürünler, ürünlerin Türkiye veya Fas 
menşeli olarak kabul edilmelerine olanak tanıyan bu Protokol hükümlerini karşılaması ve 
aşağıdaki hususlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla, ithalat 
esnasında Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar: 

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Akit Taraflardan birinden serginin yapıldığı ülkeye 
nakletmesi ve orada sergilemesi; 

(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından diğer Akit Taraftaki bir kişiye satılması veya 
tasarrufuna verilmesi; 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere 
gönderildikleri durumda sevkedilmesi ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek 
dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık IV hükümleri uyannca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı veya düzenlenmeli ve 
ithalatçı ülkenin 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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BAŞLIK IV 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Maddel7 

EUR.l Dolaşım Sertifikası 

Protokol'de belirtildiği şekilde ürünlerin menşe statüsünün ispatı, bir örneği Ek IlI'te yer alan 
EUR.l Dolaşım Sertifikası ile sağlanır. 

Madde 18 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası'nın Düzenlenmesine İlişkin Normal Süreç 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından 
düzenlenir. 

2. Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek IlI'te yer alan EUR.l Dolaşım 
Sertifikası ve müracaat formunu doldurur. 

Bu formlar, Fransızca veya Anlaşmanın düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı 
ülkenin 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 Sertifikası'nı verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep edebileceği, 
sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirilmiş 
olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

4. Sözkonusu ürünlerin, bu Protokol'ün 2 (1) maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye 
menşeli olduğunun kabul edilmesi halinde, Türkiye gümrük idaresi tarafından EUR.l 
Dolaşım Sertifikası düzenlenir. Sözkonusu ürünlerin, bu Protokol'ün 2 (2) maddesinde 
belirtildiği şekilde Fas menşeli olduğunun kabul edilmesi halinde Fas gümrük idaresi 
tarafından EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenir. 

5. Madde 2 ila 5'te yeralan kümülasyona dair hükümlerin uygulanması halinde, Türkiye 
veya Fas gümrük idareleri, ihraç edilecek eşyanın Protokol'de belirtildiği şekilde menşeli 
olarak kabul edilmesi ve EUR.l Dolaşım Sertifikası kapsamı eşyanın Türkiye veya Fas'ta 
olması koşuluyla, Protokol'de düzenlenen şartlar çerçevesinde EUR. 1 Dolaşım Sertifikası 
düzenleyebilirler. ,-/ '" '*T' ,,',""X-

/ -s * ' • • • * % 
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Bu durumda, EUR.l Dolaşım Sertifikası daha önce düzenlenmiş menşe ispat belgesinin 
ibraz edilmesi kaydıyla düzenlenir. Bu menşe ispat belgesi ihracatçı ülkenin gümrük 
idarelerince en az üç yıl süreyle muhafaza edilmek zorundadır. 

6. EUR.l Dolaşım Sertikalannı düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve 
işbu ProtokoFün 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. 

EUR. 1 Dolaşım Sertikalannı düzenleyen gümrük idareleri paragraf 2'de atıfta bulunulan 
formların usulünce doldurulmasını da sağlarlar. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış 
bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde 
doldurulmuş olduğunu kontrol ederler. 

7. EUR.l Dolaşım Sertifikası'nm düzenlendiği tarih, sertifika üzerinde gümrük idareleri için 
ayrılmış bölümde gösterilir. 

8. EUR.l Dolaşım Sertifikası, muhteviyatı ürünün ihraç edilmesi halinde, ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresince düzenlenir. Fiili ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, 
ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 19 

Sonradan Düzenlenen EUR.l Dolaşım Sertifikası 

1. Madde 18(8)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda, 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 Sertifikası'nın düzenlenmiş, ancak teknik 
nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin edilirlerse. 

2. Paragraf l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l Dolaşım 
Sertifikası'nın 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. 1 Dolaşım Sertifikalan, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 

"DELIVRE A POSTERIORI" 
"ISSUED RETROSPECTF/ELY" 

; \ 

V-:::. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



— 57 — 

5. Paragraf 4'te belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifıkası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

Madde 20 

İkinci Nüsha EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Düzenlenmesi 

1. EUR.l Dolaşım Sertifıkası'nın çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde 
ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat belgelerine dayanarak 
ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

"İKİNCİ NÜSHADIR" 
" 2 ̂  .., y * 

"DUPLICATA" 
"DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare, EUR.l Dolaşım Sertifıkası'nın "Gözlemler" kutusuna 
konulur. 

4. Orijinal EUR.l Dolaşım Sertifikası'nın veriliş tarihini taşıması gereken ikinci nüsha bu 
tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 21 

Sertifikaların Değiştirilmesi 

1. Bir veya daha fazla sayıda EUR.l Dolaşım Sertifikasının, eşyayı kontrolü altında 
bulunduran gümrük idaresi tarafından yapılması kaydıyla, bir veya daha fazla sertifika ile 
herhangi bir anda değiştirilmesi mümkündür. 

2. Değiştirilen Sertifika, bu madde hükümleri de dahil olmak üzere Protokol'ün 
uygulanmasında, kesin bir EUR.l Dolaşım Sertifikası olarak kabul edilir. 

3. Değiştirilen Sertifika, başvuruda bulunan kişinin talebinde yer alan bilginin 
doğruluğunun ilgili idareler tarafından teyid edilmesinin ardından, eşyayı yeniden ihraç 
eden kişinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. Orijinal EUR.l Dolaşım Sertifikasının tarihi 
ve seri numarası 7 nolu kutucuğa yazılır. 
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Sertifikaların Düzenlenmesinde Basitleştirilmiş Prosedür 

1. Protokol'ün 18, 19 ve 20'nci maddelerine istisna olarak, EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının 
düzenlenmesinde, aşağıdaki hükümlerle uyumlu bir şekilde basitleştirilmiş prosedür 
uygulanabilir. 

2. İhracatçı ülke gümrük idaresi, EUR.l Dolaşım Sertifikası kapsamında sık aralıklarla 
sevkıyat yapmakta olan ve ürünlerin menşe statüsünü teyid etmek üzere gümrük 
idarelerine tatmin edici her türlü gerekli teminatı veren bir ihracatçıyı (bundan sonra 
'onaylanmış ihracatçı' olarak anılacaktır), Protokol'ün 18'inci maddesinde belirtilen 
koşullar çerçevesinde, EUR. 1 Dolaşım Sertifikası temin edebilmek üzere ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresine eşyalar ve eşyalarla ilgili EUR.l Dolaşım Sertifikası başvuru formunu 
ibraz etmeme konusunda yetkili kılabilir. 

3. Paragraf 2'de atıfta bulunulan yetkilendirme, EUR 1 Dolaşım Sertifikasının 11 nolu 
kutucuğunun, yetkili idarelerin tercihine bağlı olarak; 

(a) ihracatçı ülkenin yetkili gümrük idaresinin mührü ve sözkonusu idarenin bir 
görevlisinin imzası (ki bu kopyası da olabilir) ile önceden vize edilmesini veya 

(b) ihracatçı tarafından, ihracatçı ülkenin gümrük idaresince onaylanmış olan ve bir 
örneği Protokol'ün V nolu ekinde yeralan özel bir mühür ile vize edilmesini 

gerektirir. 

4. Paragraf 3 (a)'da atıfta bulunulan durumlarda, EUR.l Dolaşım Sertifikasının 7 no.lu 
'Gözlemler' kutucuğuna aşağıdaki ifadelerden biri yazılır: v^^TT*1*--

'BASİTLEŞTİRİLMİŞ PROSEDÜR1 

•SIMPLIFIED PROCEDURE' \ * \:.. J 
'PROCEDURE SIMPLIFEEE' * * s~'"'~' 

* > 
5. EUR.l Dolaşım Sertifikasının 'Gümrük Vizesi'ne ilişkin 11 nolu kutucuğu, gerekli olduğu 

takdirde, onaylanmış ihracatçı tarafından doldurulur. 

6. Onaylanmış ihracatçı, gerekli olduğu takdirde, EUR.l Dolaşım Sertifikasının 'Kontrol 
Talebi'ne ilişkin 13 nolu kutucuğuna, sertifikayı kontrol etmekle yetkili idarenin isim ve 
adresini yazar. 

7. Basitleştirilmiş prosedürün uygulanması durumunda, ihracatçı ülkenin gümrük idareleri, 
tanımlanabilecekleri ayırt edici bir işaret taşıyan EUR.l Dolaşım Sertifikalarının 
kullanımını şart koşabilir. 

8. Yetkili idareler, paragraf 2'de atıfta bulunulan yetkilendirmeye ilişkin olarak özellikle; 
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(a) EUR.l Dolaşım Sertifikalarına yönelik Başvuru Formlarının düzenlenmesine ilişkin 
koşulları, 

(b) Sözkonusu formların en az üç yıl süreyle saklanmasına ilişkin koşulları, 

(c) Paragraf 3 (b)'de atıfta bulunulan durumlarda, Protokol'ün 33'üncü maddesinde 
atıfta bulunulan sonradan kontrolü yürütmekle yetkili idareyi 

belirler. 

9. İhracatçı ülkenin gümrük idareleri, paragraf 2'de belirtilen özel muameleye uygun 
olmayan eşyaya dair belli kategoriler ilan edebilir. 

10. Gümrük idareleri gerekli gördükleri tüm teminatları sunmayan ihracatçıya, paragraf 2'de 
belirtilen yetkiyi vermez. Yetkili idareler yetkiyi herhangi bir anda geri çekebilir. 
Onaylanmış ihracatçının şartları artık karşılamaması veya sözkonusu garantileri 
sunmaması durumunda, yetki geri çekilmelidir. 

11. Onaylanmış ihracatçının, yetkili idarelerce gerekli görülen kontrollerin eşyanın 
gönderilmesinden önce yapılabilmesi amacıyla konulan kurallar çerçevesinde, kendisi 
tarafından gönderilecek eşya hakkında yetkili idarelere bilgi vermesi gerekebilir. 

12. İhracatçı ülkenin gümrük idareleri onaylanmış ihracatçıya ilişkin olarak gerekli gördükleri 
her türlü kontrolü yapabilirler. Sözkonusu ihracatçılar kontrolün yapılmasına izin vermek 
zorundadırlar. 

13. Bu madde hükümleri, Türkiye veya Fas'ın, gümrük belgelerinin kullanımına ve gümrük 
işlemlerine ilişkin mevzuatlarının uygulanmasına halel getirmez. ., ,--«->. 

•/•'• •«•• f ' . , - , • 

Madde 23 f 

Bilgi Sertifikası ve Beyanı v " 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikasının düzenlenmesi için Madde 3, 4 ve 5'in uygulanması halinde 
Cezayir, Tunus veya Türkiye'den gelen ürünlerin imalatında kullanılan ürünler için 
sertifika düzenlenmesi talebinde bulunulan ülkenin yetkili gümrük idaresi, ürünün geldiği 
ülkedeki onaylanmış ihracatçı tarafından ürüne ilişkin ticari fatura veya faturaya ilişkin 
tevsik edici belge üzerine yapılan ve bir örneği Ek Vl'da yer alan beyannameyi göz önünde 
bulundurur. 

2. Bununla birlikte ilgili gümrük idaresince ihracatçıdan, paragraf l'de bahsi geçen 
beyanname üzerinde bulunan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunun kontrol edilmesini 
sağlamak ya da ilave bilgi temin etmek üzere, paragraf 3'te belirtilen koşullara göre 
düzenlenen ve bir örneği Ek VU'de yer alan bilgi sertifikasının ibrazı talep edilebilir. 
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3. Kullanıma alınan ürünlerle ilgili bilgi sertifikası, bu ürünlerin ihracatçısının talebi üzerine, 
paragraf 2'de öngörülen koşullar çerçevesinde veya ihracatçının talebi doğrultusunda, 
eşyanın ihraç edildiği ülkenin yetkili gümrük idaresinin talebi üzerine düzenlenir, tki nüsha 
halinde düzenlenir. Bir nüshası, nihai ürünün ihracatçısına ya da bu ürünler için EUR.l 
Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi talep edilen ülkedeki gümrük idaresine sunulmak üzere, 
sertifika talebinde bulunan ihracatçıya verilir, ikinci nüsha ise sertifikayı düzenleyen idare 
tarafından en az üç yıl süreyle saklanır. 

Madde 24 

Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği 

1. Bir EUR.l Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
süreyle geçerli olur ve bu süre zarfında imalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmek 
zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idaresine ibraz 
edilen EUR.l Dolaşım Sertifikalan, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz 
edilememesinin zorunlu sebepler veya istisnai durumlardan kaynaklanması halinde 
tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde imalatçı ülkenin gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son 
tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla EUR.l Dolaşım Sertifıkalannı kabul edebilir. 

Madde 25 

Menşe İspat Belgesinin İbrazı 

EUR.l Dolaşım Sertifikalan, ithalatçı taraftaki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, EUR.l Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanının 
çevirisini, ve ayrıca, eşyalann Anlaşma'nm uygulanmasının gerektirdiği koşullan sağladığına 
ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 26 

Parçalar Halinde İthalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen, 
Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş 
halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve XVII. bölümlerinde veya 7308 ve 9406 
pozisyonlannda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal ediln^-n halinde, bu tür ürünler için 
tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

t > •/:-•; V -> -i 
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Madde27 

Fatura Beyanı 

1. Madde 17'ye rağmen, Protokol çerçevesinde menşe statüsünün ispaü, bir örneği Ek IV'te 
yeralan, yalnızca kıymeti sevkıyat başına 5110 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünleri içeren 
sevkıyatları belirlemek üzere ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari 
belge üzerinde yapılan ve ilgili ürünlerin yeterli ayrıntıda tanımlanmasına izin veren fatura 
beyanı ile yapılabilir. 

2. Fatura beyanı, ihracatçı veya, ihracatçının sorumluluğunda, yetkili temsilcisi tarafından 
Protokol hükümlerine göre yapılır ve imzalanır. 

3. Fatura beyanı, her bir sevkıyat için yapıl ir. 

4. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi üzerine, bu 
formun kullanımına ilişkin tevsik edici tüm vesaiki ibraz eder 

5. Madde 24 ve 25 gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından fatura beyanına uygulanır. 

Madde 28 

Resmi Menşe İspat Belgesinden Muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati 
eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve işbu Protokol'ün 
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, CN22/CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu 
belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Anzî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolculann veya bunların ailesinin kişisel 
kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktanndan ticari amaç 
güdülmediği aşikarsa, ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun zati 
eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşamaz. 

Madde 29 

Menşe İspat Belgeleri ile Destekleyici Belgelerin Muhafazası 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı. Madde 18(1) 
ve (3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. ,/ y J ' • 
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2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 27(1 )'te 
belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi, Madde 18(2)'de 
belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l Dolaşım Sertifikalan ve 
fatura beyanlannı en az üç yıl muhafaza eder. 

Madde 30 

Farklılıklar ve Şekli Hatalar 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı 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, EUR.l Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanını 
kendiliğinden geçersiz kılmaz. 

2. EUR.l Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde 
şüphe yaratması sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, bu hataların 
belge üzerindeki ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüpheler yaratmaması halinde bu belgenin 
reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 31 

EURO Cinsinden İfade Edilen Tutarlar 

1. İhracatçı ülkenin, Euro cinsinden ifade edilen tutarlara eşit ulusal para birimi cinsinden 
tutarları sözkonusu ülke tarafından belirlenir ve diğer akit tarafa bildirilir. Tutarların 
ithalatçı ülke tarafından sabitlenen tutarlara karşılık gelen tutarların aşılması halinde, 
sözkonusu ülke bu tutarlan, ürünlerin ihracatçı ülke ulusal para birimi veya Protokol'ün 
4'üncü maddesinde yer alan diğer ülkelerden birinin para birimi cinsinden 
faturalandırılması halinde kabul eder. 

2. 30 Nisan 2008 tarihi de dahil olmak üzere sözkonusu tarihe kadar, herhangi bir ulusal 
para cinsinden kullanılacak tutarlar, o ülke ulusal para biriminin 1 Ekim 2003 tarihi 
itibariyle Euro cinsinden açıklanan tutanna eşit olur. 

Her beş yıllık periyodun ardından, Euro cinsinden ifade edilen tutarlar ve ülkelerin ulusal 
para birimi cinsinden eşdeğer tutarlan Ortak Komite tarafından, beş yıllık periyodun ardından 
gelen yılın Ekim ayının ilk iş günü itibariyle Euro cinsinden eşdeğejjitfarlajrı esas alınmak 
suretiyle gözden geçirilir. f " ,,/T /"CS, 

/ ^ ' * ' '••'•••• \ 
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Bu gözden geçirme esnasında Ortak Komite herhangi bir ulusal para birimi cinsinden 
kullanılacak tutarlarda bir azalma olmamasını sağlayacak ve söz konusu limitlerin gerçek 
anlamdaki etkilerinin korunması isteğini göz önünde bulunduracaktır. Bu çerçevede, Euro 
cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 

BAŞLIK V 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 32 

Mühür ve Adreslerin Bildirimi 

Türkiye ve Fas gümrük idareleri gümrük idareleri birbirlerine, kendi gümrük idarelerinde 
EUR.l Dolaşım Sertifikası düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve 
EUR.l Dolaşım Sertifikalan'nın ve fatura beyanlarının sonradan kontrolünden sorumlu 
gümrük idarelerinin adreslerini sağlarlar. 

Madde 33 

EUR.l Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Bilgi Sertifikalarının Kontrolü 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikalarının ve Fatura Beyanlarının sonradan kontrolü, sondaj usulü ile 
veya ithalatçı ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin 
menşe statüsüne veya işbu Protokol'ün diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul 
şüphesi olduğu her an yapılır. 

2. Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, EUR. 1 
Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu vesaikin 
birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresine geri gönderir. 

Gümrük idareleri EUR.1 Sertifikalarında veya fatura beyanında yer alan bilgilerin doğru 
olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek 
üzere gönderir. 

3. Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülkenin 
gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya 
gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahip olur. 

4. Eğer ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde sözkonusu 
ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse ithalatçıya, ürünlerin 
takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını öneruff . ^ ' ^ , 
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5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından azami on aylık süre 
içerisinde haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek olup olmadığını, sözkonusu 
ürünlerin menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve işbu Protokol'ün 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. 

7. Madde 23'te yer alan bilgi sertifikalarının sonradan kontrolü paragraf 1 'de yer 
alan durumlarda paragraf 2 ila 6'da düzenlenen prosedürlere uygun olarak yürütülür. 

Madde 34 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 33'teki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi ile bu 
kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın 
veya işbu Protokol'ün yorumlanmasına ilişkin bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri 
durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, 
sözkonusu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 35 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi iı 
hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 36 

Serbest Bölgeler \ e » M **" 

1. Türkiye ve Fas nakliye esnasında, kendi ülkelerinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan, 
bir EUR.l Dolaşım Sertifikası kapsamında ticarete konu ürünlerin başka ürünlerle 
değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir 
işleme tabi tutulmamalannın temini konusundaki bütün tedbirleri alırlar. 

2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak, Taraf Ülke menşeli ürünler EUR.l Dolaşım 
Sertifikası kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işleme veya muameleden 
geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya muamelenin işbu Protokol hükümlerine 
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uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.l Dolaşım Sertifikası 
düzenler. 

BAŞLIK VI 

SON HÜKÜMLER 

Madde 37 

Protokol'de Yapılacak Değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 38 

Gümrük ve Menşe Alt Komitesi 

1. Gümrük ve Menşe Konulan Alt Komitesi, Ortak Komite altında, sözkonusu Komite'nin 
görevlerini yürütmesinde yardımcı olmak ve uzmanlar arasında sürekli işleyen bir danışma 
mekanizması ve bilgi akışını sağlamak üzere kurulur. 

2. Bu Alt Komite, her iki tarafın gümrük ve menşe konulanyla ilgili hususlardan sorumlu 
uzmanlanndan oluşur. 

Madde 39 

Ekler 

Bu Protokol'ün ekleri ve Ortak Deklarasyon onun aynlmaz bir parçasıdır. 

Madde 40 

ProtokolUn Uygulanması 

Türkiye ve Fas Protokolün uygulanması için gerekli önlemleri alırlar. 

Madde 41 

Cezayir ve Tunus ile Anlaşmalar 

Akit Taraflar, Protokol'ün uygulanmasını sağlamak üzere Tunus ve Cezayir ile anlaşmaların 
sonuçlandırılması için gerekli tüm önlemleri alırlar. Akit Taraflajv,,t*î£iÇ©rc[evede alman 
önlemlerden birbirlerini haberdar ederler. f tf^v 

Madde 42 

Transit Haldeki veya Antrepodaki Eşya 

Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde 
olan ya da Türkiye veya Fas'ta, Madde 3, 4 ve 5 hükümlerinin uygulanabildiği sürece Cezayir 
veya Tunus'ta antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Tarafın 
gümrük idaresine söz konusu 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. 
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EK-I 

GİRİŞ NOTLARI 

GİRİŞ 

Bu notlar uygun olduğu hallerde, Ek II'deki listede yer alan özel şartlar yerine Madde 
7(l)'de belirtilen pozisyon değişikliği kuralına tabi tutulsalar bile, menşeli olmayan 
girdiler kullanılarak imal edilen tüm ürünlere uygulanır. 

Not l : 

1.1. 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 sadece, pozisyonun veya faslın 2. sütunda tanımlanan 
o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

1.2. 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandınlmış olması veya bir 
fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel 
ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize 
Sistem'de bir faslın tarife pozisyonlarında, veya 1. sütunda gmplandınlmış 
pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır. 

Not 2 

2.1 Listede herhangi bir pozisyonun veya pozisyonun bir kısmının bulunmaması 
halinde, Madde 7(l)'de belirtilen "pozisyon değişikliği" kuralı uygulanır. 
"Pozisyon değişikliği" kuralının listedeki herhangi bir maddeye uygulanması 
durumunda, 3'üncü sütunda yeralan kural kapsamında değerlendirilir. 

2.2. 3'üncü sütunda yer alan kuralın gerektirdiği işçilik veya işlem, sadece kullanılan 
menşeli olmayan girdilere ilişkin olarak uygulanmak zorundadır. Benzer bir 
biçimde, 3'üncü sütunda yer alan kuraldaki kısıtlamalar sadece kullanılan menşeli 
olmayan girdilere uygulanacaktır. 

2.3. Kuralda "herhangi bir pozisyonda yeralan girdiler"in kullanılabileceğinin 
belirtilmesi durumunda, kuralda belirtilen belli kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, 
ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler de kullanılabilir. "... nolu 
pozisyonda sınıflandırılan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi, sadece listenin 2'nci sütujyŷ nda belirtilen 
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ürün tanımından farklı olarak tanımlanan ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan 
girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

2.4. İmalatı esnasında pozisyon değişikliği kuralı veya kendi liste kuralı dolayısıyla 
menşe statüsü kazanmış menşeli olmayan girdilerden imal edilmiş bir ürünün 
başka bir ürünün imalat sürecinde bir girdi olarak kullanılması halinde 
bileşiminde yer aldığı ürüne uygulanan kural o ürüne uygulanmaz. 

Örneğin; 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40'ını aşmayacağını belirtir, 
y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik 
alaşımları" ile yapılır. Eğer bu dövme işlemi ilgili ülkede menşeli olmayan 
külçelerden yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince 
bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Taraf 
Ülke'de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, 
motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli 
olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin 
kıymeti hesaba katılmaz. 

2.5. Pozisyon değişikliği kuralı veya listede yer alan diğer kurallar karşılansa bile, 
gerçekleştirilen işlem Madde 6 çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
yetersiz işlem ise ürün menşe kazanmaz. 

Not 3: 

3.1. Listedeki deki 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 önceki bir 
imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün 
değildir. 

3.2. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu, herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına 
gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin; 

Mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında 
kimyasal girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de 
kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri ^j/eya ikisi birden 
kullanılabilir. Bununla birlikte bir kısıtlamanın bir girdj^^e^y^Tsuraldaki diğer 
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kısıtlamalann diğer girdilere uygulanması halinde, kısıtlamalar sadece fiilen 
kullanılan girdilere uygulanır. 

Örneğin; 

Dikiş makineleri için kural, hem kullanılan iplik germe mekanizması hem de 
zigzag mekanizmasının menşeli olması gerektiğini belirtir. Bu iki kısıtlama sadece 
söz konusu mekanizmaların fiili olarak dikiş makinesi bileşiminde yer alması 
halinde uygulanır. 

Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade 
ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin 
kullanılmasını engellemez. 

Örneğin; 

1904 pozisyonundaki hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan 
kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal girdilerin veya diğer 
katkıların kullanılmasını engellemez. 

Örneğin; 

Dokunmamış girdilerden mamul bir eşya 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 girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında-
olması gerekir. Tekstil ile ilgili olarak Not 6.3'e bakınız. 

Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti 
için iki veya daha fazla 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. 

Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, 
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmeınj£4jfle4kapsar. 

»> « .••.••:" w v t' •••• ».•' / ' •* * 
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4.2 "Tabir 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 veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere 
kullanılmıştır. 

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki 
sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen 
kullanılmıştır. 

Not 5 

5.1. Listede bu nota atıfta bulunulan pozisyonlarda sınıflandırılan ürünler için, 3. 
sütunda belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli 
girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel 
dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de batanız). 

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1'deki tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel 
dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. 

-ipek, 
-yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
- at kılı, 
- 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 filamentler, 
- sunî filamentler, 
- iletkenliği olan filamentler, ,****??*-•>-<, 
- sentetik devamsız lifler, , / ' -' f r>\ 
- sunî devamsız lifler, / *"" " r \ 

Örneğin; -: •,.:,v / ,*• f; 
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5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik kanşık bir ipliktir. Bu 
yüzden, menşe kurallarım karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler 
(bunlann kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imal edilmesi 
gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat 
kanşık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallannı karşılamayan menşeli 
olmayan sentetik iplik (bunlann kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan 
imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunlann karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) 
veya her ikisinin kanşımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar 
kullanılabilir. 

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 
kanşık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir kanşım ise, bir kanşık 
üründür. 

Örneğin; 

Eğer söz konusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden 
veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde 
açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayn temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı 
şekilde tufte edilmiş mensucat bir kanşık üründür. 

Örneğin; 
Tufteleri hem suni iplikten hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt 
mesnetli bir halı, dokumaya elverişli üç temel girdi kullamldığı için kanşık bir 
üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha sonraki bir imalat aşamasında 
kuUamlan menşeli olmayan girdiler, toplam ağırlıklan hah içindeki dokumaya 
elverişli girdilerin ağırlığının % 10' unu aşmadığı takdirde kullanılabilirler. 
Böylece, jüt mesnet ve/veya suni iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, 
imalatın söz konusu aşamasında ithal edilebilirler. 

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) içeren 
poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva çdj^^künlerde bu 
tolerans söz konusu iplik için yüzde 20'dir. y \ * 7* z*:X 
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5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, saydam veya 
renkli bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" kumaşlarda bu 
tolerans söz konusu şerit için yüzde 30'dur. 

Not 6 

6.1 Listede bu nota atıfta bulunan bir dipnotun verildiği sözkonusu tekstil ürünleri 
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 yüzde 8'ini aşmaması 
kaydıyla, kullanılabilirler 

6.2. 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva 
etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli 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. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti 
hesaplanırken süs ve aksesuarların kıymetlerinin de hesaba 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: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma 

(c) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); $r *-V 7-

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; | ,;• / - r " >. „ \ 
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(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle 
veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); 

(g) polimerizasyon; 

(h) alkil asyon; 

(i) izomerleştirme; 

7.2. 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; 

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle 
veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla 
nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş 
toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini 
giderme); .,.•"' 

(g) polimerizasyon; :"f 

(h) alkilasyon; 

(ij) izomerleştirme; 

(k) sadece y 27İO pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, 
işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması 
ile sonuçlanan kükUrt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu); 

(1) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir 
işlemle parafin giderme; 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element 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 istikran iyileştirmek üzere, 
hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel 
işlem olarak kabul edilmeyecektir. 

(n) sadece y 27 İO pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler 
dahil hacimce yüzde 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D 86 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma; 

(o) sadece y 27 İO pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fucl-oiller'den gayri ağır 
yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla 
muamele. 

7.3. y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, 
temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, 
işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt 
muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir 
kombinasyonu, menşe kazandırmaz. 
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PROTOKOL 3'E EK II 

İmal edilen ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için 
menşeli olmayan ürünlere uygulanması gereken 

işçilik ve işlem listesi 
İl (1) 1 (2) | (3) veya (4) 

I 0201 

0202 

ı 0206 

0210 

0302 ila 
0305 
0402. 
0404 ila 
0406 
0403 

0408 

y0502 

y0506 

y 0710 ila 
y0713 

y0710 

y0711 

1 Sığır eti, taze veya soğutulmuş 

Sığır eti, dondurulmuş 

1 Sığır, domuz eti, koyun, keçi, at, eşek, 
katır veya bardolann yenilen sakatatı 

1 Et ve yenilen sakatatlar, tuzlanmış, 
salamura edilmiş, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş; et veya sakatatın yenilen un 
ve ezmeleri: 

Canlı balıklar dışında kalan balıklar 

Süt ürünleri 

Yayıkalo süt, pıhülaşmış 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 aroma veya 
ilave meyva, sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz 
yumurtaları ve yumurta sanlan taze, 
kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile 
pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş 
veya diğer bir şekilde dayanıklılığı 
artırılmış ilave seker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) 
Evcil domuz, yaban domuzu ve 
porsukların ince ve kalın kılları, 
hazırlanmış 

Kemikler ve boynuz içi kemikleri, 
işlenmemiş 
Yenebilen sebzeler, dondurulmuş veya 
kurutulmuş, geçici olarak konserve 
edilmiş ( y 0710 ve y 0711 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir.) 
Tatlı mısır (pi*: :.ınemiş ya da buharda 
veya suda kaynatılarak pişirilmiş), 
dondurulmuş 
Tatlı mısır, geçici olarak konserve 
edilmiş 

1 0202 pozisyonunda yer alan 
dondurulmuş sığır eti hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

1 0201 pozisyonunda yer alan taze veya 
dondurulmuş sığır eti hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

0201 ila 0205 pozisyonlarındaki karkas 
hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0201 ila 0206 ve 0208 pozisyonlarında 
yer alan et ve sakatatlar veya 0207 
pozisyonunda yer alan katı domuz yağı 
hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 
Kullanılan Fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 

i 0401 veya 0402 pozisyonlarında yer alan 
süt veya krema hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 
- Kullanılan Pasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği. 
-ananas, küçük limon veya greyfurtun 
suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan tüm meyve 
sularının o ülke menşeli olması gereken, 

-kullanılan Fasıl 17de yer alan 
herhangi bir girdinin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu 
geçmeyen, 
imalat. 

0407 pozisyonunda yer alan kuş ve 
kümes hayvanları yumurtalan hariç 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat 

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

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 
Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Taze veya soğutulmuş tatlı mısırdan 
imalat 

Taze veya soğutulmuş tatlı mısırdan 
imalat 

f a "< JE> \ 1 
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I (D I (2) I (3) veya (4) 1 

0811 

0812 

0813 

0814 

y Fasıl 11 

y 1106 

1301 

1501 

Meyva ve sert kabuklu meyvalar, 
pişirilmemiş veya buharda veya suda 
kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş, 
ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler içersin içermesin; 

-ilave şeker içerenler 

-Diğerleri 

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu 
halleriyle derhal yenilmeye elverişli 
olmayan meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalar, (kükürtdioksit gazı kullanılarak 
salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer 
koruyucu eriyikler içinde) 
Meyvalar, kurutulmuş, 0801 ila 0806 
pozisyonunda yer alanlar hariç; bu fasılda 
yer alan sert kabuklu meyvalann veya 
kurutulmuş meyvalann karışımları 
Turunçgillerin veya kavunlann (karpuzlar 
dahil) kabuklan taze, dondurulmuş, 
kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su 
içinde veya diğer koruyucu eriyikler 
içinde ile geçici olarak konserve edilmiş 
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; 
inülin; buğday glüteni; y 1106 
pozisyonları hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir, 

0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, 
kabuklan alınmış baklagillerin unu 
ezmesi ve tozu 

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

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 
'lard' dahil) ve kümes hayvanlannın katı 
yağlan (0209 vel503 pozisyonundakiler 
hariç) 

-kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

-Diğerleri 

- Kullanılan Fasıl 17'de yer alan 
herhangi bir girdinin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalann tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Kullanılan meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalann tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Kullanılan meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalann tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Kullanılan meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalann tamamıyla elde edildiği 
imalat 

Kullanılan meyvalann .yenilen 
sebzelerin, hububatın ve 0714 
pozisyonundaki kök ve yumruların 
tamamıyla elde edildiği imalat. 

0708 pozisyonunda yer alan 
baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve 
kurutulması 

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

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

0203 ve 0206 pozisyonlannda yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen 
sakatatından veya 0207 pozisyonunda 
yer alan kümes hayvanlannın etinden ve ğ 
yenilebilen sakatatından imalat $ 

\ 

/, *s -o:\ 
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İl (T) 1 (2) | (3) v̂ a" (4T~ 

1 1502 

1504 

y 1505 

1506 

y 1507 ila 
1515 

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

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

- Diğerleri 

Balıkların veya deniz memelilerinin katı 
ve sıvı yağlan ve bunların fraksiyonları 
(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

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

- Katı fraksiyonlar 

- Diğerleri 

Sabit bitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş; 

-katı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hariç) 

•Diğerleri, 
-akciğer yağı, mirtle mumu ve Japon 

mumu 
-Teknik veya sınai amaçlarla 

kullanılanlar, insan gıdası olarak 
kullanılan ürünlerin imalinde 
kullanılanlar hariç 

0201,0202,0204 ve 0206 
pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 
pozisyonunda yer alan kemikler hariç 
herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

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

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği 
imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

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

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. 

1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin ] 
tamamıyla elde edildiği imalat 
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I (D I (2) 1 O) veya W~l 

I y 1516 

y 1517 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

y 1701 

1702 

y no3 

1704 

1 Hayvansal ve bitkisel katı ve s m yağlar 
ve bunların fraksiyonları, tekrar 
esterlenmiş rafine edilmiş olsun olmasın, 
fakat daha ileri bir işlem görmemiş 

I 1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
bitkisel sıvı yağların yenilen sıvı 
karışımları 

1 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış 
sosisler ve benzeri ürünler, esası bu 
ürünler olan gıda müstahzarları 

1 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et 
sakatat veya kan 
Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının hülasaları ve sulan 

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balık; 
balık yumurtasından hazırlanmış havyar 
ve havyar yerine geçen maddeler 
Kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve 
diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
sakaroz, aromalandınlmış veya 
renklendirilmiş 

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, 
maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde); ilave aroma 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 
aromalandınlmış veya renklendirilmiş) 

- Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan veya 
rafinajından elde edilen melaslar 
aromalandınlmış veya renklendirilmiş 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 

1 -kullanılan tüm hayvansal ve bitkisel 
menşeli girdilerin tamamıyla elde 
edildiği imalat. 

1 -kullanılan tüm bitkisel menşeli 
girdilerin tamamıyla elde edildiği. 
imalat 

1 Fasıl 1 'de yer alan hayvanlardan imalat 

1 Fasıl l'de yer alan hayvanlardan imalat 

1 Fasıl l'de yer alan hayvanlardan imalat. 
Ancak et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlan tümüyle elde edilmelidir. 

Kullanılan tüm balık veya balık 
yumurtalarının tamamen elde edildiği 
imalat 
Kullanılan tüm kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlan 
tamamen elde edildiği 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 17nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

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

Kullanılan Fasıl 17'de ,n- alan diğer 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmemesi kaydıyla 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 1 
girdilerden imalat A 
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1 (î) 1 (2) | (3) ve^ (4) 

1806 

1901 

ı 1902 

1903 

1 Kakao ve kakao müstahzarları 

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt hulasası 
teşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamıyla 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktan ağırlık itibanyla % 
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 tamamıyla yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktan ağırlık itibanyla 
%5'den az olanlar): 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya 
diğer maddelerle doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun olmasın) 
(spagetti.makaroni .şehriye, 
lazanya.gnocchi.ravioli.canelloni 
gibi);kuskus (haztlanmış olsun olmasın): 

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan 
tapyoka benzerleri(flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri 
şekillerde) 

1 Kullanılan Fasıl 17'de yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin Ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi 
kaydıyla ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat 

Kullanılan Fasıl 17'de yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmemesi 
kaydıyla ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm hububat (durum buğdayı 
hariç) et, sakatat, balık, kabuklu 
hayvanlar veya yumuşakçaların 
tamamıyla elde edildiği imalat 

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

1 
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(2) 1 (3) veya 

1904 

1905 

2001 

2002 

2003 

2004 ve 
2005 

2006 

2007 

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

-Kakao içermeyenler 

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

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu 
meyvalar, yenebilen diğer bitki parçalan, 
sirke veya diğer asetik asit ile hazırlanmış 
veya konserve edilmiş 

Domatesler, sirke veya asetik asitten 
başka usullerle hazırlanmış konserve 
edilmiş 
Mantarlar ve domalan, sirke veya asetik 
asitten başka usullerle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 
Diğer sebzeler, sirke veya asetik asitten 
başka usullerle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş, dondurulmuş, 2006 
pozisyonundaki ürünler hariç 
Sebzeler,meyvalar,sert kabuklu 
meyvalar.meyva kabuklan ve diğer bitki 
parçalan (şekerle konserve edilmiş) (suyu 
alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya 
kristalleşmiş) 

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

-1806 pozisyonunda yer al mayan 
girdilerden, 

-kullanılan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayı ve türevleri ve Zea 
Indurata mısın hariç) tamamıyla elde 
edildiği, ve kullanılan Fasıl 17'dc yer 
alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 30'unu 
geçmeyen imalat 

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu aşmaması 
kaydıyla 1806 pozisyonunda 
sınıflandırılmayan girdilerden imalat 

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

Kullanılan tüm meyva, sert kabuklu 
meyva veya sebzelerin tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan tüm domateslerin tamamıyla 
elde edildiği imalat 

Kullanılan tüm mantarlar veya domalanın 
tamamıyla elde edildiği imalat 

Kullanılan tüm sebzelerin tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdi kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'unu geçmeyen 
imalat 

Kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat 

S^'A' '"> 
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O) JZL M. veya M. 
2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve diğer yenilen bitki parçalan, 
başka şekilde hazırlanmış, ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeler veya 
alkol içersin içermesin; 

-Meyvalar ve sert kabuklu meyvalar, 
buhar veya suda kaynatılarak pişirilmiş, 
ilave şeker içermeyen, dondurulmuş, 

-Sert kabuklu meyvalar, ilave şeker veya 
alkol içermeyen, 

-Diğerleri 

-Kullanılan tüm meyva ve sert kabuklu 
meyvalann tamamıyla elde edildiği 
imalat, 

-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 

-kullanılan Fasıl 17'dc yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu aşmaması 
kaydıyla ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat, 

y2009 Meyva sulan (üzüm şırası dahil),fermentc 
edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) 
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış olsun olmasın 

-kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu aşmaması 
kaydıyla ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat, 

y2101 Kavrulmuş hindiba ve bunların hülasa, 
esans ve konsantreleri 

-kullanılan tüm hindibanın tamamıyla 
elde edildiği imalat 

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 
hardal unu, irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir 

-hardal unu veya irmiğinden imalat 

y2103 - Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

-Hazır hardal 
y2104 -Çorbalar, et sulan ve müstahzarları 

-karışım halindeki homojenize gıda 
müstahzarları 

-2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 
sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

-ürünün toptan sınıflandırdığı pozisyon 
için kural uygulanacaktır. 

2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan gıda müstahzarları 

kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu aşmaması 
kaydıyla ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

2201 Sular, doğal veya yapay sular ve gazlı 
sular dahil, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler katılmamış ve 
lezzetlendirilmemiş; buz ve kar 

Kullanılan suyun tümünün tamamıyla 
elde edildiği imalat 
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I (D I (2) I (3) veya (4) I 

1 2202 

y2204 

2205 
y2207 
y 2208 ve y 
2209 

y2208 

y 2303 

y2306 

2309 

2402 

y2403 

y Fasıl 25 

y2504 

1 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 sulan 
hariç) 

1 Taze üzüm şarabı, ilave alkol ile 
kuvvetlendirilmiş şarap ve üzüm şırası 
dahil 

! Aşağıdakiler, üzüm içerenler dahil olmak 
üzere: 

Vermut ve taze üzümlerden diğer 
şaraplar, bitki veya diğer kokulu 
maddeler ile tatlandırılmış; etil alkol ve 
diğer alkoller, tağyir edilmiş olsun 
olmasın; alkoller, likörler ve diğer alkollü 
içecekler; sirke 
Alkol derecesi hacim itibarıyla % 50'den 
az olan viskiler 

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

Zeytinyağının ekstrilksiyonundan arta 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
(% 3'den fazla zeytinyağı içerenler) 

Hayvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

Tütün veya tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarillolar ve sigaralar 

İçilen tütün 

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

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

I - kullanılan Fasıl 17'de yer alan herhangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu aşmaması 
kaydıyla Ürünün yer aldığı pozisyon 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat ve kullanılan 
meyva suyunun (ananas.küçük limon ve 
üzüm sulan hariç) tamamıyla elde 
edildiği 
imalat 

1 Diğer üzüm şırasından imalat 

Üzüm veya üzümden elde edilen diğer 
girdiler hariç olmak üzere, herhangi bir 
pozisyonda yeralan girdilerden imalat 

Kullanılan alkol esaslı tüm hububatın 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15'ini 
geçmediği imalat 
Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde 
edildiği imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla 
elde edildiği imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın, şekerin, 
melasların, etlerin veya sütlerin 
tamamıyla elde edildiği imalat 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Karbon muhtevası bakımından 1 
zenginleştirme, saflaştırma ve ham I 
kristalize grafitin öğütülmesi Â 
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1 (İ) I (2) 1 (3) vê a" (4) 

İl y2515 

y2516 

y2518 

y2519 

y 2520 

y2524 

y2525 

y2530 

Fasıl 26 

y Fasıl 27 

y2707 

y 2709 

| 

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

1 Gran t, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya 
veya inşaata elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 cm'yi 
geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmiş) 

1 Kalsine dolomit 

1 Ezilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezit), (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmiş manyezit 
hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış alçılar 

Tabii asbest lifleri 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Metal cevherleri, cüruf ve küller 

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

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus, bileşimindeki 
aromatik unsurların ağırlığı aromatik 
olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, 
yüksek sıcaklıkta 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) 

Bitümenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

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

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

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine 
edilmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat, bununla beraber, 
tabii magnezyum karbonat (manyezit) 
kullanılabilir. 

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

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlemder)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler.Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Bitümenli girdilerin parçalayıcı j 
(destruetive) damıtımı jsA 

> \ 
- * — < J s, 'V. ' 
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1 2710 

2711 

2712 

2713 

2714 

_ 

1 Petrol yağlan ve bitUmenli minerallerden 
elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); 
esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %7Û 
veya daha fazla petrol yağlan veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlan içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
müstahzarlar; 

Petrol gazlan ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

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

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol 
yağlarının veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlann diğer kalıntıları 

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

(3) 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(Ier)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir 
pozisyonda sınıflandınldığı diğer 
işlemler.Bununla beraber, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyonda sıntflandınlan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri Ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandınlan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandınlan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)' 
veya 

veya (4) 

Giriş notu 7'ye bakmız-Ek t 
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.01 J2L (3) veya (4) 1 

2715 

y Fasıl 28 

y2805 

y 2 8 U 

y2833 

y2840 

y 2842 

Esas m tabii asfalt, tabii bittlmen, petrol 
bitümeni, mineral katran veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar (for example, bituminous 
mast'cs. cut-backs) 

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

"Mischmetall" 

Kükürt trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Kimyasal olarak tanımlanmamış 
a'lumina silikatlar 

1 kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırdığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.. 

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

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
işlemle yapılan imalat 

Kükürt dioksitten imalat 

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

Disodyum tetraborat pentahidrattan 
imalat 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

1 Giriş notu 7ye bakmız-Ek I 
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I (D I (2) I (3) veya (4)"~| 

[ y Fasıl 29 

y2901 

y2902 

y2905 

2915 

2932 

Organik kimyasal ürünler 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus siklanikler, 
siklenikler (azulenler hariç), benzen, 
toluen, ksilen 

Etanolun ve bu pozisyonda yer alan 
alkollerin metal alkoksitleri 

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler 
ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunlann 
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozolanmış türevleri 

Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler 

- İç eterler ve bunlann halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandmlan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan 
girdiler kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)1 

veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandın lan 
girdiler kullanılabilir. 

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

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

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

j 

1 Giriş notu /ye bakınız-Ek I \ ' » ..v" / 
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rıi) ı 

2933 

2934 

y2937 

y2939 

y Fasıl 30 

1 (2) [ 

-Siki k asetaller ve halkalı yan asetaller 
ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış. 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

-Diğerleri 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ve bunların tuzlan, diğer 
heteroksiklik bileşikler 

-öncebkle hormon olarak kullanılan diğer 
azotlu heterosiklik bileşikler 

-Diğer nükleik asitler ve bunlann tuzlan, 
özellikle hormon olarak kullanılan diğer 
heterosiklik bileşikler 

Ağırlığı itibariyle %50'den az olmamak 
kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı 
konsantreleri 

Eczacılık ürünleri, 
aşağıda belirtilenler hariç: 

(3) 

-Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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. 

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

-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. 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, . 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler / 
kullanılabilir. / 

\ 

veya (4) 

v ^--J v / 
\ * r » 
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/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



- 8 6 -

I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

1 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: 

• Dozlandırılmış veya perakende satışa 
hazır durumda, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya daha fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
karıştırılmamış ürünler 

- Diğerleri; 

• •insan kanı 

- - Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanmış hayvan kanı 

- - Serum, hemoglobin ve serum globulini 
dışındaki kan fraksiyonları 

- - hemoglobin, kan globulini ve serum 
globulini 

- - Diğerleri 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün 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. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün 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. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün 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. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün 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. 
Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan 
girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

i 
1* ',--;,. v 1 
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3003 ve 
3004 

y3006 

y Fasıl 31 

î y3105 

y Fasıl 32 

İlaçlar (3002,3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

Tıpta veya veterenerlikte cerrahi 
operasyonlar ya da fiziksel muayeneler 
için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak 
veya beden ile tıbbi aletler arasında 
birleştirme vasıtası olarak kullanılmak 
üzere tasarlanan jel müstahzarları 
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.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları 

aşağıda belirtilenler hariç; 

- sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat 

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; 
boyalar ve vernikler; macunlar; 
mürekkepler 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 
ve 3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir, ve 

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabildiği) ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

ftH7?\ 
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1 y3201 

3205 

y Fasıl 33 

3301 

y Fasıl 34 

y 3403 

3404 

Tanenler ve bunların tuzlan, esterleri, 
eterleri ve diğer türevleri 
Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar1 

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

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun 
olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar 
dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde 
edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde 'enflurage' veya 
'maceration' suretiyle elde edilen 
konsantreleri; uçucu yağların lerpeninin 
alınmasından arta kalan terpenli yan 
ürünler, uçucu yağların damıtılmış 
aromatik sulan ve sulu çözeltileri 

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

Ağırlık itibanyla % 70'ten az olmak 
koşuluyla bitümeni i minerallerden elde 
edilen petrol yağlan veya sıvı yağlar 
içeren yağlama müstahzarlan 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla. 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir 
"gnıbun"2girdileri de dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı 
grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %20' sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkı; 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha 
fazla özel işlem(ler)3 

veya 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandınldığı diğer işlemler. Bununla 
beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini geçmemesi 
koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer 
alan girdiler kullanılabilir. 

1 Fasıl 32'dekl Not 3'e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 İçinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir 
maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 
2 Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir "grup" olarak kabul edilir. 
3 Giriş notu 7'ye bakınız-Ek I 
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y Fasıl 35 

3505 

y3507 

Fasıl 36 

- Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol 
mumlan, bitümenli minerallerden elde 
edilen mumlar, yağlı mum veya pullu 
mum esaslı suni mumlar ve müstahzar 
mumlar 

- Diğerleri 

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

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya 
estcrifiye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar 

- Nişasta eterleri ve esterleri 

- Diğerleri 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan müstahzar enzimler 

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni 
mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar, 
ateş aha maddeler 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-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. 

Bununla beraber, bu girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sirıi geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyaunın %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

• • • * " • ^ - v . ' 

*TA\ 
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I y Fası! 37 

3701 

3702 

3704 

y Fasıl 38 

3801 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta 
kullanılan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
düz 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) 

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

- Diğerleri 

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, boş) 

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, 
kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat 
develope edilmemiş) 
Muhtelif kimyasal maddeler; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Suni grafit; kolloidal veya yan kolloidal 
grafit; esası hamur, blok levha veya diğer 
yan mamul grafit veya diğer karbon olan 
müstahzarlar: 

- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan 
kolloidal grafit ve yan kolloidal grafit; 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonlan hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonlan hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 
pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

3701 ve 3702 pozisyonlan hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

3701 ila 3704 pozisyonlan hariç olmak 
üzere herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber. 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

/ 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin f . 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sirjf J 
geçmeyen imalat \ t-

_ . J^l 
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y3803 

y 3805 

y3806 

y3807 

3808 

3809 

I 3810 

3811 

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

-Diğerleri 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine) 

Sülfat terebantin esansı, saflaştmlmış 

Ester sakızları 

Odun katranı (Odun katranı zifti) 

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

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan mensucat, kağıt.deri ve 
benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya finisaj" müstahzarlan.boyayıcı 
maddelerin sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemim hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin-.müstahzar haşıl ve 
apreler,müstahzar mordanlar gibi) 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar, metallere lehim 
ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
müstahzarlar;metal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları 
ve tozlan; lehim ve kaynak çubuklarının 
ve elektrotlarının sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, 
oksidasyonu durdurucu maddeler, 
peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, 
katkılar ve minaral yağlar (benzin dahil) 
veya mineral yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar _—J 

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

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

Ham tali oil (sıvı reçine )'in rafine 
edilmesi 

Sülfat terebantinin ham esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla 
saflaştırılması 

Reçine asitlerinden imalat 

Odun katranının damıtılması 

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

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

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

:'i 1 
/-m 
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3812 

3813 

3814 

3818 

3819 

3820 

3822 

y3823 

1 

- yağlama yağlan için, bitfimenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağlan içeren müstastahzar katkılar 

- Diğerleri 

Vulkanizasyon çabuklaştıncı 
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 

Yangın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler, her çeşit yangın 
söndürme bombalan 

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

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

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağlan veya 
bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlan içermeyen veya ağırlık itibariyle 
%70'den az oranda içeren müstahzar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

Bir mesnet üzerinde bulunan 
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan 
reaktifler ve laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 
(3002 veya 3006 pozisyonlannda yer 
alanlar hariç); 

Suni mum niteliğini taşıyan sınai yağ 
alkolleri: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3823 pozisyonundaki yağ asitleri de dahil 
olmak üzere herhangi bir misyonda yer 
alan girdilerden imalat 

/ 

^ ^ r > v % , 

vA-fN 1 
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I 3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar, tarifenin 
başka verinde belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin kanşımlanndan oluşanlar dahil) 

- Bu pozisyonda yer alan aşağıda 
belirtilenler: 

- - Dökümhane maçalanna ve kalıplarına 
mahsus esası tabii reçine olan 
müstahzar bağlayıcılar 

- - Naftenik asitler, bunların suda 
çözünmeyen tuzlan ve esterleri 

- - 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol 

- - Petrol sülfonatlan (Alkali metallerin, 
amonyumun veya etanolaminleriıi 
petrol sülfonatlan hariç); bittlmenli 
minerallerden elde edilen tiofenli 
sülfonik asitlerin yağlan ve bunlann 
tuzlan. 

- - iyon değiştiriciler 

- • Elektrik tüpleri ve valilerinde vakum 
teminine yarayan emici bileşimler 

- - Gaz temizleyici alkalinize demir 
oksitler. 

- - Taşkömürü gazı saflaştınlmasında 
üretilen amonyakh gaz sıvılan ve 
kullanılan (spent) oksit 

- - Sülfonaftenik asitler, bunlann suda 
çözünmeyen tuzlan ve esterleri 

- - Fusel yağlan ve Dippel yağı 

- -Farklı anyon içeren tuzlann kanşımlan 

- - Jelatin esaslı kopyalama patlar, 
(kağıttan veya dokumaya elverişli 
maddelerden bir mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

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

k _.;: — r - v l 
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1 y 3901 ila 
3915 

y3907 

y 3916 ila y 
3921 

I tik şekillerde plastikler, bunların döküntü, 
kalıntı ve hurdaları (y 3907 pozisyonu 
hariç olup buna ilişkin kural aşağıda 
belirtilmiştir); 

- İlave homopolimerizasyon ürünleri 

- Diğerleri 

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

Plastikten yan-mamuller 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 sadece-yiizey 
işlemlerinden daha ileri işlem görmüş 
dikdörtgen veya kareden başka şekilde 
kesilmiş veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer ürünler 

- Diğerleri: 

- - İlave homopolimerizasyon 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 
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, 
kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmeyen, 

imalat' 

- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini geçmeyen 
imalat' 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kullanılabilir1 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen ve 
• kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmeyen, 
imalat1 

Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları İle, hem de diğer taraftan 3907 İla 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden 
oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. - t u ^ ; , . , , 
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y3916 ve 
y3917 

y3920 

y3921 

3922 ila 
3926 

y Fasıl 40 

y4001 

4005 

4012 

--Diğerleri 

Profi 1er ve ince ve kalın çubuklar 

- Iyonomer levhalar ve filmler 

-rejenere selülozdan, poliamidlerden, 
veya polietüenden levhalar 

Plastikten metalize folyeler 

Plastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Ayakkabılar için lamine edilmiş tabakalar 
veya krep kauçuk 

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

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 

Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmeyen imalat1 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, ve 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

Ürünle aynı pozisyonda yer alan 
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmeyen imalat 

Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek 
derecede transparan2 polyester 
yapraklardan imalat 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının lamine 
edilmesi 

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

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi lıîiij 
Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 İla 3911 pozisyonlarında sınıllandınlan girdilerden 

oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır. 

2 Belirtilen yapraklar yüksek derecede transparan olarak görülecektir. Gardner-Hazemeter (öm. Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-
16'ya göre ölçülen optik geçirgenliği % 2'de ar olan yapraklar 
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1 (D 1 (2) 1 (3) veya (4) 

y4017 

y Fasıl 41 

y4101 

y4102 

y4103 

4104 ila 
4107 

y4112 

y4113 

1 - Diğerleri 

1 Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

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

4108 veya y 4114 pozisyonundakiler 
hariç, geri alınabilir dabaklama işlemine 
tabi tutulmuş (ön dabaklama dahil) sığır 
veya atların postları ve derileri 

-Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü 
alınmış 

-4108 veya y 4114 pozisyonundakiler 
hariç geri alınabilir dabaklama işlemine 
tabi tutulmuş (ön dabaklama dahil) koyun 
veya kuzuların ham derileri 

-4108 veya y 4114 pozisyonundakiler 
hariç bitkisel dabaklama veya ön 
dabaklama işlemine tabi tutulmuş keçi 
veya oğlakların kılları alınmış derileri 

-4108 veya y 4114 pozisyonundakiler 
hariç bitkisel dabaklama veya ön 
dabaklama işlemine tabi tutulmuş 
keçilerin veya oğlakların kılları alınmış 
derileri veya diğerleri 

4108 veya 4109 pozisyonunda 
sınıflandırılan deriler hariç yünü veya kılı 
alınmış deri veya kösele 

Dabaklama veya ara kurutmadan sonra 
ileri derecede hazırlanmış deri ve 
köseleler, kuzu veya koyunun parşömine 
edilmiş derisi, yünü alınmış, parçalanmış 
olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer 
alan deri ve köseleler hariç) 

Dabaklama veya ara kurutmadan sonra 
ileri derecede hazırlanmış deri ve 
köseleler, diğer hayvanların parşömine 
edilmiş derisi, yünü alınmış, parçalanmış 
olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer 
alan deri ve köseleler hariç) 

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

1 Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

ö n dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin 
yünlerinin alınması 

- ö n dabaklama yapılmış derilerin 
yeniden dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- ö n dabaklama yapılmış derilerin 
yeniden dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

ö n dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
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1 Ö) I (2) 1 (3) vê a" (4) 

| y4114 

Fasıl 42 

y Fasıl 43 

y4302 

4303 

y Fasıl 44 

y4403 

y4407 

y4408 

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

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

Kürkler ve taklit kürkler; bunların 
mamulleri 
aşağıda belirtilenler hariç; 

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, 
(birleştirilmiş): 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde 

- Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eşya 

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

Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar 

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

-Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, 
dilimlenmiş kaplama için yapraklar ve 
kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına 
testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya 
yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi 
geçmeyen diğer ağaçlar rendelenmiş, 
zımparalanmış veya uç uca eklenmiş 

-Lamine edilmiş ağaçların 
dilimlenmesiyle elde edilen kaplama için 
yapraklar 

1 Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini geçmemesi koşuluyla, 
y 4101,4104 ila 4117 pozisyonlarında 
yer alan deri veya köseleden imalat 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin kesim ve 
birleştirilmesine ilaveten ağartma veya 

I boyama 

Birleştirilmemiş, dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürklerden imalat 

4302 pozisyonunda yer alan 
birleştirilmemiş, dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Rendeleme, zımparalama veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etme 

-Dilimlere ayırma, rendeleme, 
zımparalama veya uç uca ekleme 

- Komişleme veya kalıplama 

—**—\ \û i», ı S J 
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1 (T) I (2) | W vê a" (4) 

I 4409 

y 4410 ila 
y4413 

y4415 

y4416 

y4418 

y4421 

y Fasıl 45 

4503 

Fasıl 46 

Fasıl 47 

Herhangi bir kenarında, ucunda veya 
yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş, 
(lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, 
şevlenmiş, ortalan (V) şeklinde 
oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, 
yuvarlatılmış, ve benzeri şekillerde) 
(rendelenmiş, zımparalanmış veya uc uca 
eklenmiş olsun olmasın) ağaçlar 
(birleştirilmemiş parke tahtaları için 
şeritler ve süpürgelikler dahil) 

- Zımparalanmış veya uc uca eklenmiş 
olanlar 

- Köşebentler ve pervazlar 

-D ğerleri 

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

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

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

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve doğrama parçalan 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivileri 

Mantar ve mantardan eşya; 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

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

Odun veya diğer lifli selülozik 
maddelerin hamurlan; geri kazanılmış 
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve 
hurdalar) 

-Zımparalama veya uc uca ekleme 

-Komişleme veya kalıplama 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Kornişleme veya kalıplama 

Ebatlanna göre kesilmemiş yonga 
levhalardan imalat 

İki esas yUzütesterelemeden daha ileri 
işlem görmemiş fıçı tahtalanndan imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber 
hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 
'shakes'ler kullanılabilir. 

Komişleme veya kalıplama 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat j 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

^ y - v . , 

' r , • ' . - • • • ' < 
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I » ) I (2) I (3) veva (4)~1 

1 y Fasıl 48 " 

y4811 

4816 

4817 

y4818 

y4819 

y4820 

y4823 

y Fasıl 49 

4909 

4910 

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

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

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

Mektup zarflan, mektup kartlan, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartlan; 
bunlann kağıt ve kartondan kutulan 
(poşetler ve benzeri zarflar içine takım 
halinde yerleştirilmiş olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalanndan kutular, 
mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj 
kutulan 

Mektupluk bloknotlar 

Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve 
selüloz lif tabakalan (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve 
baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 

Matbu veya resimli kartpostallar, tebrik 
kartlan, davetiyeler veya teşekkür kartlan 
(resimli, zarflı veya süslemeli olsun, 
olmasın) 

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 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, 
imalat 

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

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, j 
imalat 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

y Fasıl 50 

y5003 

5004 ila 
y5006 

5007 

- Diğerleri 

tpek; aşağıda belirtilenler hariç: 

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

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde 
edilen iplikler 

tpek veya ipek döküntülerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya 
taranması 

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış diğer tabii liflerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

Tek kat iplikten imalat1 

- 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 
imalat1 

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

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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1 fi) 1 (2) i (3) viyl (4) 

y Fasıl 51 

5106 ila 
5110 

5111 ila 
5113 

J 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yünden.ince ve kaba hayvan kıllarından 
veya at kılından iplik 

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

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

-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, 
•kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

Tek kat iplikten imalat1 

-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 veya finisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
uraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) J^if- eV 

/ t, v * 4 

-•> i 

1 Dokumaya elverişli girdi karışımianndan mamul ürünlerle ilgili Özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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1 (D 1 (2) | (3) veva (4) 

y Fasıl 52 

5204 ila 
5207 

5208 ila 
5212 

Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç: 

Pamuk ipliği 

Pamuklu mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- 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, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat' 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

- 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 fınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çckmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmemesi koşuluyla) 

• . • ' . . . — i . ' i 
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1 ö) 
I y Fasıl 53 

| 5306 ila 
5308 

5309 ila 
5311 

1 (2) 1 

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

aşağıda belirtilenler hariç; 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik; kağıt ipliği 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensucat;kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 
- Diğerleri 

I (3) 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1 -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, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

-hindistan cevizi ipliğinden, 
-tabii liflerden, 
-jüt ipliğinden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

başka şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az 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 geçmemesi koşuluyla) 

veya (4) 

1 
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1 5401 ila 
5406 

5407 ve 
5408 

5501 ila 
5507 

5508 ila 
5511 

5512 ila 
|_55İ6__ 

Sentetik ve suni filamentlerden 
iplikler.monofilamentler 

Sentetik ve suni filamenl ipliklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

Sentetik ve suni devamsız lifler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş 
ipliği ve iplikler 

Sentetik ve suni devamsız liflerden 
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 
imalat1 

Tek kat iplikten yapılan imalat1 

- 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 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 geçmemesi koşuluyla) 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

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

•V* ->v , ' I 

1 -: :V>- - i 
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| (î) I (2) I (3) v^a (4) 

y Fasıl 56 

5602 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; 
özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve 
bunlardan mamul eşya: 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olmasın); 

- İğne işi keçe 

Tek kat iplikten yapılan imalat' 

-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 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 geçmemesi 
koşuluyla) 

- hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden, 
imalat' 

- tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat' 
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İr ö3 ı (2i ! ı ' ö) • s • s n 

i 

5604 

5605 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip veya halatlar, 
dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 
5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri 
(kauçuk veya plastik emdirilmiş, 
kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 

- Diğerleri 

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

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
fılamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
fîlament demetlerinin. 

denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
fîlament veya lifleri, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir. 

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

imalat1 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip 
veya halattan imalat 

- karde edilmemiş, taranmamış veya 
eğirme için başka şekillerde 
hazırlanmamış tabi lirlerden, 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
•kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız liftlerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden. 
imalat1 

r1rw^.,. 
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(D 

5606 

m 
Gipe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlanndaki şerit ve benzerleri 
(gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler 
ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik 
(kıtık, şenil iplikler dahil); senet iplik 
(chai nette) 

I P> 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış, sentetik ve suni 
devamsız lifllerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan veya 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden, 
imalat1 

veya M. 

Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne işi keçeden - tabii liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurunda imalat', 

Bununla beraber; 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen 
filamentler, 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 
polipropilen lifler, 

veya 
- 5501 pozisyonundaki polipropilen 
filament demetlerinin, 

denominasyonlan tüm durumlarda 9 
desiteksten daha az olan tek katlı 
filament veya lifleri, toplam kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
aşmamak koşuluyla kullanılabilir. 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

- Diğer keçeden - Karde edilmemiş veya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan, 

imalat' 
Diğerleri -hindistancevizi ipliğinden veya jüt 

ipliğinden, 
- suni ve sentetik filament ipliklerinden, 
- tabii liflerden, veya, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

eğirme için başka şekilde 
hazırlanmamış suni ve sentetik 
devamsız liflerden, 

imalat1 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir. 

r£f* €T^ 
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1 (D I (2) I (3) veva (Tl 

II y Fasıl 58 

5805 

5810 

5901 

1 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş 
dokumaya elverişli mensucat; dantela; 
duvar halılan; şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler, 

5805 ve 5810 pozisyonunda yer alan 
aşağıda belirtilenler hariç: 

1 - Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

1 - Diğerleri 

El ile dokunmuş duvar halılan (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, Beauvais ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar 
halılan (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır 
eşya halinde olsun olmasın 

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler 

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

Tek kat iplikten imalat1 

-Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından, 
imalat1 

veya, 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

İplikten imalat 

4^A 
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1 (D | (2) 1 (3) veya _J21__ 

|~59Ö2 

5903 

5904 

5905 

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

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

- Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya plastikle lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundakiler hariç) 

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) 

Dokumaya elverişli maddelerden duvar 
kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İplikten imalat 

veya 

en az iki hazırlama 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 geçmemesi koşuluyla) 

İplikten imalat1 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, 
•kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
imalat1 

veya 
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(2) I (3) veya (4) ~| 

5906 

5907 

5908 

5909 ila 
5911 

Kauçukta mensucat (5902 
pozisyonundakiler hariç): 

- örülmüş olanlar 

- Sentetik filament ipliklerinden mamul 
diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı % 90'ı 
geçenler) 

- Diğerleri 

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

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); 

| - Beyaz alevli lambalar için gömlekler, 
emdirilmiş 

I - Diğerleri 

1 Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle \ 
(temizleme, ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, 
çekmezllk apresi, kalıcı bitirme, dekatizc 
etme, emprenye etme, onarım ve 
tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama 
(kullanılan baskısız mensucatın 
kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'im geçmemesi koşuluyla) 

- Tabii liflerden, 
- karde edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden veya 
- kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan, 
imalat1 

Kimyasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

1 Boru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
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Fasıl 60 

Fasıl 61 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

• Diğerleri 

örme Eşya 

örme giyim eşyası ve aksesuarları 

- Şekline göre keşi İmiş parçalardan 
veya örülerek şekillendirilmiş, iki 
veya daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar 

- Diğerleri 

6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucattan veya paçavradan yapılan 
imalat 
- Hindistan cevizi ipliğinden, 
- tabii liflerden, 
- karde edilmemiş, taranmamış veya 

: başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız 
liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan 
imalat1 

- 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, 
imalat1 

İplikten imalat2 

-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, 
imalat1 
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1 (D 1 (2) | (3) veva (4) 

I y Fasıl 62 

y6202, 
y6204, 
y6206, 
y6209 

y6210 ve 
y6216 

6213 ve 
6214 

6217 

1 1 

I Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için 
giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, 
kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri 
eşya: 

- İşlemeli olanlar 

- Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; 
giyim eşyasının veya giyim eşyası 
aksesuarlarının parçalan (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

. J 

İplikten imalat1 

İplikten imalat 
veya 
Kullanılan işlenmemi; mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat2 

iplikten imalat 
veya. 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1*2 

veya 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek iplikten imalat1-2 

Bakınız Giriş Notu 6. 
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I (D I (2) I (3) veya (4)~~1 

y Fasıl 63 

6301 ila 
6304 

1 - İşlemeli olanlar 

• Alüminyumlu polyester tabakasıyla 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 
eşya 

- Yaka ve kol ağızlan için iç astarlar 
(kesilmiş) 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli maddelerden diğer 
hazır eşya;takımlar, kullanılmış giyim 
eşyası ve dokumaya elverişli 
maddelerden kullanılmış eşya; 
paçavralar, aşağıda belirtilenler hariç: 

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak 
çarşaflan ve benzerleri; perdeler ve 
benzerleri; diğer mefruşat eşyası: 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri: 

• - işlemeli olanlar I 

- - Diğerleri 

İplikten imalat' 
veya, 

i Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
1 kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 

% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
işlenmemiş mensucattan imalat1 

iplikten imalat* 
veya, 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını geçmemesi koşuluyla 
kaplanmamış mensucattan imalat1 

• Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 

iplikten imalat1 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Tabii liflerden, veya 
• kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
imalat2 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat1,2 

veya 
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi 
koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ' 

1 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle HgiD özel koşuttar İçin bakınız Giriş Notu 5 

2 Bakınız Giriş Notu 6 
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1 Ö) 1 (2) | (3) ^ (4)~ 

1 6305 

6306 

6307 

6308 

6401 ila 
6405 

6406 

y Fasıl 65 

6503 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış 
storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya 
kara taşıtlarına mahsus yelkenler kamp 
eşyası: 

- Dokunmamış mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve 
peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden müteşekkil 
takımlar (aksesuarlanyla birlikte olsun 
olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli 
eşya (perakende olarak satılacak hale 
getirilmiş) 

Ayakkabılar 

Ayakkabı aksamı; çıkarılabilir iç tabanlar, 
topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve 
tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve 
bunların aksamı 

Başlıklar ve aksam 
aşağıda belirtilenler hariç; 

6501 Pozisyonunda yer alan şapka 
taslakları ve disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe başlıklar 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

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

imalat' 

-Tabii liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat 

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

Takımı oluşturacak parçalardan herbiri, 
takım içinde olmaması halinde 
kendilerine ayn ayn uygulanacak kuralın 
gereklerini karşılamalıdır. Bununla 
beraber, menşeli olmayan eşyalar, 
toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış 
fiyatının % 15'ini geçmemek koşuluyla 
takım içinde yer alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya 
diğer taban elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat1 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. v,-V.:>; 
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1 fi) 1 (2) I (3) v^i (4) 

6505 

y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

y Fasıl 68 

y6803 

y6812 

y6814 

Fas.169 

y Fasıl 70 

y7003, 
y7004 ve 
y7O05 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya 
elverişli maddelerden yapılmış veya 
örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça 
halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın); her türlü maddeden saç fileleri 
(astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasın) 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve 
bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri 
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri 
ve benzeri şemsiyeler dahil) 

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve 
bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan 
saçından eşya 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya 
benzeri maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kayağan taşı veya aglomere kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile 
magnezyum karbonat esaslı karışımlardan 
eşya 

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
(kağıt, karton veya diğer maddelerden bir 
mesnet üzerinde) 

Seramik mamulleri 

Cam ve cam eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 1 

İplikten veya dokumaya elverişli madde 
liflerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

İşlenmiş kayağan taşından imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

işlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5. 
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I (D I (2) I (3) veya (4)~| 

1 7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

7013 

y7019 

y Fasıl 71 

y7101 

I 7003,7004 ve 7005 pozisyonlarındaki 
camların kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
yapılmış veya başka şekilde işlenmiş 
fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
ve donatılmamış olanları 

Emniyet camlan [sertleştirilmiş, 
(temperlenmiş), veya lamine edilmiş 
camlardan] 

Çok katlı yalıtım camlan 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) 
(dikiz aynaları dahil) 

Cam damacana, kavanoz, şişe.kUçuk şişe, 
çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer 
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında 
kullanılmaya elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozlan; camdan tıpa, kapak 
ve benzerleri 

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 
ve 7018 pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya 

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yan kıymetli taşlar, kıymetli metaller, 
kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci 
eşyası; metal paralar 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi 
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
dizilmiş) 

1 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın toplam 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini geçmemesi koşuluyla cam 
kesim işlemi 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'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) 

- Boyanmamış şeritlerden, yan bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden, 
veya 
- cam yününden 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

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

^•«•^^alBe.* 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

y7102. 
y7103 ve 
y7104 

7106,7108 
ve 7110 

y7107, 
y7109 ve 
y7111 

7116 

7117 

y Fasıl 72 

7207 

7208 ila 
7216 

7217 

y7218, 
7219 ila 
7222 

7223 

İşlenmiş kıymetli ve yan-kıymeüi taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli metaller: 

-İşlenmemiş olanlar 

- Yan işlenmiş veya pudra halinde alanlar 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller 
(yan-işlenmiş) 

Tabii inci veya kültUr incilerinden, 
kıymetli ya da yan kıymetli taşlardan 
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Demir veya alaşımsız çelikten yan-
mamuller 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı 
hadde mamulleri, profiller, çubuklar 

Demir veya alaşımsız çelikten teller 

Paslanmaz çelikten yan mamuller, yassı 
hadde mamulleri, çubuklar, profiller 

Paslanmaz çelikten teller 

İşlenmemiş kıymetli veya yan kıymetli 
taşlardan imalat 

7106,7108 ve 7110 pozisyonlan 
dışındaki herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 
veya 
7106,7108 veya 7110 pozisyonlannda 
yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl 
veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, 
veya 
7106,7108 veya 7110 pozisyonlannda 
yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle 
veya adi metallerlerle alaşımlannın 
yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış 
metallerden (işlenmemiş) imalat 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
veya 
kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fıyaunın % SO'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle 
kaplanmamış adi metallerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

7201,7202, 7203,7204 ve 7205 
pozisyonlannda yer alan girdilerden 
imalat 

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonunda yer alan yan mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğer ilk şekillerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan yan mamul 
girdilerden imalat 
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<'? 1 P) 
y 7224. . 1 Diğer alaşımlı çelikten yan mamuller, 
7225 ila yassı hadde mamuleri.sıcak haddelenmiş 
7228 I çubuklar (düzensiz kangallar halinde) 

profiller; alaıtnlı veya alaımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

m 
7206,7218 veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

veya (4) 

7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 7224 pozisyonundaki yarı mamut 
girdilerden imalat 

y Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

y730l Palplanşlar 7206 pozisyonunda yer alan girdilerden 
imalat 

7302 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 
sabitleştirilmesi 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 

y7307 Paslanmaz çelikten boru bağlantı 
parçalan (bir kaç parçadan oluşan) (ISO 
NoX5CrNiMol712) 

Toplam kıymeti Urumun fabrika çıkış 
fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla 
dövülmüş taslakların tornalanması, 
delinmesi, deliklerin genişletilmesi 
(reaming), debuning işlemi, diş açılması, 
kum püskürterek temizlenmesi 

7308 Demir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, 
bent kapaklan, kuleler, pilonlar, ayaklar, 
sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunlann çerçeveleri ve kapı 
eşikleri, kepenkler, korkuluklar, 
parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak 
üzere hazırlanmış demir veya çelikten 
saclar, çubuklar, profiller, borular ve 
benzerleri 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden 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 
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I W I P> I ö) veya (4) | 

|~y Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

y Fasıl 75 

7501 ila 
7503 

y Fasıl 76 

1 Bakır ve bakırdan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Bakır mallan; çöklüriilmUş bakır (tersip 
bakır) 

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik 
rafine için bakır anotlar 

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham): 

- Rafine edilmiş bakır 

- Bakır alaşımları ve diğer elementler 
içeren rafine edilmiş bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar) 

Nikel ve nikelden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nikel madan, nikel oksit sinterleri ve 
nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; 
işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve 
hurdaları 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
•kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya 
bakır döküntü ve hurdalarından imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, J 
imal al g \ 
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| 7601 

1 7602 

y7616 

y Fasıl 78 

7801 

7802 

1 İşlenmemiş alüminyum 

1 Alüminyum döküntü ve hurdaları 

Alüminyumdan eşya [(alüminyum 
tellerden tüller, mensucat, örgü ve 
kafeslikler, mukavemeüendirici mensucat 
ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz 
veya devamlı bantlar dahil)] 
alüminyumdan metal depluvayye 

Kurşun ve kurşundan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen, 
imalat veya 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum 
döküntü ve hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla imalat 

1 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz 
veya devamlı bantlar da dahil, 
mukavemellendirici mensucat, tül 
mensucat, örgü ve kafeslikler ve 
alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdiler veya alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği) ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

'İşlenmemiş' veya 'külçe' kurşundan 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla beraber.7802 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. A 

m f ' C v ^ 
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I (D I (2) I (3) veya (4) 

y Fasıl 79 

7901 

7902 

y Fasıl 80 

8001 

8002 ve 
8007 

Fasıl 81 

1 Çinko ve çinkodan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan 
diğer eşya 

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve 
bunlardan mamul eşya 

- Diğerleri 

1 

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50' sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 
pozisyonunda yer alan döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı 
pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini geçmeyen imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat ( i /^\ A 

. V 
Ti 
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j y Fasıl 82 

8206 

8207 

8208 

y 8 2 I l 

8214 

8215 

y Fasıl 83 

Adi metallerden aletler.bıçakçı eşyası ve 
sofra takımları; adi metallerden bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

8202 ila 8205 pozisyonlanndaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından meydana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
veya makinalt aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma, 
ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv 
açma, raybalama, frezeleme, tornalama, 
vidalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

Mekanik makina ve cihazlara mahsus 
bıçaklar ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızlan tırtıklı 
olsun olmasın)(kapanan budama çakılan 
dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve 
hayvan kırkmaya mahsus makinalar, 
kasap ve mutfak satırlan, et baltalan, et 
kıyma bıçaklan ve kağıt bıçaklan gibi); 
manikür veya pedikür takımları ve aletleri 
(tımak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar, balık bıçaklan, yağ 
bıçaklan, şeker maşalan ve benzeri 
mutfak ve sofra eşyası 

Adi metallerden çeşitli eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
8202 ila 8205 pozisyonlanndaki aletler, 
toplam kıymetleri takım halindeki ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 15'ini 
geçmemek koşuluyla (akıma dahil 
edilebilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak sapları ve bıçak ağızlan 
kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak saplan kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi 
metalden bıçak saplan kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

- ^ - — , i t •.>*••.'••.. 1 
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1 y8306 

y Fasıl 84 

y840I 

8402 

8403 ve 
y8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

1 Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs 
eşyası 

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar. 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Nükleer yakıt elemanları 

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı da üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç); 
kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
(patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yan dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 
8408 pozisyonlarındaki motorlann aksam 
ve parçalan 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 
pozisyonundaki girdiler, toplam 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 30'unu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.' 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. 

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

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

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

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 %30'unu 
geçmeyen imalat, 

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

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

Söz konusu kural 31 Aralık 2005 tarihine kadar geçerli olacaktır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



- 1 2 4 -

(D I (2) I (3) veya (4) | 

1 8411 

8412 

y8413 

y8414 

8415 

8418 

1 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 
gaz türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinalar 

Döner pozitif hareketli pompalar 

Sanayide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile 
nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ayarlanamadtğı cihazlar dahil) 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer 
soğutucu ve dondurucu cihazlar 
(elektrikli olsun olmasın); ısı pompalan 
(8415 pozisyonundaki klima cihazları 
hariç) 

j - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40' ını 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
i ürünün fabrika çıkış fiyatının 9b 40'ını 

geçmeyen imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4Û'ım 
geçmeyen 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve i 
- kullanılan menseli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan tüm 
menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

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

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

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 
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[ 7 8 4 1 9 

8420 

8423 

8425 ila 
8428 

8429 

1 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya karton 
sanayiine mahsus makinalar 

• elde çalışan elektrik motorlu diğer 
kurutma makinalan 

• elektrik motoru ve parçalan ihtiva eden 
ve elde çalışan elektro-mekanik araçlar 
formatındaki yiyecek pişirmede veya 
ısıtmada ya da sıcak içeceklerin 
hazırlanmasında kullanılanlar hariç olmak 
Üzere diğer makine, cihaz ve donanım 

Kalenderler ve diğer hadde makinalan 
(metal veya cam hadde makinalan hariç) 
ve bu makinalann silindirleri 

Tartı alet ve cihazlan (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 

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya 
boşaltma işlerine mahsus makina va 
cihazlar 

Kendinden hareketli buldozerler. 
angledozerler, greyderler, toprak 
tesviyesine mahsus makinalar, 
skreyperier, mekanik kürcyiciler. 
ekskavatörler, küreyici yükleyiciler. 
sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol silindirleri: 
- Yol silindirleri 

1 - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukandaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandınlan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukandaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandınlan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukandaki sınırlar içinde, 8431 
pozisyonunda sınıflandınlan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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 %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 
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8430 

y 8431 

8439 

8441 

8444 ila 
8447 

y8448 

8452 

1 -Diğerleri 

1 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi, 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar; kazık varyoslan ve kazık sökme 
makinaları; İcar küreyicileri ve 
püsküıtücüleri 

Sadece ve esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam ve parçalar 

Lifti selUlozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya finisajına mahsus makina veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar (her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

Bu pozisyonlarda yer alan tekstil 
sanayiinde kullanılmaya mahsus 
makinalar 

8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil 
makinalannda kullanılmaya mahsus 
yardımcı makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 pozisyonundaki 
kitap dikme makinaları hariç); özellikle 
dikiş makinaları için imal edilmiş 
mobil ya, tabla ve mahfazal ar, dikiş 
makinalannın iğneleri: 

L 

1 • 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' unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- 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'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

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, 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 %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemesi koşuluyla ı 
kullanıldığı, 
imalat 

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

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

1 
y 

I Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 

i geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

_ r " " T v r 
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8456 ila 
8466 

8469 ila 
8472 

8480 

8482 

8484 

8485 

1 - Dikiş makinalan (yalnız düz dikiş 
yapanlar) (motorsuz olanlarının başlan 16 
kg.ı, motorlu olanlarının da başlan 
motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

-Diğerleri 

8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makınalı aletler, bunların aksam, parça ve 
aksesuarları 

Büro makinalan (örneğin, yazı 
mak nalan, hesap makinalan, otomatik 
bilgi işlem makinalan, teksir makinalan, 
tel zımba makinalan) 

Metal dökümhaneleri için dereceler 
(döküm kasalan); döküm plakalar, 
döküm modelleri; metaller (külçe 
kalıplan hariç), metal karbürler, cam, 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 
tabakalardan veya iki ya da daha fazla 
metal tabakalardan yapılmış contalar; 
poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım veya grup 
halinde tertiplenmiş contalar; mekanik 
salmastralar 

Bu fasılın başka pozisyonlannda 
belirtilmeyen veya yer almayan 
makinalann aksam ve parçalan (elektrik 
konektörleri, izolatörler, bobinler, 
kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve 
parçalar hariç) 

I - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen, 
- başın (motorsuz) montajında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli tüm girdilerin kıymetini 
aşmadığı, ve 
- kullanılan zigzag, ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli 
olması gereken, 
imalat 

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

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

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

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 

imalat 

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

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

J 

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

^fcX 
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1 y Fasıl 85 

8501 

8502 

y8504 

y8517 

y8518 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçalan; 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 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Elektrik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi Üretim (elektrojen) 
grupları hariç) 

Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertörleri 

Otomatik bilgi işlem makinalanna 
mahsus güç sağlama üniteleri 

8517.11 pozisyonundaki kablosuz hatlı 
telefon cihazları haricinde telefonlar, 
görüntülü telefon cihazları 

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, 1 
hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses frekansı 
yükselteçleri, takım halindeki ses 
amplifikatörleri 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- 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, 8503 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

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

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan tüm 
menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat 

rkullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 
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|~85T9 

8S20 

8521 

8522 

8523 

8524 

FPlak döndürücüler, pikaplar, kaset 
çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye 
mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan): 

-Elektrikli gramofontar 

-Diğerleri 

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 
ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
olmasın) 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
video-tumerla birlikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 
pozisyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

Ses veya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler (37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, bantlar ve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris ve 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin, 

kullanılan menşeli tüm girdilerin 
kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
• kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin 
kullanılan tüm menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 

imalat 

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

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

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

j 

-Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

• Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

•> S ;"• .•" \ • 
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8525 

8526 

8527 

8528 

1 -diğerleri 

Te siz 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 

- televizyon kameraları; sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar 

-Diğerleri 

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı telsiz cihazlan ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazlan 

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayınlan için alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi 
tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle 
birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını 
alıcı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun 
olmasın);video (görüntü) monitörleri ve 
projektörleri 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı 
imalat 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

-Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

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

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 
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8535 ve 
8536 
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[ 

I Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

1 - Sadece veya esas itibariyle video 
(görüntü) kayıt veya tekrar verme 
cihazlarına mahsus olanlar 

1 - Diğerleri 

Elektrik devrelerinin anahtarlanması 
(açılıp kapatılması) veya elektrik 
devresinden korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden bağlantı 
yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup, 8535 veya 8536 pozisyonlannda yer 
alan iki veya daha fazla cihazla 
donatılmış tablolar, panolarjconsollar, 
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) 

Diyotlar.transistörler ve benzeri yan i 
iletken tertibat; henüz chip halinde 
kesilmemiş disk (wafer) hariç 

Elektronik entegre devreler ve 
mikrodevreler: 

L 

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

1 - Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 
pozisyonunda sınıflandırılan tüm 
girdilerin kıymetinin Ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10' unu geçmemesi 
koşuluyla kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını i 
geçmeyen, 

imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 1 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 
pozisyonlannda yeralan tüm girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu geçmeyen, 
imalat 

1 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 658) 



— 132 — 

I (D I (2) I (3) veya (4) | 

1 8544 

8545 

8546 

8547 

y8548 

8601 ila 
8607 

8608 

8609 

1 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya 
anodize 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 
parçalan ile veya elektrik iletkenleri ile 
teçhiz edilmiş olsun olmasın) 

| Elektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar, kömür fırçalar, lamba 
kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metalli veya 
metalsiz) 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri 

Elektrikli makina, cihaz,a!et veya elektrik 
tesisatları için tamamıyla izole edici 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içme gömülmüş 
küçük metal parçalan içerenler dahil) 
izole edici bağlantı parçalan 
(ömegin;vidalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izalatörler hariç); adi 
metallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunlann bağlantı 
parçalan 

Bu faslın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan makina, 
cihaz veya aleüerin elektrikli aksam ve 
parçalan 

Demiryolu veya benzeri hatlara ait 
taşıtlar, malzemeler ve bunlann aksam ve 
parçalan 

Demiryolu veya tramvay hatlannda 
kullanılan sabit malzeme; demiryollan. 
tramvaylar, karayollan, dahili su yollan. 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanlan için mekanik (elektromekanik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazlan; bunlann aksam ve 
parçalan 

Bir veya daha fazla taşıma şekline göre 
özel olarak yapılmış ve donatılmış 
konteynerler (sıvılann taşınmasına 
mahsus konteynerler dahil) 

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

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

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

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

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

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

- ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40' ını 
geçmeyen, J 
imalat £j 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının *30'unu 
geçmeyen imalat 
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1 (1) I (2) I (3) veya KD 

I y Fasıl 87 

8709 

8710 

8711 

y8712 

1 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların 
aksam, parça ve aksesuarları 

aşağıda bel itilenler hariç, 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havali manlannda kısa mesafelerde eşya 
taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile 
donatılmamış kendinden hareketli yük 
arabaları; demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan türde çekiciler, 
bu taşıtların aksam ve parçalan 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 
(motorlu) (silahla donatılmış olsun 
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları 

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler 

-silindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede çten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

-50 cm3.U geçmeyenler 

- • 50 cm3.ü geçenler 

- Diğerleri 

Bilyalt rulmansız bisikletler 

... 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fıyaünın % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menseli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm 
, girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 
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I (D I (2) I (3) veya (4) 1 

I 8715 

8716 

y Fasıl 88 

y8804 

8805 

Fasıl 89 

y Fasıl 90 

9001 

[Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk 
taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçalan 

Her türlü taşıtlar için römorklar ve yan 
römorklar, hareket ettirici tertibatı 
bu unmayan diğer taşıtlar; bunların 
aksam ve parçalan 

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunlann 
aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Rotoşütler 

Hava tasıtlannı fırlatma cihaz ve tertibatı 
ve hava taşıtlannın iniş cihaz ve tertibatı 
ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş 
eğitimi yapmaya mahsus cihazlar, 
bunlann aksam ve parçalan 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi 
veya cerrahi alet ve cihazlar; bunlann 
aksam, parça ve aksesuan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik 
lif kabloları (8544 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 bu tür 
elemanlar hariç) 

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

1 - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 

herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla beraber, 
8906 pozisyonunda yer alan genü 
tekneleri kullanılmayabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 1 
geçmeyen imalat X I 

/ i 

s «T 
i * 1 r 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
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 

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

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

rf » * W Jr 9 s ; Jf \ 
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1 O) I (2) I (3) veya ~W~1 

1 9002 

9004 

y9005 

y9006 

9007 

9011 

y9014 

1 Alet ve cihazlar için her tür maddeden 
monte edilmiş mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik elemanlar (optik 
tarzda işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

1 Gözlükler ve benzerleri (görme 
kusurunun giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer 
gözlükler) 

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, 
diğer optik teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (astronomik yansıtıcı 
teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç) 

, Fotoğraf makinalan (sinematografik 
olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta 
flaş ışığı meydana getirmeye mahsus 
cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle 
çalışan flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına veya kaydedilen sesin tekrar 
verilmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

Kombine haldeki optik mikroskoplar 
(fotomikrografi, sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

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

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menseli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'im 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

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 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

[7 .r ,ofv , v t 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

1 9015 

9016 

9017 

9018 

9019 

9020 

[~Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri 
dahil), hidrografık, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet 
ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile 
birlikte olsun olmasın) 

Resim yapmaya, çizim yapmaya veya 
hesap yapmaya mahsus aletler (çizim 
makinalan, pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, surgülü cetveller, hesap 
daireleri gibi); tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan elde 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler gibi) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
(sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar 
dahil); 

- Dişçi koltuklan (tükürük hokkaları, ağız 
çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

- Diğerleri 

Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; 
psikotekni cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazlar» 

Diğer teneffUs cihazları ve gaz maskeleri 
(mekanik parçalan ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu maskeler 
hariç) 

1 

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

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

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

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki ] 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, 
imalat +A 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 

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

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'ini 
geçmeyen imalat 

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

,*SFi*'-v4„. 
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I (D I (2) I (3) veya W~l 

1 9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

9029 

1 Maddelerin (meta!, ağaç, dokumaya 
elverişli madde, kağıt, plastik maddeler 
gibi) sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makinave 
cihazlar 

Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri 
aletler, termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler ve 
psikometreler (kaydedici tertibatı olsun 
olmasın) ve bunların birbirleriyle 
kombine halde olanları 

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) 

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve 
cihazlar (polari metreler, refraktometreler, 
spektrometreler, 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 

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların 
kalibre cihazları dahil) 

• Aksam ve parçalar 

- Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, 
taksimetreler, milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar 

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

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

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

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

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

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

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

—^____—____________ 

Kullanılan tüm I 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

. c B l H ' * - . _ _ . ' 
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I (D 1 (2) I (3) veya (4) | 

I 9030 

9031 

9032 

9033 

y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

9111 

I Elektrik! miktarları ölçmeye veya 
muayeneye mahsus osiloskop, spektrum 
analizörleri ve diğer alet ve cihazlan 
(9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları 
hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik 
veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar 

j Bu Pasılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya muayene alet, cihaz ve makinalan; 
profil projektörleri 

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlan 

90. Fasılda yer alan makina, alet ve 
cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu 
Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan) 

Saatler ve bunların aksam ve parçalan 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer saatler 

Saat makinalan (tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) 

Tamamlanmış saat veya saat makinalan 
(birleştirilmemiş veya kısmen 
birleştirilmiş) (şablonlar); 
tamamlanmamış saat makinalan 
(birleştirilmiş); saat makinalanmn 
taslaklan 

Saatlerin zarflan ve bunlann aksam ve 
parçalan 

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

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

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

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

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

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ve 
- kullanılan menşeli olmayan tüm 
girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli 
tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 
pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10* unu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı, 
imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını 
geçmeyen, ^^tüİ 
imalat jf .. p \ 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
Urilnün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm I 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

"'V, 
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i (D 1 (2) i (3) veya (4) 1 

[ 9112 

9113 

Fasıl 92 

Fasıl 93 

y Fasıl 94 

y 9401 ve 
y9403 

1 Masa ve duvar saatlerinin zarflan ve bu 
Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve 
bunların aksam ve parçaları 

1 Saat kayışları ve bunların aksam ve 
parçalan: 

- Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

- Diğerleri 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, 
parça ve aksesuan 

Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri 
doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan 
aydınlatma cihazları; reklam lambaları, 
ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve 
benzerleri; prefabrik yapılar 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 
300 gram veya daha az olan dolgusuz 
pamuklu kumaş kaplanmış) 

f - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

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

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

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

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

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

veya 

9401 veya 9403 pozisyonlanndaki 
girdilerle kullanılmaya hazır formiardaki 
pamuklu mensucattan, 
- Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini aşmaması, ve 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli 
olması ve 9401 veya 9403 pozisyonlan 
dışındaki bir pozisyonda yer al ması 
koşullarıyla, 
imalat 

T Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 1 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını 
geçmeyen imalat 
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I (D I (2) I (3) veya (4) | 

1 9405 

9406 

y Fasıl 95 

9503 

y9506 

y Fasıl 96 

y 9601 ve 
y9602 

i y 9603 

9605 

I Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan aydınlatma cihazları 
(projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
ve bunların aksam ve parçalan; 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 
parçalan 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla 
küçültülmüş modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun olmasın); her 
tür bilmeceler (puzzle) 

Jimnastik, atletizm, diğer sporlar (masa 
tenisi hariç) veya bu faslın başka 
pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer 
almayan açık hava oyunlan için eşyalar 
ve malzemeler 

Çeşitli mamul eşya 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel 
ve mineral maddelerden eşya 

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 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
dikiş dikmekte veya elbise ve 
ayakkabılarım temizlemekte kullandıktan 
seyahat takımları 

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

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

ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, 

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

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf 
sopası başlan yapımına mahsus kabaca 
şekil verilmiş bloklar kullanılabilir. 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Üürnle aynı pozisyonda yer alan 
yontulmaya elverişli 'işlenmiş' 
girdilerden imalat 

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

Takımı oluşturan eşyalardan herbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karşılanmalıdır. 
Ancak, menşeli olmaya,: «»irdiler, toplam 
kıymetleri takımın fabrika ^.kış fiyatının 
%15' ini geçmemek koşuluyla » 
kullanılabilir. f 

.. ... ._ İ i 
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(D 1 (2) 1 (3) • veya (4) 

9606 

9608 

9612 

y9613 

y9614 

Fasıl 97 

] Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
bunların diğer aksamı; düğme taslakları 

Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer 
gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, 
mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer 
dolma kalemler, duplikatör; dolma 
kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun 
kalem saplan ve benzeri saplar, bunlann 
aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 
pozisyonundaki eşya hariç) 

Yazı makinalan için şeritler ve benzeri 
şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmış) 
(makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya kutusuz) 

Piezo-ateşleyici çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve 1 
antikalar 

1 -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat Bununla birlikte, 
ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem 
uçları ve damakları da kullanılabilir. 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden, ve 

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen, 
imalat 

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki 
herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 
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EK IH 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKALARI 

1. EUR.l Dolaşım Sertifikaları birömeği bu Ek'te yer alan form üzerine 
düzenlenir. Bu form Fransızca veya Anlaşmanın imzalandığı bir veya daha 
fazla dilde basılır. Sertifikalar bu dillerin birinde ve ihracatçı ülkenin iç 
mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa 
harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. 

2. Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5 mm. veya artı 
8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım 
boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m3den az 
olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek 
tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip 
olmalıdır. 

3. Türkiye ve Fas yetkili mercileri, formlan 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 aynca kendisini tanıtıcı 
mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır. 

< - : ' • • • • • . . ' - - i •• !: 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI 
İhracatı ı (Adı. Açık adresi, Ülke) 

T Malın Gönderildiği şahıs (Adı. Aç.k Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 000.000 

Bu formu doldurmadan Önce arkadaki nollan okuyunuz 

aranndaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

(ilgili Ülkeler, Ülke grupları veya atanlarını yatınız.) 

4. Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Varış ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe B a p ) 7. Gözlemler 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri'; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 
V.S.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onaylanan Beyan 

ihraç Belgesi2 

Form 

Gümrük İdaresi 

Düzenleyen Ülke yada Bölge.. 

Yer.. ..Tarih., 

(İmza) 

12. İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 

belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
için gerekli olan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

Yer tarih 

(Imca) 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. 
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1 13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 

1 Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep 
edilir. 

Mahur 

(İmza) 

14 KONTROLÜN SONUCU 

Yapılan kontrol bu sertifikanın (*) 

r-ı Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
1 - 1 içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermekledir. 

Q Doğruluk ve kuralları uygunluk kofullarına cevap 
vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 
bakınız.) 

Mühür 

(imza) 

(_) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz. J 

NOTLAR 

1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru 
olmayan kayıtların üzerinin çizilmek 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 
bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla 
tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU 

T İhracattı (Adı, Açık adreti. Üfte) 

" I Makn GöndcrHditi Şak» (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Batlı) 

EUR.1 No A ooo ooo 

Bu formu doldurmadın ttncc ırkadıki noılırı olayımı* 

•ranadaU (adat tkanttc kulhnıln «rMlıı irla btfvanıdur 

(NcM llktler, Mkt «ropUn nya •Ünlemi famı) 

4. Ürünleri» «en* ! »yılan 
Ülke, Ülkeler fnıba veya 
alınlar 

S. VanjMkesive 
ülkeler grubu 

6. Ta»«ıa»»ili»klnblltiler(TtrcibeBaJIO 7. CWemkr 

I . Sıra Na; Kodlarla markı ve işaretleri, Sayı ve türleri ' ; Eşyanın U n u 9. Brittatırhk{k|) 
veyadiferoltOler 
(Litre, metrekBp, 
VJ.) 

10. Faturalar 
(Tercihe Bı£h) 

*: :; . ^ ur £ 

Ejya ambalajlı değilse, yerine göre eşyalann sayısını veya "dökme" olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyalann ihracatçısı; 

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu 
BEYAN; 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi 
geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZO) 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifıkaran düzenlenmesi için gerekli gördükleri 
her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından 
hesaplarımın kontrolünü ve yukandaki eşyalann imalat işlemlerinin denetlenmesini 
kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
Ederim. 

(Yer ve tarih) 

") örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, 
faturalar, imalatçı beyanları, vs. 
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EKIV 

MADDE 27'DE ATIFTA BULUNULAN BEYAN 

Ben, bu belge kapsamındaki eşyalann aşağıda imzası bulunan ihracatçısı, aksi 
belirtilmedikçe1 söz konusu eşyalann; 

Türkiye/Fas2 

tercihli ticaretinde menşe statüsünü kazanmak için gerekli şartlan karşıladığını 

ve ürünlerin menşe ülkesinin s** +" " 

; *> i I 

Fas/Türkiye(2)(3) 

olduğunu beyan ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

(İmza, imza sahibinin okunaklı el 
yazısı ile yazılmış isminden sonra 
atılmalıdır.) 

' Fatura, Türk veya Fas menşeli olmayan girdileri de içeriyorsa, ihracatçı bu girdileri açıkça belirtmelidir. 
2 Gerekli olduğu hallerde silinmelidir. 
3 Atıf, her ürünün menşe ülkesi yazılmak suretiyle, faturadaki belirli bir sütunda yapılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 
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EKV 

22 (3) (b)'DE BELİRTİLEN MÜHÜRLERİN ÖRNEK BASKILARI 

30 mm 

(1) İhracatçı ülkenin ilk harfi veya arması 

(2)Bu bilgi onaylanmış ihracatçının belirlenmesi için gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 
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EKVI 

BEYAN ÖRNEĞİ 

Ben, aşağıda imzası bulunan, bu faturada listelenen ürünlerin 'da elde edildiğini 
ve (uygun ise): 

(a) C) "tamamıyla elde edilmiş ürünler" kavramının tanımında yer alan kurallan 
karşıladığını 

veya 

(b) C) aşağıdaki ürünlerden üretildiğini: 

Tanım Menşe Ülkesi2 Kıymet (') 

ve aşağıdaki işlemlere tabi tutulduğunu: 
...'de (işlemleri belirtiniz) 

.'de yapılmıştır. 
(İmza) 

1 Gerekli ise doldurur..*:. 

2 Gerekli ise doldurunuz. (Aşağıdaki hallerde:) 
eşyaların Anlaşma kapsamında yer alan bir ülke menşeli olması: Ülkeyi belirtiniz. 
ürünlerin başka bir ülke menşeli olması: "Üçüncü ülkeyi" belirtiniz, 

/ < 
ı : . i :: • 
\ •'•• 

V •\-K. 

-''.' ' "V ' 
1,1 ^ "' < 

" •; r ? ^ 

*., ..»...*#>' 
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EKVn 

1. Tedarikçi (') 

2. Malın gönderildiği şahıs (l) 

3. İşleme tabi tutan (') 

BİLGİ SERTİFİKASI 

ile 

arasındaki tercihli ticarette 
DOLAŞIM SERTİFİKASI 

düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan 
sertifikadır. 

(büyük harflerle) 
4. işçilik veya işlemin gerçekleştirildiği ülke 

6. İthalat gümrük idaresi(2) S. Resmi kullanım için 

7. İthalat belgesi (2) 
Form 
Seri 
Tarih 

No.. 

VARIŞ ÜLKESİNE GÖNDERİLEN MALLAR 

8.Kolinin marka, sayı, 
miktar 

ve türü 

9. Malların Kombine Nomanklatür Kodu 
ve tanımı 

10. Miktar (*) 

11. Kıymet ̂ ) 

KULLANILAN İTHAL MALLAR 
İS. Kıymeti) 12 Mallann Kombine Nomanklat&r Kodu ve tanımı 13. Menşe 

Ülkesi(s) 
14. Miktar (3) 

16. Gerçekleştirilen işçilik veya işlemin niteliği 

17. Gözlemler 

18. GÜMRÜK VİZESİ 
Onaylanan Beyan 

Belge 
Form 
Gümrük İdaresi. 
Tarih 

,.No.. 

(tmza) 
Resmi 
MOMir 

19. TEDARİKÇİ BEYANI 

Ben, aşağıda imzası bulunan, bu 
sertifikada yer alan bilgilerin doğru 
oıJMÇunu beyan ederim. 

(Yer) (Tarih) 

(İmza) 

T t '«> * • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 
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DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ 

Aşağıda imzası bulunan gümrük memuru bu bilgi 
sertifikalarının doğruluğunu ve kurallara uygunluğunu 
talep etmektedir. 

(Yer ve tarih) 

/ Resmi \ 

(Memurun imzası) 

RESULT OF VERIFICATION 

Aşağıda imzası bulunan gümrük memuru tarafından 
yapılan kontrol bu belgenin: 

a) Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve 
içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir 

b)Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 
bakınız) (•) 

(Yer ve tarih) 

l Mühür J 

(Memurun imzası) 

(*) Uygulanabilir olmadığı hallerde siliniz. | 

NOTLAR 

(') Şahsın veya firmanın ismi ve tam adresi. 

(2) Tercihe bağlı bilgi. 

(J) Kg. hl. m3 veya diğer ölçüler. 

(') Paket, içerdiği ürünle bir bütün olarak kabul edilir. Bununla birlikte bu hüküm, paketleme özelliğinden ayn 
olarak, normalde eşya paketlemek için kullanılmayan veya kendi başına nihai fayda sağlayacak değerde olan 
paketlere uygulanmaz 

(5) Gerekli ise doldurunuz. (Aşağıdaki hallerde:) 
- eşyanın ilgili Anlaşma veya Konvansiyon kapsamında yer alan bir ülke menşeli olması: Ülkeyi 

belirtiniz. 
- ürünlerin başka bir ütke menşeli olması: "Üçüncü ülkeyi" belirtiniz. 

(*) Kıymet, menşe kuralları hükümlerine uygun olarak belirtilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Say ı s ı : 658) 
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MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI VE 
İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİ HAKKINDA PROTOKOL III'E DAİR 

ORTAK BİLDİRİ 

Türkiye ve Fas; Fas ve AT'nin, AT-Fas Ortaklık Anlaşmasına ek, menşe kurallarına 
dair Protokol 4'ün değiştirilmiş metni üzerinde Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe 
Kümülasyon Sistemi çerçevesinde uzlaşma sağlaması durumunda, Serbest Ticaret 
Anlaşması eki Protokol 111*11, Protokol 4'e ilişkin metni esas almak suretiyle 
değiştireceklerdir. 

Fas, nihai metni Türkiye'ye iletecek ve her iki taraf bu metni, söz konusu bildirimden 
sonraki iki ay içinde, gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından kabul edecektir. 

TUNUS VE CEZAYİR İLE MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAİR 
ORTAK BİLDİRİ 

Türkiye ve Fas, bu Protokol'ün Tunus ve Cezayir ile kümülasyona ilişkin 
hükümlerinin uygulanmasını olanaklı kılan ve Tunus ve Cezayir ile Anlaşmalann 
sonuçlandırılmasına dair gerekli tüm Önlemleri alırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 658) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 539) 

Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/248) 

T.C. 
Başbakanlık 24.4.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-6516 
Konu : Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 9.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.33.2003/16646 
sayılı yazısı. 

Görevde keyfi muamele suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Mustafa 
Eyiceoğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.4.2003 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.33.2003/16646 

Konu : Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevde keyfi muamele suçunu işlediği iddia olunan Mustafa Eyiceoğlu hakkında Mersin 1. 

Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Mersin İlin
den milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hak
kında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderil
mesine dair, Mersin 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 25.2.2003 gün ve 2001/447 esas, 2003/45 
sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 20.3.2003 gün ve B-2003/796 
sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/248 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevde keyfi muamele suçunu işlediği iddia olunan Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu hak

kında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Mersin Milletvekili 
Mustafa Eyiceoğlu hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
E Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 539) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Uye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 539) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk At ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 539) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 507) 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/247) 

T.C. 
Başbakanlık 24.4.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-6476 
Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Adalet Bakanlığının 15.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.37.2003/17475 
sayılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa 
Sirmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 15.4.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.37.2003/17475 

Konu : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Mehmet Sefa Sirmen hakkında 4483 
sayılı Kanun hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca yürütülen ön inceleme sırasında adı geçenin 
Kocaeli İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınl
ması için hakkında düzenlenen 31.3.2003 tarih ve 148/24 sayılı raporun İçişleri Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığının 3.4.2003 gün ve B.050.TEF.76/(41 -7). 1580 sayılı yazısı ekinde alınmakla bir
likte takdim kılınmıştır. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 2 7.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/247 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sir-

men hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Sefa Sirmen hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim.) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü ' 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Sem iha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk At ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 507) 



Dönem : 22 Yasama Yılı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 506) 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/245) 

T.C. 
Başbakanlık 17.4.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.Î2-310-6182 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 3.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.25.2003/15851 
sayılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili 
Hanefi Mahçiçek hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.4.2003 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-J. 128.25.2003/15851 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Hanefi Mahçiçek hakkında Kahraman
maraş Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Kah
ramanmaraş ilinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Kahramanmaraş Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmesine dair, O yer Ağır Ceza Mahkemesinin 3.3.2003 gün ve 2003/109-92 
sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 24.3.2003 gün ve 2/559-B sayılı 
yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/245 
Karar No. : 48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi 

Mahçiçek hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını 
göndermiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Kahramanmaraş 
Milletvekili Hanefi Mahçiçek hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Öz kul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçlcş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aks öz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 505) 

Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/144) 

T.C. 
Başbakanlık 17.4.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-6181 
Konu : Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 3.4.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.10.2003/15872 

sayılı yazısı. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 

muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Sadullah Ergin hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.4.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.10.2003/15872 

Konu : Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 
suçunu işlediği iddia olunan Sadullah Ergin hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı 
geçenin Hatay İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.3.2003 
gün ve 2003/422-2 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Hatay Milletvekili Sadullah Ergin hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/244 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet 

suçunu işlediği iddia olunan Hatay Milletvekili Sadullah Ergin hakkında düzenlenen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ennesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akhulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

ibrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
A t il a Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 505) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşıyım) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 505) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararma katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araş11 Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Aîila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 505) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 504) 

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/231) 

T.C. 
Başbakanlık 24.3.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-4900 
Konu : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
tlgi : Adalet Bakanlığının 18.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.16.2003/13381 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 

hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.16.2003/13381 

Konu : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yasama dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Yaşar Tüzün hakkında Bilecik Ağır 

Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin Bilecik İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
dair, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinin 24.1.2003 gün ve 2003/16-3 sayılı karannı havi dosya 
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 7.3.2003 gün ve 2003/174 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlik
te takdim kılınmıştır. 

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/231 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli top
lantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Bilecik Milletvekili 
Yaşar Tüzün hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atıla Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kasıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 504) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 504) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk At ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 504) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 503) 

Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/230) 

T.C. 
Başbakanlık 24.3.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-4899 
Konu : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Adalet Bakanlığının 18.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.4.2003/13322 
sayılı yazısı. 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia 
olunan Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.4.2003/13322 

Konu : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 
Hasan Güyüldar hakkında Pülümür Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yar
gılama sırasında adı geçenin Tunceli İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın 
Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Pülümür Asliye Ceza Mahkemesinin 
23.12.2002 gün ve 2002/74-30 sayılı kararını havi dosya Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 
5.3.2003 gün ve 2-171.B.M. sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/230 
Karar No. : 39 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
masına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Tunceli Milletvekili 
Hasan Güyüldar hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
At ila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Ar aslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 502) 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/225) 

T.C. 
Başbakanlık 193.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.12-310-4673 
Konu : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Adalet Bakanlığının 12.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.6.2003/12374 
sayılı yazısı. 

Memura yalan beyanda bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Malatya Milletvekili 
Muharrem Kılıç hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.6.2003/12374 

Konu : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Memura yalan beyanda bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Muharrem Kılıç hakkında 
Malatya 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı 
geçenin, Malatya İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Malatya Cumhuriyet Baş
savcılığına gönderilmesine dair, Malatya 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 16.12.2002 gün ve 
2001/499 esas, 2002/347 sayılı kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 
27.2.2003 gün ve B.80 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/225 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Memura yalan beyanda bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Malatya Milletvekili Muharrem 

Kılıç hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi 
ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Malatya Milletvekili 
Muharrem Kılıç hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 
Üye 

İlyas Sezai Önder 
Samsun 

(Muh. şerhim eklidir.) 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aks öz 
Adana 

(Muhalefet şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 
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Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

(Karşı oy) 

Uye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırılabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 502) 
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Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 502) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 501) 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/224) 

T.C. 
Başbakanlık 19.3.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4672 
Konu : Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Adalet Bakanlığının 12.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.22.2003/12356 
sayılı yazısı. 

Avukatlık görevini ihmal suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Muzaffer Kül
cü hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ek
te gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CÎG.0.00.00.02.-1.128.22.2003/12356 

Konu : Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Avukatlık görevini ihmâl suçunu işlediği iddia olunan Muzaffer Külcü hakkında Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, Çorum İlinden 
milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında 
usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 
dair, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 12.12.2002 gün ve 2002/176-288 sayılı kararını havi dosya 
anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 25.2.2003 gün ve 2003/741 sayılı yazısı ekinde alınmakla 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/224 
Karar No. : 132 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Avukatlık görevini kötüye kulanmak suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Muzaf

fer Külcü hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Çorum Milletvekili 

Muzaffer Külcü hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 501) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi eklidir) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Üye 
İsmail Bilen 

Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşıyım) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 501) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan

tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F. Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Atila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 501) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 500) 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/223) 

T.C. 
Başbakanlık 19.3.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-4671 
Konu : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 12.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.18.2003/12324 

sayılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 
hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.18.2003/12324 

Konu : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Hakkı Ülkü hakkında yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında adı geçenin İzmir İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezelekeli evrak, İzmir Cum
huriyet Başsavcılığının 24.2.2003 gün ve Hz : 2002/25 Muh. sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/223 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında 

düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 2004 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırılması 
talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 
hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalefet şerhi ekte) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muh. şerhi ekli) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 500) 
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Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhim eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy.) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy.) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy.) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Uye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy.) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşıyım.) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy.) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldınlabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 500) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araş11 Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk At ila Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/ Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 500) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 499) 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/222) 

T.C. 
Başbakanlık 19.3.2003 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı; B.02.0.PPG.0.12-310-4670 
Konu : Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün yasama dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : Adalet Bakanlığının 12.3.2003 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.02.-1.128.21.2003/12315 
sayılı yazısı. 

Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili 
Muzaffer Külcü hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi 
yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.3.2003 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.03.0.CİG0.00.00.02.-1.128.21.2003/12315 

Konu : Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün yasama dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Muzaffer Külcü hakkında 
Çorum Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin, 
Çorum İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldınlması 
için hakkında usuli muamelelerin durdurulmasına ve evrakın Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine dair, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinin 12.12.2002 gün ve 2002/242-290 sayılı 
kararını havi dosya anılan yer Cumhuriyet Başsavcılığının 25.2.2003 gün ve 2003/740 sayılı yazısı 
ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 28.5.2004 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/222 
Karar No. : 133 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Avukatlık görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Çorum Milletvekili Muzaf

fer Külcü hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tez
keresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 26 Mayıs 
2004 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Çorum Milletvekili 

Muzaffer Külcü hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
F. Hüsrev Kutlu 

Adıyaman 

Üye 
Oya Ar aslı 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Nuri Akbulut 

Erzurum 

Üye 
Musa Sıvacıoğlu 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Atilla Koç 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyon 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Sarıbaş 

Malatya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Halil Ünlütepe 

Afyon 
(Muhalefet şerhi ekli) 

Üye 
Atila Emek 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Metin Kaşıkoğlu 

Düzce 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 499) 
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Üye 
îlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muh. şerhi eklidir.) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy) 

Üye 
Semiha Öyüş 

Aydın 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşı oy) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Hasan Kara 

Kilis 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 
Üye 

İsmail Bilen 
Manisa 

Üye 
Mehmet Nuri Soygun 

Tekirdağ 
(Karşı oy) 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oy) 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Kerim Özkul 
Konya 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşıyım) 
Üye 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalanna katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidann 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalanna karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 499) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlan
tılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluş
maya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunulmazlık
ların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden olmaktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Uğur Aksöz Mehmet Ziya Yergök Halil Ünlütepe 
Adana Adana Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Oya Araslı Feridun F Baloğlu 
Artvin Ankara Antalya 

Tuncay Ercenk Ati la Emek Feridun Ayvazoğlu 
Antalya Antalya Çorum 

Yılmaz Kaya Muharrem Kılıç Orhan Eraslan 
İzmir Malatya Niğde 

/. Sezai Önder 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 499) 



Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 660) 

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri 
Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının 
Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede 
Yapılan Değişiklik ile Eki I inci, Tadil Edilmiş ve II nci ve 
IV üncü Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/845) 

Not: Tasarı, Başkanlıkça; Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 28.6.2004 

Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-828/3064 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan 
Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleş
mesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

GEREKÇE 
"Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 

Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi" 10 Nisan 1981 yılında 
New York'ta imzaya açılmış ve onaylayan Devletler bakımından 2 Aralık 1983 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Kısaca "Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" (BKSS) olarak da bilinen Sözleş
meye bugüne kadar 94 ülke taraf olmuştur. Ülkemiz BKSS'yi 26 Mart 1982 tarihinde imzalamış an
cak henüz onaylamamıştır. 

Silahlı çatışmalarda tarafların kullanabilecekleri savaş araçlarını ve yöntemlerini seçme hak
larının sınırsız olmamasını öngören BKSS'de, aşırı yaralanma ve gereksiz acılara yol açan yöntem 
ve araçların kullanımını yasaklayan uluslararası hukuk ilkelerine atıfta bulunulmakta, belirli kon
vansiyonel silahların üretimi, stoklanması ve yayılmasının önlenmesini amaçlayan yasaklamalar ve 
sınırlamalar getirilmektedir. 
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BKSS'nin 1 inci maddesine göre, BKSS ve ek Protokolleri, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmelerinin ortak 2 nci maddesinde ve bu Sözleşmelere ek 1977 tarihli I. Protokolün 1 inci 
Maddesinin 4 üncü paragrafında belirtilen durumlar için uygulanmaktadır. Ülkemiz 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmelerine taraf olmakla birlikte, 1977 tarihli ek I. Protokole taraf değildir. BKSS'ye 
taraf olunurken tarafımızdan ek I. Protokole atıflarla ilgili olarak bir çekinceye yer verilmesinin uy
gun olacağı değerlendirilmiştir. 

Öte yandan, BKSS'ye Taraf Devletlerce 11-21 Aralık 2001 tarihlerinde düzenlenen İkinci Göz
den Geçirme Konferasında Sözleşmenin 1 inci Maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. 
18 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren ve değişikliği onaylayan Taraf Devletler bakımından 
geçerli olacak sözkonusu değişiklikle, BKSS'nin uygulama alanı 1949 tarihli Cenevre Sözleş
melerinin ortak 3 üncü Maddesinde belirtilen durumları, yani uluslararası nitelikte olmayan çatış
maları da kapsayacak şekilde genişletilirken Taraf Devletlerin pozisyonunu güçlendirici tedbirler de 
alınmıştır. Sözkonusu tedbirler, esasen BKSS'nin Tadil Edilmiş II. Ek Protokolünün 2 nci, 3 üncü, 
4 üncü, 5 inci ve 6 nci maddelerinde de aynen yer almaktadır. 

BKSS'nin 4 üncü Maddesine göre, Sözleşmeye taraf olma belgelerinin depozitere verilmesi 
sırasında, bu Sözleşmeye ek dört Protokolden en az ikisine de taraf olunacağının bildirilmesi gerek
mektedir. Bu konuda yapılan inceleme sonucunda BKSS'nin I. Tadil Edilmiş II. ve IV. Ek Protokol
lerine taraf olunabileceğine karar verilmiştir. 

BKSS'nin I. Ek Protokolü, X ışınları ile tespit edilemeyecek kadar küçük parçacıklarla 
yaralayan silahlara ilişkin olup bunların kullanımını yasaklamaktadır. 

BKSS'nin Tadil Edilmiş II. Ek Protokolü, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizatın ayırım 
gözetmeden kullanımının yasaklanmasını, sivillerin bu silahların etkilerinden korunmasını, mayın
lı bölgeler hakkında bilgi verilmesini, Birleşmiş Milletlerin ve insanî amaçları bulunan uluslararası 
kuruluşların görevlilerinin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Bu 
Protokol, 1996 yılında tadil edildiğinde, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3 üncü Maddesinin uy
gulandığı durumları, yani uluslararası nitelikte olmayan çatışmaları da kapsar hale getirilmiştir. Ül
kemiz 1949 Cenevre Sözleşmelerine taraf ve ortak 3 üncü Madde ülkemiz için zaten geçerli olduğu 
cihetle, BKSS'nin tadil edilmiş ek II. Protokolüne taraf olunmasında bir sakınca görülmemiştir. 

BKSS'nin IV. Protokolü, kör edici lazer silahlarının kullanılmasını, bu silahların bir devlete 
veya devlet olmayan kuruluşa devrini yasaklamaktadır. 

BKSS ve ek Protokolleri silahsızlanma ve silahların kontrolü kadar uluslararası insancıl hukuk 
açısından da değer taşımaktadır. Sözleşmeye ve ek Protokollerine gerekli çekince de koyulmak 
suretiyle taraf olmamızın, geliştirilmekte olan uluslararası insancıl hukuk ve teamül kurallarının 
gerisinde kalmamamız bakımından yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, BKSS'ye 
taraf olmamız, Sözleşmenin değiştirilmesi yönündeki girişimlere, çıkarlarımız çerçevesinde 
müdahalede bulunabilmemize imkân sağlayacak, ayrıca, Sözleşmeye taraf olmayan komşularımızın 
da Sözleşmeye ve ek Protokollerine taraf olmalarının teşvik edilmesine katkıda bulunabilecektir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Kom isyonu 13.7.2004 
Esas No. : 1/845 
Karar No. : 236 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayrım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silah
ların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan 
Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 8 Temmuz 2004 tarihli 41 inci toplantısında Dışişleri 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri ile Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin katılım
larıyla görüşülmüştür. 

Tarafların, silahlı çatışmalarda kullanabilecekleri savaş araçlarını ve yöntemlerini seçme hak
larının sınırsız olmamasını öngören "Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" ile X ışınları ile 
tesbit edilemeyecek kadar küçük parçacıklarla yaralayan silahların kullanımını yasaklayan I. Ek 
Protokole, tadil edilmiş II. Ek Protokole ve kör edici lazer silahlarının kullanılmasını ve devrini 
yasaklayan IV üncü Protokole taraf olmamızı amaçlayan Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Özyol 

Adıyaman 
Üye 

Mustafa Dündar 
Bursa 

üye 
Mehmet Eraslan 

Hatay 
Üye 

Onur Öymen 
İstanbul 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Sözcü 
Eyyüp Sanay 

Ankara 
Üye 

Nur Doğan Topaloğlu 
Ankara 

Üye 
M. İhsan Arslan 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet B. Denizolgun 

İstanbul 
Üye 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Kâtip 
A. Müfit Yetkin 

Şanlıurfa 
Üye 

Mehmet Güner 
Bolu 
Üye 

Abdülbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Üye 
Şükrü Mustafa Elekdağ 

İstanbul 
Üye 

Nihat Eri 
Mardin 

Üye 

Süleyman Gündüz 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE 
AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ 
BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL 
SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAK
LANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI 
SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMEDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİK İLE EKİ I., TADİL EDİLMİŞ 
II. VE IV PROTOKOLLERİN ONAYLAN
MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Türkiye tarafından 26 Mart 

1982 tarihinde New York'ta imzalanan "Aşırı 
Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Et
kileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların 
Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırıl
ması Sözleşmesi" ve Sözleşmenin 1 inci mad
desinde yapılan değişiklik ile Eki I., tadil edil
miş II. ve IV. Protokollerin, Sözleşmeye çekin
ce konulmak suretiyle onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE 
AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ 
BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL 
SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAK
LANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI 
SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMEDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİK İLE EKİ L, TADİL EDİLMİŞ 
II. VE IV. PROTOKOLLERİN ONAYLAN
MASININ 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. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Gül 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
A. Babacan 

Devlet Bakanı 
K. Tüzmen 

İçişleri Bakanı V. 
M. V. Gönül 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
B. Atalay 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN 
BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ YASAKLANMASI VEYA 

SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ 

New York'ta imzaya açıldığı tarih: 10 Nisan 1981 
YürUrlüğe giriş tarihi: 2 Aralık 1983 

Taraf Devletler, 
Her Devletin Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak, uluslararası ilişkilerinde herhangi bir 

Devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ve güç kul
lanımından veya Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla uyuşmayan diğer herhangi bir hareketten imtina 
etmekle yükümlü olduğunu hatırda tutarak, 

Sivil halkın çatışmaların sonuçlarına karşı korunmasına ilişkin genel ilkeyi de hatırda tutarak, 

Silahlı çatışma taraflarının, savaş araçları ve yöntemlerini seçme hakkının sınırsız olmadığına 
dair uluslararası hukuk ilkesini ve silahlı çatışmalarda aşırı derecede yaralanma ve gereksiz acılara 
yol açan silah, mermi, savaş malzemesi ve yöntemlerinin kullanımını yasaklayan uluslararası hukuk 
ilkelerini temel alarak, 

Doğal çevreye, yaygın, uzun vadeli ve ciddi zarar verme amacı güden veya vermesi beklenen 
savaş yöntemleri ve araçlarının kullanımının yasak olduğunu da hatırda tutarak, 

Bu Sözleşme ve ek Protokollerinde veya diğer uluslararası anlaşmalarda yer verilmeyen 
konularda, sivil halk ve savaşanların her zaman, teamül, insani ilkeler ve kamu vicdanının gerek
lerinden kaynaklanan uluslararası hukuk ilkelerinin koruması ve yetkisi altında olacakları yönün
deki kararlılıklarını teyit ederek, 

Uluslararası yumuşamaya, silahlanma yarışının sona ermesine ve Devletler arasında güven 
oluşturulmasına, böylelikle tüm halkların barış içinde yaşama amacına katkıda bulunmayı arzu 
ederek, 

Etkili ve katı bir uluslararası kontrol altında genel ve topyekün silahsızlanma yolundaki geliş
melere katkıda bulunabilecek her türlü çabayı sürdürmenin öneminin farkında olarak, 

Silahlı çatışmalarda uygulanabilecek uluslararası hukuk kurallarının yazımının ve geliştiril
mesinin devamına duyulan ihtiyacı yeniden teyid ederek, 

Belirli konvansiyonel silahların yasaklanmasını veya daha fazla sınırlandırılmasını ümit ederek 
ve bu alanda elde edilen olumlu sonuçların, bu tür silahların üretimi, stoklanması ve yayılmasının ön
lenmesini amaçlayan silahsızlanma konusundaki temel görüşmeleri kolaylaştırabileceğine inanarak, 

Bütün Devletlerin, özellikle askeri bakımdan önde gelen Devletlerin, bu Sözleşmeye ve ek 
Protokollerine taraf olmalarının arzu edildiğini vurgulayarak, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu'nun bu 
Sözleşmede ve ek Protokollerinde yer alan yasaklamalar ve sınırlandırmaların kapsamının geniş
letilmesi imkânının incelenmesine karar verebileceğini akılda tutarak, 

Silahsızlanma Komitesi'nin belirli konvansiyonel silahların kullanımının yasaklanması ya da 
kısıtlanması için ilave tedbirler almayı değerlendirmeye karar verebileceğini de akılda tutarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır : 
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Madde 1 
Uygulama alanı 

Bu Sözleşme ve ek Protokolleri, Savaş Kurbanlarının Korunmasına ilişkin 12 Ağustos 1949 
tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. Maddesinde atıfta bulunulan durumlar ve bu Sözleşmelere 
Ek I. Protokolün 1. Maddesinin 4. paragrafında belirtilen durumlarda uygulanır. 

Madde 2 
Diğer uluslararası anlaşmalarla ilişkiler 

Bu Sözleşmede veya ek Protokollerinde yeralan hiçbir husus, Sözleşmeye Taraf Devletlerin 
silahlı çatışmaya uygulanabilir uluslararası insani hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklerinden 
imtina etmelerini sağlayacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 3 
İmza 

Bu Sözleşme, 10 Nisan 1981 tarihinden itibaren 12 ay boyunca New York'taki Birleşmiş Mil
letler Merkezinde bütün Devletler için imzaya açık olacaktır. 

Madde 4 
Onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma 

1. Bu Sözleşme, imzacıların onayına, kabulüne veya uygun bulmalarına tabi olacaktır. Sözleş
me, imzalamamış olan her Devletin katılımına açık olacaktır. 

2. Onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılmaya ilişkin belgeler Saklayıcı'da top
lanacaktır. 

3. Bu Sözleşmeye ek Protokollerin hangileriyle bağlı olunacağının bildirilmesi, bu Sözleşmeyi 
onaylama, kabul etme, uygun bulma ya da Sözleşmeye katılmaya ilişkin belgelerin Saklayıcıya 
verildiği sırada Devletin bu Protokollerden ikisi veya daha fazlasıyla bağlı sayılma iradesini Sak
layıcıya bildirmesi suretiyle, tercihe bağlı olacaktır. 

4. Bir Devlet, Sözleşmeyi onaylama, kabul etme, uygun bulma ya da Sözleşmeye katılmaya 
ilişkin belgelerin Saklayıcı'ya verilmesinden sonra, herhangi bir tarihte bağlı olmadığı ek Protokol
lerden herhangi biriyle bağlı olma kararını Saklayıcı'ya bildirebilir. 

5. Bir Taraf Devletin bağlı olduğu bir Protokol, o Devlet için bu Sözleşmenin ayrılmaz bir par
çasını oluşturacaktır. 

Madde 5 
Yürürlüğe girme 

1. Bu Sözleşme, onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgelerinin yirmincisinin 
tevdi edildiği tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Sözleşme, onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesini, yirminci onay
lama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden sonra veren her Devlet 
için, sözkonusu Devletin onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılım belgesini verdiği tarih
ten altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Bu Sözleşmeye ek Protokollerin her biri, bu Sözleşmenin 4. Maddesinin 3. veya 4. parag
rafına uygun olarak, yirmi ülkenin o Protokolle bağlı olma kararlarını bildirmelerinden altı ay son
ra yürürlüğe girecektir. 

4. Bu Sözleşmeye ek bir Protokolle bağlı olma kararını, yirmi Devletin sözkonusu Protokolle-
bağlı olma kararını bildirdiği tarihten sonra bildiren herhangi bir Devlet için, sözkonusu devletin 
bağlı olma kararını bildirdiği tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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Madde 6 
Yayma 

Taraf Devletler, silahlı çatışma zamanında olduğu kadar barış zamanında da bu Sözleşme ve 
bağlı oldukları ek Protokollerinin ülkelerinde olabildiğince geniş ölçüde yayılmasını sağlamakta ve 
özellikle bu belgelerin silahlı kuvvetlerince öğrenilmesini teminen askeri öğretim programlarına bu 
konudaki çalışmaları dahil etmekle yükümlüdürler. 

Madde 7 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle oluşacak Antlaşma ilişkileri 

1. Çatışma taraflarından birinin bir ek Protokolle bağlı olmaması halinde, bu Sözleşmeye ve 
sözkonusu ek Protokole bağlı taraflar karşılıklı ilişkilerinde bunlarla bağlı kalacaktır. 

2. Taraf Devletlerin her biri, 1. Maddede öngörülen herhangi bir durumda, bu Sözleşmeyle ya 
da ilgili ek Protokolle bağlı olmayan herhangi bir Devlet ile ilişkisinde, bu Devletin bu Sözleşmeyi 
ya da ilgili Protokolü kabul etmesi, uygulaması ve bunu Saklayıcı'ya bildirmesi halinde bu Sözleş
me ve kendisi için yürürlükte olan ek Protokolle bağlı olacaktır. 

3. Saklayıcı, ilgili Taraf Devletleri bu maddenin 2. paragrafı çerçevesinde yapılan bildirimler 
konusunda derhal haberdar edecektir. 

4. Bu Sözleşme ve bir Taraf Devletin bağlı olduğu ek Protokoller, Savaş Kurbanlarının Korun
masına ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin I. Ek Protokolünün 1. Maddesinin 
4. paragrafında atıfta bulunulduğu durumlarda, Taraf Devlete karşı yürütülen silahlı çatışmada uy
gulanacaktır: 

(a) Taraf Devletin 1949 Cenevre Sözleşmelerine ek I. Protokole de taraf olması ve Cenevre 
Sözleşmelerine ek I. Protokolün 96. Maddesinin 3. paragrafında değinilen otoritenin, çatışmaya iliş
kin olarak Cenevre Sözleşmelerini, ek I. Protokolü, bu Sözleşmeyi ve ilgili ek Protokollerini uy
gulayacağını taahhüt etmesi halinde; veya 

(b) Taraf Devletin Cenevre Sözleşmelerine ek I. Protokole taraf olmaması ve yukarıdaki (a) alt 
paragrafında değinilen otoritenin, çatışmaya ilişkin olarak Cenevre Sözleşmelerinin, bu Sözleş
menin ve ilgili Protokollerinin yükümlülüklerini kabul etmesi ve uygulaması halinde. Bu kabul et
me ve uygulama çatışmayla ilgili olarak aşağıdaki sonuçları doğuracaktır: 

(i) Cenevre Sözleşmeleri ile bu Sözleşme ve ilgili ek Protokolleri çatışmanın tarafları arasında 
hemen yürürlüğe girecek; 

(ii) Sözkonusu otorite, Cenevre Sözleşmeleri ile bu Sözleşme ve ilgili ek Protokolleri açısın
dan, bu sözleşmelere taraf bir Devlet ile aynı hak ve yükümlülükleri üstlenecek; ve 

(iii) Cenevre Sözleşmeleri ile bu Sözleşme ve ilgili ek Protokolleri çatışmanın bütün tarafları 
için eşit derecede bağlayıcı olacaktır. 

Taraf Devlet ve otorite karşılıklı olarak Cenevre Sözleşmesinin I. Ek Protokolünün yüküm
lülüklerini kabul etmeye ve uygulamaya da karar verebilirler. 

Madde 8 
Gözden geçirme ve değişiklikler 

1. (a) Taraf Devletlerin herbiri Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir tarihte 
Sözleşme veya bağlı olduğu ek Protokollerin herhangi birinde değişiklik yapılmasını önerebilecek-
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tir. Her değişiklik önerisi Saklayıcı'ya iletilecek, o da bunu bütün Taraf Devletlere duyuracak ve 
önerinin ele alınması için bir konferansın toplanması konusundaki görüşlerini soracaktır. 18 Taraf 
Devletten az olmamak kaydıyla, Taraf Devletlerin çoğunluğunun uygun bulması halinde, Saklayıcı, 
bütün Taraf Devletlerin davet edileceği bir konferansı ivedilikle toplantıya çağıracaktır. Sözleşmeye 
taraf olmayan Devletler konferansa gözlemci olarak davet edileceklerdir. 

(b) Bu Konferans, Sözleşmede önerilecek değişikliklerin sadece Taraf Devletler tarafından ve 
belirli bir ek Protokole ilişkin değişikliklerin sadece o Protokole bağlı olan Taraf Devletler tarafın
dan kabul edilmesi şartıyla, bu Sözleşme ve ek Protokollerinin yürürlüğe girdiği şekilde yürürlüğe 
girecek olan değişiklikleri kabul edebilir. 

2. (a) Taraf Devletlerin her biri Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir tarihte 
mevcut ek Protokollerde yer almayan konvansiyonel silah kategorilerine ilişkin ek Protokoller 
önerebilir. Her ek Protokol önerisi Saklayıcı'ya iletilecek, Saklayıcı da bunu, bu Maddenin 1 (a) alt 
paragrafına uygun olarak bütün Taraf Devletlere duyuracaktır. 18 Taraf Devletten az olmamak kay
dıyla, Taraf Devletlerin çoğunluğunun uygun bulması halinde, Saklayıcı, bütün Taraf Devletlerin 
davet edileceği bir konferansı ivedilikle toplantıya çağıracaktır. 

(b) Konferans, konferansta temsil edilen tüm Devletlerin katılımıyla, bu Sözleşme ile aynı 
şekilde kabul edilecek olan ek Protokollerin, Sözleşmenin 5. Maddesinin 3. ve 4. paragraflarında 
belirtildiği şekilde Sözleşmeye eklenmesine karar verebilir. 

3. (a) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra, bu Maddenin 1 (a) veya 2(a) alt 
paragraflarına uygun olarak bir Konferans toplanmaması halinde, her Taraf Devlet, Saklayıcı'dan bu 
Sözleşmenin ve ek Protokollerinin kapsamını ve uygulanmasını gözden geçirmek ve bu Sözleşme 
veya mevcut Protokollerine değişiklik önerilerini görüşmek üzere bir Konferans toplamasını is
teyebilir. Bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletler konferansa gözlemci olarak davet edileceklerdir. 
Konferans, yukarıdaki 1 (b) alt paragrafına uygun olarak kabul edilip yürürlüğe girecek olan 
değişiklikler üzerinde mutabık kalabilir. 

(b) Konferansta, mevcut ek Protokollerde yeralmayan konvansiyonel silah kategorilerine iliş
kin ek Protokol önerileri de görüşülebilecektir. Konferansta temsil edilen her Devlet bu görüşmelere 
tam olarak katılabilecektir. Ek Protokoller bu Sözleşme ile aynı şekilde kabul edilerek ona ek
lenecek ve Sözleşmenin 5. Maddesinin 3. ve 4. paragraflarında belirtildiği şekilde yürürlüğe 
girecektir. 

(c) Konferans, bu maddenin 3 (a) alt paragrafında değinilen benzer süreden sonra bu maddenin 
1 (a) ya da 2 (a) alt paragraflarına uygun olarak bir konferans toplanmadığı takdirde, bir Taraf Dev
letin isteğiyle başka bir konferans daha toplanmasının öngörülüp öngörülmemesini değerlen
direbilir. 

Madde 9 
Çekilme 

1. Her bir Taraf Devlet, Saklayıcı'ya bildirerek bu Sözleşmeden veya ek Protokollerinden 
çekilebilir. 

2. Çekilme, ancak çekilmeyle ilgili belgelerin Saklayıcı tarafından alınmasından bir yıl sonra 
yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, bir yıllık süre dolduğunda çekilen Taraf Devletin 1. Mad
dede değinilen durumlardan biriyle karşı karşıya kalması halinde, Taraf Devlet, silahlı çatışma ya 
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da işgal sonuçlanana kadar, her hal ve kârda silahlı çatışmaya uygulanabilir uluslararası hukuk 
kurallarının koruduğu kişilerin salıverilmesi, ülkelerine geri dönmesi ya da yerlerine yerleştiril
mesine ilişkin işlemlerin bitimine kadar ve Sözleşmeye ekli Protokollerden herhangi birinin, Birleş
miş Milletler güçleri ya da misyonlarınca ilgili bölgede barışı koruma, gözlem ya da benzeri bir 
görev üstlenmesine ilişkin hüküm içermesi durumunda, bu görevlerin sona ermesine kadar, bu Söz
leşmenin ve ilgili ek Protokollerinin yükümlülükleriyle bağlı olmaya devam edecektir. 

3. Bu Sözleşmeden çekilme, çekilen Taraf Devletin bağlı olduğu tüm ek Protokolleri de kap
sayacaktır. 

4. Çekilme, sadece çekilen Taraf Devlet için hüküm doğuracaktır. 
5. Bir Taraf Devletin Sözleşmeden çekilmesi, çekilmenin yürürlüğe girmesinden önce silahlı 

çatışma sebebiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin bu Sözleşmeden ve ek Protokollerinden kaynak
lanan yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

Madde 10 
Saklayın 

1. Bu Sözleşmenin ve ek Protokollerinin Saklayıcı'sı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir. 
2. Saklayıcı, olağan görevlerinin yanısıra, tüm Devletleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirecektir : 

(a) Bu Sözleşmeye 3. Madde çerçevesinde atılan imzalar; 

(b) Bu Sözleşmenin 4. Maddesi çerçevesinde onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katıl
ma belgelerinin teslim edilmesi; 

(c) Devletlerin 4. Madde çerçevesinde ek Protokollerle bağlı olma rızalarını bildirmeleri; 

(d) 5 inci Madde çerçevesinde bu Sözleşmenin ve ek Protokollerinin her birinin yürürlüğe git
me tarihleri; ve 

(e) 9. Madde çerçevesinde alınan çekilme bildirimleri ve yürürlük tarihleri. 
Madde 11 

Geçerli metinler 
Bu Sözleşmenin ve ek Protokollerinin, her biri eşit derecede geçerli olan Arapça, Çince, İn

gilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca asıl nüshaları, onaylanmış gerçek kopyalarını tüm Devlet
lere iletecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından saklanacaktır. 
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TESPİT EDİLEMEYEN PARÇACIKLAR HAKKINDA PROTOKOL 
(PROTOKOL I) 

Asıl etkisini, insan vücuduna girdiğinde X ışınları ile dahi tespit edilemeyen küçük parçacıklar 
vasıtasıyla yaralamak suretiyle gösteren her türlü silahın kullanımı yasaktır. 

3 MAYIS 1996 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYACAK 
ŞEKİLDE, MAYINLARIN, BUBİ TUZAKLARININ VE DİĞER TEÇHİZATIN 

YASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA, SÖZLEŞMEYE 
EK PROTOKOL 

(3 MAYIS 1996 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLDİĞİ ŞEKLİYLE PROTOKOL II) 
Madde 1 : Değiştirilmiş Protokol 

Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 
Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin (Sözleşme) eki olan 
Mayınların, Bubi Tuzaklarının ve Diğer Teçhizatın Yasaklanması veya Sınırlandırılması Hakkında 
Protokol (Protokol II) değiştirilmiştir. Değiştirilmiş Protokolün metni aşağıdaki gibidir: 

MAYINLARIN, BUBİ TUZAKLARININ VE DİĞER TEÇHİZATIN 
YASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA PROTOKOL 
(3 MAYIS 1996 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLDİĞİ ŞEKLİYLE PROTOKOL II) 

Madde I 
Uygulama alanı 

1. Bu Protokol, denizlerde ve iç su yollarında gemilere karşı kullanılanlar hariç, yasaklanmış 
sahillere, su yollarına ve ırmak geçişlerine döşenen mayınlar ise dahil olmak üzere mayınların, bubi 
tuzaklarının ve diğer teçhizatın bu Protokolde ifade edildiği şekilde karada kullanılması ile ilgilidir. 

2. Bu Protokol, bu Sözleşmenin 1. Maddesinde bahsedilen durumlara ilave olarak, 12 Ağustos 
1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesinde sözü edilen durumlarda uygulanır. Bu 
Protokol, silahlı çatışma olmayan ayaklanma, münferit ve gelişigüzel şiddet eylemleri ve benzer 
nitelikteki eylemler gibi iç karışıklıklar ve gerginliklerde uygulanmayacaktır. 

3. Taraf Devletlerden birinin topraklarında vuku bulan uluslararası mahiyette olmayan bir 
silahlı çatışma durumunda, çatışmaya taraf olanlar bu Protokolde belirlenen yasaklama ve sınır
lamalara uymakla yükümlü olacaklardır. 

4. Bu Protokoldeki hiçbir husus, meşru yollarla Devlet içinde hukuk ve düzeni korumaya veya 
yeniden tesis etmeye veya ulusal birliği ve Devletin toprak bütünlüğünü savunmaya çalışan bir 
Devletin egemenliğini veya Hükümetin sorumluluğunu etki altına almak amacıyla kullanılamaz. 

5. Bu Protokoldeki hiçbir husus, her ne sebeple olursa olsun, silahlı çatışmaya veya toprak
larında çatışma olan Taraf Devletin iç veya dış işlerine müdahale etmek için, doğrudan veya dolay
lı şekilde bir gerekçe olarak kullanılamaz. 

6. Bu Protokolü kabul eden Taraf Devletlerden biri olmayıp da, bir çatışmanın tarafı olanlara 
bu Protokolün hükümlerinin uygulanması, çatışmaya taraf olanların hukuki statülerini veya ihtilaf
lı arazinin hukuki statüsünü, açık veya zımni olarak değiştirmeyecektir. 
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Madde 2 
Tanımlar 

Bu Protokolün amacına uygun olarak: 
1. "Mayın", toprağın veya diğer yüzeylerin altına, üzerine veya yüzeye yakın yere yerleştiril

miş ve bir insanın veya aracın mevcudiyeti, yaklaşması veya temas etmesi neticesinde patlayacak 
şekilde tasarlanmış bir mühimmat anlamına gelir. 

2. "Uzaktan fırlatılan mayın", doğrudan döşenmemiş, top, füze, roket, havan veya benzeri araç
larla fırlatılan veya uçaktan atılan mayın anlamına gelir. Karada konuşlu 500 metreden az menzili 
bulunan sistemlerden fırlatılan mayınlar, bu Protokolün 5. Maddesi ve ilgili diğer maddelerine uy
gun olarak kullanıldıkları takdirde, uzaktan fırlatılan mayın olarak telakki edilmez. 

3. "Anti-personel mayın", bir insanın mevcudiyeti, yaklaşması veya temas etmesi neticesinde 
patlamak üzere tasarlanmış ve bir veya birden fazla insanı sakat bırakacak, yaralayacak veya öl
dürecek mayın anlamına gelir. 

4. "Bubi tuzağı", bir insanın görünürde zararsız olan bir nesneye dokunması veya yaklaşması 
veya görünürde güvenli olan bir eylemi yapması neticesinde, beklenmedik bir şekilde faaliyete 
geçen, öldürmek ve yaralamak üzere tasarlanmış, imal edilmiş veya uyarlanmış her türlü cihaz veya 
malzeme anlamına gelir. 

5. "Diğer teçhizat", öldürmek, yaralamak veya zarar vermek üzere tasarlanmış ve elle veya 
uzaktan kumanda ile harekete geçirilen veya belli bir zamanın geçmesinin ardından otomatik olarak 
harekete geçen, özel imal edilmiş patlayıcı cihazlar da dahil olmak üzere, elle yerleştirilmiş mühim
mat ve teçhizat anlamına gelir. 

6. "Askeri hedef, hedef olarak, yapısı, yeri, amacı veya kullanımı askeri harekata önemli bir 
katkı sağlayan ve o anın koşullan çerçevesinde, bir kısmının veya bütününün imhası, ele geçirilmesi 
veya zararsız hale getirilmesi kesin bir askeri üstünlük sağlayan herhangi bir hedef anlamına gelir. 

7. "Sivil hedefler", bu maddenin 6. paragrafında tanımlanan askeri hedefler dışında kalan tüm 
nesnelerdir. 

8. "Mayın tarlası", mayın döşenmiş olan belirlenmiş arazi; "mayınlı arazi" ise mayın mev
cudiyeti nedeniyle tehlikeli olan arazidir. "Sahte mayın tarlası" mayın tarlasını andıran ancak mayın 
bulunmayan arazidir. "Mayın tarlası" ifadesi, sahte mayın tarlalarını da kapsamaktadır. 

9. "Kaydetme", resmi kayıtlarda yer vermek üzere, mayın tarlalarının, mayınlı arazilerin, 
mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer teçhizatın yerlerinin tespitini kolaylaştıracak mevcut tüm bil
ginin temin edilmesini sağlayacak fiziksel, idari ve teknik uygulama anlamına gelir. 

10. "Otomatik infilak mekanizması", içine yerleştirildiği veya üstüne iliştirildiği mühimmatın 
infilak etmesini sağlayan, içeride veya iliştirilmiş bir şekilde bulunan ve otomatik olarak işleyen 
mekanizma anlamına gelir. 

11. "Otomatik emniyet mekanizması", içine yerleştirildiği mühimmatı emniyete alan ve böy
lece kullanılamaz hale getiren, otomatik olarak işleyen, içeriye yerleştirilmiş mekanizma anlamına 
gelir. 

12. "Otomatik devreden çıkarma", batarya gibi mühimmatın işlemesi için elzem olan bir par
çayı, geri dönüşü olmayacak bir şekilde tüketmek suretiyle, bir mühimmatın işlemez hale getiril
mesi anlamına gelir. 
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13. "Uzaktan kumanda", belli bir mesafeden komuta etmek suretiyle kontrol anlamına gelir. 
14. "Tuzaklama fünyesi", mayına müdahale edilmek istendiğinde aktif hale gelen, mayının bir 

parçası olarak veya mayına bağlı, iliştirilmiş veya mayının altına yerleştirilmiş şekilde bulunan, 
mayını korumayı amaçlayan cihaz anlamına gelir. 

15. "Transfer", mayınların ülke topraklarının içine veya dışına sevkedilmesine ilave olarak, ül
ke topraklan içerisinde mayınlar üzerindeki mülkiyetin ve kontrolün devredilmesini de kapsar, an
cak, mayın döşenmiş arazinin intikalini içermez. 

Madde 3 
Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer teçhizatın kullanılmasıyla ilgili 

genel sınırlamalar 
1. Bu madde 
(a) mayınlar, 
(b) bubi tuzakları ve 
(c) diğer teçhizata uygulanır. 
2. Bu Protokol uyarınca, her bir Taraf Devlet veya çatışmanın tarafı, kendisince döşenmiş olan 

tüm mayınlardan, bubi tuzaklarından ve diğer teçhizattan sorumlu olup, bu Protokolün 10. mad
desinde belirtildiği şekilde bunları temizlemeyi, sökmeyi, imha veya muhafaza etmeyi taahhüt eder. 

3. Aşırı derecede yaralayıcı ve gereksiz acı veren nitelikteki mayınların, bubi tuzaklarının ve 
diğer teçhizatın hangi koşulda olursa olsun kullanılması yasaklanmıştır. 

4. Bu maddenin uygulama kapsamındaki silahlar, Teknik Ek'te herbir kategori için belirlenmiş 
olan standartlara ve sınırlamalara kesinlikle uyumlu olacaktır. 

5. Yaygın bir şekilde kullanılan mayın detektörleri ile yürütülen normal bir tarama faaliyeti 
sırasında, detektörün manyetik etkisi veya temas gerektirmeyen başka bir etkisi dolayısıyla infilak 
edecek şekilde tasarlanmış bir mekanizma veya cihaz yerleştirilmiş mayınların, bubi tuzaklarının ve 
diğer teçhizatın kullanılması yasaklanmıştır. 

6. Mayının işlevini yitirmesinden sonra dahi işleme yeteneğine sahip tuzaklama fünyesi ile teç
hiz edilmiş, kendi kendini devreden çıkaran mayın kullanımı yasaklanmıştır. 

7. Hangi koşulda olursa olsun, bu maddenin uygulama kapsamındaki silahların, saldırı, savun
ma veya karşı saldırı şeklinde, sivil halka veya sivil bireylere veya sivil hedeflere karşı kullanılması 
yasaklanmıştır. 

8. Bu Maddenin uygulama kapsamındaki silahların ayırım gözetmeden kullanılması yasaklan
mıştır. Ayırım gözetmeyen kullanım, bu silahların aşağıdaki şekillerde kullanımıdır: 

(a) askeri bir hedefte veya ona karşı doğrultulmuş değilse. Bir ibadet yeri, bir ev, herhangi bir 
yaşama alanı veya okul gibi normal koşullarda sivil amaçlara tahsis edilmiş bulunan bir hedefin, as
keri harekata önemli bir katkısı olup olmadığı konusunda bir şüphe mevcut olması halinde, bu 
mekanın askeri amaçlarla kullanılmadığı varsayılacaktır. 

(b) özel bir askeri hedefe yönelmemiş bir fırlatma yöntemi veya vasıtası kullanıyorsa; veya 
(c) beklenen somut ve doğrudan askeri faydaya kıyasla, aşırı olarak nitelendirilebilecek ve bek

lenmedik şekilde sivil can kaybına, sivillerin yaralanmasına, sivil hedeflere zarar gelmesine veya 
bunların birkaçına yol açabilecekse. 
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9. Aynı yoğunlukta sivil halk ve sivil hedeflerin de yer aldığı, açık bir şekilde sınırları belirlen
miş farklı askeri hedeflerin bulunduğu bir şehir, kasaba, köy veya diğer bir bölge tek bir askeri hedef 
olarak değerlendirilmeyecektir. 

10. Bu maddenin uygulama kapsamındaki silahların etkilerinden sivil halkı korumak üzere 
olası tüm önlemler alınacaktır. Olası önlemler, insani ve askeri mülahazalar da dahil olmak üzere, 
o anın tüm koşulları dikkate alınmak suretiyle uygulanabilir veya uygulanması mümkün olan tüm 
önlemlerdir. Bu koşullar, aşağıda kayıtlı olanlarla sınırlı olmamak koşuluyla, şunları kapsamaktadır: 

(a) mayın tarlası mevcudiyetini koruduğu süre boyunca, mayınların sivil halk üzerine olan kısa 
ve uzun dönemli etkisi; 

(b) sivilleri korumaya yönelik olası tedbirler (örneğin, mayınlı arazinin çit ile çevrilmesi, 
işaretler, uyarı ve gözleme faaliyeti); 

(c) kullanılabilecek alternatiflerin mevcudiyeti ve bu alternatiflerin kullanılma imkanı; ve 
(d) bir mayın tarlası için gerekli kısa ve uzun dönemli askeri ihtiyaçlar. 
11. Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer teçhizatın sivil halkı etkileyebilecek şekilde döşen

mesi halinde, koşullar elverdiği ölçüde, etkili seviyede ön uyarıda bulunulacaktır. 

Madde 4 

Anti-personel mayınların kullanılmasının sınırlandırılması 
Teknik Ekin 2. paragrafında belirlendiği şekilde, yeri belirlenemeyen anti-personel mayınların 

kullanılması yasaklanmıştır. 
Madde 5 

Uzaktan fırlatılan mayınlar dışındaki anti-personel mayınların kullanılmasının 
sınırlandırılması 

1. Bu Madde uzaktan fırlatılan mayınlar dışındaki anti-personel mayınlara uygulanır. 
2. Teknik Ek'te yeralan otomatik infilak ve otomatik devreden çıkarma koşulları ile uyumlu ol

mayan, bu Madde kapsamındaki silahların kullanılması aşağıdaki istisnalar hariç yasaklanmıştır: 

(a) bu tür silahların, sivil halkın etkili bir şekilde uzak tutulmasını temin etmek üzere, askeri 
personel tarafından gözetlenen ve çit veya başka araçlarla korunan, sınırları işaretle belirlenmiş bir 
alana yerleştirilmesi halinde. İşaretleme ayırt edilebilir ve kalıcı bir karakterde ve belirlenmiş alana 
girmek üzere olan kişinin görebileceği şekilde olmalıdır; ve 

(b) Arazi, işbu Maddede öngörülen koruma koşullarının idamesi ve bilahare bu silahların 
temizlenmesi için sorumluluğu kabul eden bir başka Devletin kuvvetlerine devredilmediği takdir
de, bu tür silahların arazi terk edilmeden önce temizlenmesi halinde. 

3. Düşman harekatı neticesinde sözkonusu alanın kontrolünün kuvvet zoruyla kaybedilmesi 
durumunda, doğrudan doğruya maruz kalınan düşman askeri harekatı sebebiyle sözkonusu hüküm
leri uygulamanın mümkün olmadığı durumlar dahil, belirtilen hükümlerin uygulanmasının 
imkân dahilinde olmaması halinde, çatışma içerisindeki bir Taraf bu maddenin 2 (a) ve 2 (b) alt 
paragraflarında kayıtlı hükümlerle bağlı değildir. Eğer anılan Taraf sözkonusu arazinin kontrolünü 
tekrar kazanırsa, bu maddenin 2 (a) ve 2 (b) alt paragraflarında kayıtlı hükümleri uygulamaya 
devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 660) 



- 1 4 -

4. Eğer çatışma içerisindeki Taraflardan birinin kuvvetleri, bu maddenin konusu olan silahların 
döşenmiş olduğu bir arazinin kontrolünü eline geçirirse, bu kuvvetler, bu tür silahlar temizleninceye 
kadar, bu Maddenin öngördüğü korumayı, mümkün olan en üst düzeyde devam ettirecek ve 
gerekiyorsa böyle bir korumayı oluşturacaktır. 

5. İşaretlenmiş arazinin sınırlarını tespit etmeye yarayan teçhizat, sistem veya malzemenin yet
kisiz bir şekilde ortadan kaldırılmasını, zarara uğramasını, imhasını veya saklanmasını önlemek için 
mümkün olan tüm olası tedbirler alınacaktır. 

6. 90 dereceden dar bir açıyla yatay bir yay oluşturacak şekilde parça fırlatan ve zemin üstüne 
veya daha yükseğe yerleştirilen bu Madde kapsamına giren silahlar: 

(a) bunları yerleştiren askeri birliğin hemen yanında bulunmaları ve 
(b) arazinin, sivil halkın bölge dışında tutulmasını teminen askeri personel tarafından gözetlen

mesi halinde, bu Maddenin 2 (a) alt paragrafında öngörülen tedbirler uygulanmadan en fazla 72 saat 
süreyle kullanılabilirler. 

Madde 6 
Uzaktan fırlatılan mayınların kullanılmasının sınırlandırılması 

1. Teknik Ekin 1 (b) alt paragrafına uygun olarak kaydedilmedikleri takdirde uzaktan fırlatılan 
mayınların kullanılması yasaktır. 

2. Teknik Ek'te yeralan otomatik infilak ve otomatik devreden çıkarma koşulları ile uyumlu ol
mayan, uzaktan fırlatılan anti-personel mayınların kullanılması yasaktır. 

3. Mümkün olan ölçülerde, otomatik infilak veya otomatik emniyet mekanizması ile donatıl
maması ve yerleştirildiğindeki askeri amaca hizmet etmediği zaman bir mayın olarak işlevi sona 
erecek şekilde tasarlanmış yedek bir otomatik devreden çıkarma özelliği bulunmaması halinde, an
ti-personel mayınlar dışındaki uzaktan fırlatılan mayınların kullanılması yasaktır. 

4. Uzaktan fırlatılan mayınların sivil halkı etkileyecek biçimde fırlatılması veya atılması söz-
konusu olursa, koşullar elverdiği takdirde, etkili şekilde ön uyarıda bulunulacaktır. 

Madde 7 
Bubi tuzaklarının ve diğer teçhizatın kullanılmasının yasaklanması 

1. Hıyanet ve ihanetle ilgili bir silahlı çatışmaya uygulanan uluslararası hukuk kurallarına halel 
getirmemek üzere, hangi koşulda olursa olsun bubi tuzaklarının veya diğer teçhizatın aşağıdaki 
durumlarla herhangi bir şekilde ilgili veya bağlantılı bir şekilde kullanılması yasaktır. 

(a) uluslararası kabul görmüş koruyucu amblemler, işaret tabelaları veya işaretler; 

(b) hasta, yaralı veya ölü insanlar; 
(c) defin alanları veya cenazelerin yakıldığı yerler veya mezarlar; 
(d) tıbbi tesisler, tıp cihazları, tıbbi ürünler veya tıbbi ulaşım; 
(e) çocuk oyuncakları veya diğer taşınabilir nesneler veya özellikle çocukların beslenmesi, sağ

lığı, hijyeni, giyinmesi veya eğitimi için tasarlanmış ürünler; 
(f) yiyecek veya içecek; 
(g) askeri kuruluşlarda, askeri yerleşimlerde veya askeri depolarda bulunanlar hariç mutfak alet 

veya edevatı; 
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(h) açıkça dini amaçlı olduğu anlaşılan nesneler; 
(i) toplumların kültürel ve manevi mirasını oluşturan tarihi anıtlar, sanat ürünleri veya ibadet 

yerleri; veya 
(j) hayvanlar veya hayvan ölüleri. 
2. Bubi tuzaklarının veya diğer teçhizatın, özel olarak patlayıcı madde koymak için tasarlan

mış ve yapılmış, zararsız-taşınabilir nesne görünümünde kullanılması yasaktır. 
3. Madde 3'ün hükümlerine halel getirmeden, aşağıda belirtilen koşullar haricinde, kara kuv

vetleri arasında çarpışmanın bulunmadığı veya böyle bir çarpışmanın yakın bir gelecekte beklen
mediği herhangi bir şehir, kasaba veya benzer bir sivil halk yoğunluğu bulunan diğer bölgelerde, bu 
Maddenin uygulama kapsamındaki silahların kullanılması yasaktır: 

(a) askeri bir hedef üzerine veya yakınına konuşlandırılmışa; veya 
(b) uyarı nöbetçilerinin görevlendirilmesi, uyarı yazıları veya çit kurulması gibi, sivilleri silah

ların etkisinden korumak için önlemlerin alınmış olması. 
Madde 8 

Transferler 
1. Bu Protokolün amaçlarının yerine getirilmesi için, Taraf Devletler: 
(a) bu Protokolle kullanımı yasaklanan mayınları transfer etmeyeceklerdir; 
(b) devlet olmayan veya yetkili devlet temsilcisi olmayan alıcılara herhangi bir mayını transfer 

etmeyeceklerdir; 
(c) bu Protokolle kullanımı sınırlandırılmış mayınların transferinde teenniyle hareket edecek

lerdir. Özellikle her bir Taraf Devlet, herhangi bir anti-personel mayını bu Protokole taraf olmayan 
devletlere, bu devletlerce Protokolün uygulanması kabul edilmediği sürece, transferini yapmama 
yükümlülüğünü üstlenir; ve 

(d) bu Maddeye göre herhangi bir mayının transferinin, hem transfer eden hem alıcı devlet 
açısından, bu Protokolün ilgili hükümlerine ve uygulanan insancıl hukuk normlarına uygunluğunu 
sağlayacaklardır. 

2. Bir Taraf Devlet belirli bazı mayınların kullanımına ilişkin Teknik Ek'te belirtilen özel 
hükümlerin yerine getirilmesini ertelemeye karar verdiği takdirde, bu maddenin 1 (a) alt paragrafı 
sözkonusu mayınlara uygulanacaktır. 

3. Tüm Taraf Devletler, bu Protokolün yürürlüğe girmesine kadar, bu maddenin 1 (a) alt parag
rafına uygun olmayan faaliyetlerden kaçınacaklardır. 

Madde 9 
Mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizat hakkındaki 

bilgilerin kaydedilmesi ve kullanımı 
1. Mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizat hakkındaki bilgiler, 

Teknik Ekin hükümlerine göre kaydedilecektir. 
2. Tüm bu bilgiler, bir çatışmanın tarafı olan devletlerce saklanacak ve çatışmanın sona er

mesini takiben, kontrolleri altında tutulan bölgelerdeki mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, 
bubi tuzakları ve diğer teçhizattan sivillerin etkilenmesini önlemek için, bilginin kullanımı dahil ol
mak üzere, gerekli ve uygun tüm önlemleri geciktirmeden alacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 660) 



- 1 6 -

Anılan Devletler aynı zamanda, çatışmanın diğer tarafına veya taraflarına ve Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri'ne, artık kontrolleri altında olmayan bölgelerde kendileri tarafından oluşturul
muş mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizat hakkındaki bilgileri 
ileteceklerdir; bununla birlikte, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, çatışma taraflarından biri çatışma 
taraflarından diğerinin toprakları üzerindeyse, güvenlik çıkarları gerektirdiği takdirde, taraflar bir
birlerinin topraklarından çıkana kadar, her iki taraf da bu bilgileri Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri'nden ve diğer taraftan saklayabilir. Tarafların diğerinin toprağından çekilmesi durumunda, 
saklanan bilgiler, güvenlik çıkarları izin verir vermez açıklanmalıdır. Mümkün olduğu takdirde, 
çatışmanın tarafları, karşılıklı anlaşmayla, her iki tarafın güvenlik çıkarlarıyla tutarlı olacak şekil
de, mümkün olan en erken zamanda bu bilgilerin açıklanmasını sağlayacaklardır. 

3. Bu Madde bu Protokolün 10 ve 12. Maddelerinin hükümlerine halel getirmez. 
Madde 10 

Mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizatın kaldırılması 

ve uluslararası işbirliği 

1. Çatışmanın sona ermesini takiben, tüm mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzak
ları ve diğer teçhizat bu Protokolün 3. Maddesi ve 5. Maddesinin 2. paragrafına uygun olarak gecik
meden temizlenmeli, kaldırılmalı, imha edilmeli veya muhafaza edilmelidir. 

2. Taraf Devletlerin ve çatışmanın taraflarının, kontrolleri altındaki bölgelerdeki mayın tarlası, 
mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizata ilişkin olarak sorumluluğu bulunmak
tadır. 

3. Devletler, artık kontrolü altında olmayan bölgelerde kendisi tarafından oluşturulmuş mayın 
tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizat hakkında, bu bölgeleri kontrolü 
altında bulunduran devlete, bu Maddenin 2. paragrafında sözedilen sorumluluğun yerine getirilmesi 
için, karşı tarafın izin verdiği ölçüde, gerekli teknik ve maddi yardımı sağlamalıdır. 

4. Taraflar, gerek duyulduğu her zaman, kendi aralarında ve uygun olduğu takdirde diğer Dev
letlerle ve uluslararası örgütlerle, sözkonusu sorumluluğun yerine getirilmesi için uygun şartlarda, 
gerekli ortak operasyonların gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere, teknik ve maddi yardım hüküm
leri hakkında uzlaşmaya varmaya gayret edeceklerdir. 

Madde 11 
Teknolojik işbirliği ve yardım 

1. Her bir Taraf Devlet, bu Protokolün uygulanması ve mayın temizleme araçlarıyla ilgili 
olarak azami ölçüde teçhizat, malzeme, bilimsel ve teknolojik bilgi değişimini kolaylaştıracak ve bu 
değişime katılma hakkına sahip olacaktır. Taraf Devletler, özellikle, insani amaçlarla mayın temiz
leme malzemesi ve ilgili teknolojik bilginin tedarik edilmesinde gereksiz kısıtlamalar uy
gulamayacaklardır. 

2. Her bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Sisteminde oluşturulan mayın temizleme 
veritabanına, özellikle çeşitli mayın temizleme araçları ve teknolojileri, uzman listeleri, uzman tem
silcileri veya mayın temizleme alanındaki ulusal temas noktalarına ilişkin bilgi sağlayacaktır. 

3. İmkânı olan her bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Sistemi veya diğer uluslararası kuruluş
lar yoluyla veya ikili temelde mayın temizleme alanında yardım sağlayacak, veya Birleşmiş Millet
ler Mayın Temizleme Gönüllü Fonuna katkıda bulunacaktır. 
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4. Taraf Devletlerin, gerekli bilgilerle donanmış yardım talepleri, Birleşmiş Milletler'e, diğer 
uygun kuruluşlara veya diğer devletlere sunulabilir. Bu konudaki başvurular, anılan talebi tüm Taraf 
Devletlere ve ilgili uluslararası örgütlere iletecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne 
yapılabilir. 

5. Birleşmiş Milletler'e sunulan talepler hakkında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, imkan
ları dahilinde, durumu değerlendirmek üzere uygun adımlar atabilir ve talep eden Taraf Devlet ile 
işbirliği halinde, mayın temizleme veya Protokolün uygulanması konusunda ne tür bir ihtiyaç 
duyulduğunu belirler. Genel Sekreter, Taraf Devletlere, bu gibi değerlendirmelerin yanı sıra ihtiyaç 
duyulan yardımın türü ve alanı hakkında da bilgi verebilir. 

6. Taraf Devletler, anayasal ve diğer hukuki düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, bu 
Protokolde yer alan ilgili yasaklamalar ve sınırlamaların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla iş
birliği ve teknoloji transferi yapacaktır. 

7. Her bir Taraf Devlet, diğer bir Taraf Devletten, Teknik Ek'te bahsedilen erteleme süresini 
kısaltmak amacıyla, olabilecek sahalarda, silah teknolojisi dışında, gerekli ve tedarik edilebilecek 
belirli bir teknoloji hakkında teknik yardım talep etme ve alma hakkına sahiptir. 

Madde 12 
Mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizatın 

etkilerinden koruma 
1. Uygulama 
(a) Bu Maddenin 2 (a) (i) alt paragrafında atıfta bulunulan kuvvet ve misyonların haricinde, bu 

Madde yalnızca, topraklan üzerinde faaliyette bulunulan Taraf Devletin mutabakatı çerçevesinde 
bir bölgede çalışmakta olan misyonlar için geçerlidir. 

(b) Bu maddenin hükümlerinin, Taraf Devlet olmayan çatışan taraflara uygulanması, taraf
ların veya tartışmalı toprakların hukuki statüsünü, açık veya zımni bir şekilde değiştirmemelidir. 

(c) Bu Maddenin hükümleri, bu Maddeye uygun şekilde çalışmakta olan personel için daha yük
sek bir seviyede koruma sağlayan, varolan uluslararası insani hukuka, veya uygulanabilir diğer ulus
lararası belgelere, veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına halel getirmemektedir. 

2. Barışı koruma ve belirli diğer kuvvetler ve misyonlar (a) Bu paragraf aşağıdakilere uy
gulanır: 

(i) Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca herhangi bir bölgede barışı koruma, gözlem veya benzer 
görevleri yerine getiren Birleşmiş Milletler gücü veya misyonu; ve 

(ii) Birleşmiş Milletler Şartı'nın VIII. Bölümüne göre oluşturulmuş ve bir çatışma bölgesinde 
görev yapmakta olan herhangi bir misyon. 

(b) Bu paragraf gereğince, bir kuvvet veya misyonun başındaki görevli talep ettiği takdirde, her 
bir Taraf Devlet veya çatışmanın tarafı aşağıdakileri yerine getirecektir: 

(i) kontrolü altındaki herhangi bir bölgede bulunan mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, 
bubi tuzakları ve diğer teçhizatın etkilerinden korumak için mümkün olduğu ölçüde gerekli önlem
leri alacaktır. 

(ii) bu personeli etkili bir şekilde korumak için gerekliyse bölgedeki tüm mayın tarlası, mayın
lı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizatı kaldıracak veya zarar vermesini önleyecektir. 
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(iii) Kuvvetin veya misyonun başındaki görevliye, kuvvet veya misyonun görev yapmakta ol
duğu bölgedeki bilinen tüm mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teç
hizatın yeri hakkında bilgi verecek ve olabildiği ölçüde bu gibi mayın tarlası, mayınlı araziler, 
mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizata ilişkin elindeki tüm bilgileri kuvvetin veya misyonun 
başındaki görevliye verecektir. 

3. Birleşmiş Milletler Sisteminin insani veya veri toplama misyonları 

(a) Bu paragraf Birleşmiş Milletlerin herhangi bir insani veya bilgi toplama misyonu için uy
gulanır. 

(b) Bu paragrafın uygulandığı, bir kuvvet veya misyonun başındaki görevli talep ettiği takdir
de, her bir Taraf Devlet veya çatışmanın tarafı aşağıdakileri yerine getirecektir: 

(i) misyon personeline bu Maddenin (2) (b) (i) alt paragrafında yer alan korumayı sağlamak. 

(ii) misyonun görevlerini yerine getirmesi için kontrolü altındaki bir bölgeye girmesi veya böl
geden geçmesi gerekmesi durumunda, personele bu bölgeye veya bölgeden güvenli bir geçiş sağ
lamak için: 

(aa) misyonun başındaki görevliye, devam eden çatışmalar engel olmadığı sürece, varsa bu 
bölgeden güvenli geçiş güzergahı hakkında bilgi verecek; veya 

(bb) (aa) alt paragrafına göre güvenli bir güzergaha ilişkin bilgi sağlanmadıysa, mümkün ve 
gerekli olduğu ölçüde, mayın tarlasında bir geçit açacaktır. 

4. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Misyonları 

(a) Bu paragraf, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Antlaşmaları ve uygulanması halinde Ek 
Protokolleri gereğince, evsahibi Devlet veya Devletlerin mutabakatı altında faaliyet gösteren Ulus
lararası Kızılhaç Komitesinin herhangi bir misyonu için geçerlidir. 

(b) Bu paragrafın uygulandığı, bir misyonun başındaki görevli talep ettiği takdirde, her bir 
Taraf Devlet veya çatışmanın tarafı aşağıdakileri yerine getirecektir: 

(i) misyon personeline bu Maddenin (2)(b)(i) alt paragrafında yer alan korumayı sağlamak; ve 

(ii) bu Maddenin 3(b)(ii) alt paragrafından yer alan önlemleri almak. 

5. Diğer insani misyonlar ve araştırma misyonları 

(a) Bu paragraf, bir çatışma bölgesinde veya bir çatışmanın mağdurlarına yardım etmek üzere 
faaliyet göstermekte olan, bu maddenin 2, 3 ve 4. paragraflarının kapsamına girmeyen, aşağıda 
isimleri kayıtlı misyonlar için geçerlidir: 

(i) Ulusal Kızılhaç veya Kızılay örgütlerinin veya bunların uluslararası federasyonunun her
hangi bir insani misyonu; 

(ii) herhangi bir tarafsız insani mayın temizleme misyonu dahil olmak üzere, herhangi bir taraf
sız insani örgüt; ve 

(iii) 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Anlaşmaları ve uygulandığı takdirde Ek Protokolleri 
gereğince kurulmuş olan herhangi bir araştırma misyonu. 
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(b) Bu paragrafın uygulandığı bir misyonun başındaki görevli talep ettiği takdirde, her bir Taraf 
Devlet veya çatışmanın tarafı, olabildiği ölçüde, aşağıdakileri yerine getirecektir: 

(i) misyon personeline bu Maddenin (2) (b) (i) alt paragrafında yer alan korumayı sağlamak; ve 

(ii) bu Maddenin 3 (b) (ii) alt paragrafından yer alan önlemleri almak. 

6. Gizlilik 

Bu Madde uyarınca sağlanan tüm bilgiler, bilgiyi alan tarafça tam bir gizlilik içinde korunacak 
ve bilgiyi veren tarafın açık onayı olmadıkça ilgili kuvvet veya misyon dışına çıkarılmayacaktır. 

7. Yasa ve Yönetmeliklere Saygı 

Bu maddede atıfta bulunulan kuvvet veya misyonlara iştirak eden personel, sahip oldukları 
dokunulmazlık ve ayrıcalıklar veya görevlerinin gerekliliklerine halel getirmeden, aşağıdaki husus
ları yerine getireceklerdir: 

(a) evsahibi ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine saygı gösterecekler; ve 

(b) görevlerinin tarafsızlığı ve uluslararası niteliğiyle uyumlu olmayan hareket ve faaliyetler
den kaçınacaklardır. 

Madde 13 

Taraf Devletlerin danışmaları 

1. Taraf Devletler, bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili tüm konular hakkında birbirleriyle 
danışacak ve işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla, her yıl bir Taraf Devletler Konferansı düzen
lenecektir. 

2. Yıllık Konferanslara katılım, üzerinde mutabık kalınan Usul Kurallarına göre belirlenecektir. 

3. Konferansın çalışmaları aşağıdakileri içerecektir : 

(a) Protokolün uygulanması ve statüsünün gözden geçirilmesi; 

(b) Bu Maddenin 4. paragrafı çerçevesinde Taraf Devletlerce hazırlanan raporlardan kaynak
lanan hususların ele alınması; 

(c) Gözden Geçirme Konferanslarına hazırlık; ve 

(d) Mayınların ayrım gözetmeyen etkilerinden sivillerin korunması için yeni teknolojilerin ele 
alınması. 

4. Taraf Devletler, aşağıdaki konuların herhangi biri hakkında Saklayıcı'ya yıllık raporlar 
sunacak, Saklayıcı da bu raporları konferans öncesinde tüm Taraf Devletlere dağıtacaktır: 

(a) bu Protokol hakkında Silahlı Kuvvetlere ve sivil halka bilgi verilmesi; 

(b) mayın temizleme ve rehabilitasyon programları; 

(c) bu Protokolün teknik gereklerini karşılamak amacıyla atılan adımlar ve bu konudaki diğer 
bilgiler; 

(d) bu Protokole ilişkin mevzuat; 
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(e) uluslararası teknik bilgi değişimi, mayın temizleme alanında uluslararası işbirliği ve teknik 
işbirliği ve yardım konusunda alınan önlemler; ve 

(f) diğer ilgili konular. 
5. Taraf Devletler Konferansının masrafları, Birleşmiş Milletlerin katkı payları cetveline uygun 

şekilde, Taraf Devletler ve konferans çalışmalarına katılan Taraf olmayan Devletlerce karşılanacaktır. 

Madde 14 
Uyum 

1. Her bir Taraf Devlet, bu Protokolün, hüküm sürdüğü veya kontrolü altında bulundurduğu 
topraklarda kişiler tarafından ihlal edilmesini önlemek ve durdurmak amacıyla, yasal ve diğer 
düzenlemeler dahil olmak üzere, uygun tüm önlemleri alacaktır. 

2. Bu Maddenin 1. paragrafında bahsedilen önlemler, bir silahlı çatışma ile ilişkili durumlarda 
ve bu Protokolün hükümlerine aykırı olarak, isteyerek sivilleri öldüren veya sivillere zarar veren 
kişilere karşı cezai müeyyidelerin belirlenmesi ve bu kişilerin yargı önüne çıkarılması için uygun 
tedbirlerin alınmasını içermektedir. 

3. Her bir Taraf Devlet, bu Protokolün hükümlerini yerine getirmek için, Silahlı Kuvvetlerinin 
ilgili askeri talimatları ve talimnamelerini yayınlamasını ve Silahlı Kuvvetler personelinin görev ve 
sorumluluklarıyla uyumlu şekilde eğitim almasını sağlayacaktır. 

4. Taraf Devletler, bu Protokolün hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak 
ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümü için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri veya diğer 
uygun uluslararası yollar aracılığıyla, ikili düzeyde birbirleriyle danışmayı ve işbirliği yapmayı üst
lenirler. 
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Teknik Ek 
1. Kaydetmek 
(a) Uzaktan fırlatılan mayınlar dışındaki mayınlar, mayın tarlası, mayınlı araziler, bubi tuzak

ları ve diğer teçhizatın yerlerinin kaydedilmesi aşağıdaki hükümlere uygun olarak yapılacaktır: 
(i) mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi tuzakları ve diğer teçhizatın yerleri, en azın

dan iki referans noktasının koordinatları ve bu silahların konuşlandırıldığı bölgenin sözkonusu 
referans noktalarına göre tahmini boyutları verilmek suretiyle titizlikle belirlenmelidir; 

(ii) haritalar, diyagramlar veya diğer kayıtlar, mayın tarlası, mayınlı araziler, mayınlar, bubi 
tuzakları ve diğer teçhizatın yerlerini, referans noktalarına göre gösterir şekilde hazırlanmalı ve bu 
kayıtlar sözkonusu yerlerin çevresini ve genişliğini de göstermelidir; ve 

(iii) mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer teçhizatın yerinin belirlenmesi ve temizlenmesi 
amacıyla haritalar, diyagramlar ve diğer kayıtlar, yerleştirilmiş olan tüm bu silahlar hakkında, türü, 
sayısı, yerleştirme metodu, fünye tipi ve ömrü, yerleştirildiği tarih ve saati, (varsa) tuzaklama fün-
yesi ve diğer ilgili tüm bilgiyi içermelidir. Mayın tarlası kayıtları, şerit işaretlerinin yeterli olduğu 
şeritli mayın tarlalarının dışında, olabildiğince her mayının kesin yerini göstermelidir. Her bir bubi 
tuzağının kesin yeri ve işleyiş mekanizması ayrı ayrı kaydedilmelidir. 

(b) Uzaktan fırlatılan mayınların tahmini bölgesi ve konumu referans noktalarına (genelde 
köşe noktalarına) göre belirlenmeli ve ilk fırsatta konumları teyit edilmeli ve mümkün olan ilk fır
satta toprak üstünde işaretlenmelidir. Döşenmiş mayınların toplam sayısı ve tipi, döşeme işleminin 
tarih ve saati ve otomatik infilak süreleri de kaydedilmelidir. 

(c) Kayıtların kopyaları, güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanması için komuta zincirinin yeter
li derecede yüksek bir seviyesinde korunma altına alınmalıdır. 

(d) Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra üretilen mayınların kullanımı, mayınlar İn
gilizce veya ulusal dil/dillerde aşağıdaki bilgileri gösterecek şekilde işaretlenmemesi halinde, 
yasaklanmıştır: 

(i) üretici ülkenin ismi; 
(ii) üretim ayı ve yılı; ve 
(iii) seri veya lot numarası. 

İşaretleme işlemi, olabildiğince görülebilir, okunabilir, kalıcı ve çevresel etkilere karşı 
dayanıklı yapılmalıdır. 

2. Dedektörlerle tespitle ilgili özellikler: 
(a) 1 Ocak 1997'den sonra üretilen anti-personel mayınlarda, genel olarak kullanılan teknik 

mayın tespit malzemelerinin mayını tespit etmesini sağlayacak ve 8 gramlık veya daha ağır tek bir 
demir kütlenin vereceği sinyale eşdeğerde sinyal verecek bir malzemenin veya mekanizmanın, 
mayının yapısının içine monte edilmiş olması gerekmektedir. 

(b) 1 Ocak 1997'den önce üretilen anti-personel mayınlarda, genel olarak kullanılan teknik 
mayın tesbit malzemelerinin mayını tesbit etmesini sağlayacak ve 8 gramlık veya daha ağır tek bir 
demir kütlenin vereceği sinyale eşdeğerde sinyal verecek bir malzemenin veya mekanizmanın, 
kolaylıkla sökülemeyecek şekilde, mayının yapısının içine monte edilmiş olması veya mayın döşen
meden önce mayın tesbit olunması gerekmektedir. 

(c) Bir Taraf Devlet, (b) alt paragrafına hemen uyamayacağına karar verirse, Protokol ile 
yükümlü olacağına ilişkin niyet beyanı yapacağı zaman (b) alt paragrafının uygulamasını, bu 
Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren azami 9 yıllık bir süre için erteleyeceğini açıklayabilir. 
Taraf Devlet, bu süre zarfında, mümkün olabildiği ölçüde, bu şartlarla uyumlu olmayan anti-per
sonel mayınların kullanımını azaltacaktır. 
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3. Otomatik infilak ve otomatik devreden çıkarma mekanizmalarıyla ilgili özellikler 
(a) Otomatik infilak sistemine sahip uzaktan atılan tüm anti-personel mayınlar, döşenmesinden 

sonraki 30 gün içinde en fazla yüzde onu aktif durumda kalabilecek şekilde tasarlanmalı ve imal 
edilmeli ve her bir mayının otomatik infilak mekanizmasıyla birlikte bir destek otomatik devreden 
çıkarma sistemi bulunmalı ve otomatik infilak sistemi ile birlikte bu sistem sayesinde, yerleştiril
melerinden 120 gün sonra aktif mayınların en fazla binde biri mayın işlevini koruyabilmelidir. 

(b) Bu Protokolün 5. Maddesinde tanımlanan, işaretlenmiş araziler dışında konuşlandırılmış 
uzaktan atılmayan tüm anti-personel mayınlar, (a) alt paragrafında yer alan otomatik infilak ve 
otomatik devreden çıkarma kurallarına uymalıdır. 

(c) Bir Taraf Devlet, (a) ve/veya (b) alt paragraflarına derhal uyamayacağına karar verirse, 
Protokol ile yükümlü olacağına ilişkin niyet beyanı yapacağı zaman, bu Protokolün yürürlüğe gir
mesinden önce üretilmiş mayınlarla ilgili olarak, (a) ve/veya (b) alt paragrafının uygulamasını, bu 
Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren 9 yılı geçmeyecek şekilde erteleyeceğini açıklayabilir. 

Bu erteleme süresinde, Taraf Devlet: 
(i) bu şartlara uymayan anti-personel mayınların sayısını mümkün olduğu ölçüde azaltacak; ve 
(ii) uzaktan atılan mayınlarda, otomatik infilak veya otomatik devreden çıkarma şartlarına 

uyacak; diğer anti-personel mayınlarda da asgari olarak otomatik devreden çıkarma şartlarıyla 
uyum sağlayacaktır. 

4. Mayın tarlaları ve mayınlı araziler için uluslararası işaretler: 
Özellikleri aşağıda belirtilen ve ilişikte sunulan örneğe benzer işaretler, mayın tarlaları ve 

mayınlı arazilerin sivil nüfus tarafından görülmesi ve tanınmasını sağlamak için kullanılmalıdır: 
(a) büyüklük ve şekil: 28 santimetreden (1 1 inç) küçük olmayan bir üçgen veya kare, kenar 

uzunluğu üçgen için 20 santimetre (7,9 inç) ve kare için 15 santimetre (6 inç); 
(b) renk: sarı sınır çizgisi içinde kırmızı veya turuncu 
(c) sembol: Ek'te gösterilen sembol veya işaretin konacağı yerin tehlikeli arazi olduğunu belir

ten bir başka alternatif. 
(d) dil: işaret, Sözleşmenin altı resmi dilinden (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve 

İspanyolca) birinde ve o bölgede kullanılan dil veya dillerde "mayın" kelimesini içermeli; ve 
(e) yerleştirme: işaretler mayın tarlası veya mayınlı arazinin etrafında, bölgeye yaklaşan bir 

sivil tarafından her noktadan görülebilecek makul uzaklıklara yerleştirilmelidir. 

EK M a y ı n l ı A r a z i l e r i ç i n U y a r ı İ şa re t i 
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Madde 2 : Yürürlüğe giriş 
Tadil Edilmiş bu Protokol Sözleşmenin 8. Maddesinin 1 (b) paragrafından belirtildiği şekilde 

yürürlüğe girer. 

AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ 

BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININ 
YASAKLANMASI VEYA KISITLANMASI SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 

VİYANA, 13 EKİM 1995 
Madde 1: Ek Protokol 

Aşağıdaki Protokol, Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli 
Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesi'ne (Sözleşme) 
IV. Protokol olarak eklenecektir: 

KÖR EDİCİ LAZER SİLAHLARI (PROTOKOL IV) 
Madde I 

Çıplak göze veya görüş araçları takılmış göze yönelik olarak, esas savaş amacı veya savaş 
amaçlarından biri körlükten görme bozukluklarına kadar kalıcı zarar vermek olan, özel olarak tasar
lanmış lazer silahlarının kullanımı yasaklanmıştır. Taraf Devletler bu tür silahları Devletlere veya 
Devlet olmayan kuruluşlara transfer etmeyecektir. 

Madde 2 
Taraf Devletler lazer sistemlerini kullanırken körlükten görme bozukluklarına kadar kalıcı 

zararlara yol açılmaması için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır. Bu önlemler silahlı kuvvetlerin 
eğitimini ve diğer pratik önlemleri içermektedir. 

Madde 3 
Optik cihazlara karşı kullanılan lazer sistemleri dahil olmak üzere, lazer sistemlerinin yasal as

keri kullanımından doğan tesadüfi veya yan etki olarak ortaya çıkan körlükler, bu Protokolün yasak
lama kapsamına girmez. 

Madde 4 
Bu Protokolde yer alan "daimi körlük" terimi ile, tedavi şansı bulunmayan, geri dönülmez ve 

düzeltilemez görüş kaybı kastedilmektedir. Ciddi görüş kaybı, iki gözün birlikte kullanımında 
20/200 Snellen değerinden düşük bir görüş değerine eşittir. 

Madde 2 : Yürürlüğe giriş 
Bu Protokol Sözleşmenin 5. Maddesinin 3 ve 4. paragraflarında belirtildiği şekilde yürürlüğe 

girer. 
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Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli 
Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması 

Sözleşmesinin (BKSS) 1. Maddesinde Değişiklik 
Sözleşme'nin 1. Maddesinin uygulama alanının uluslararası olmayan silahlı çatışmaları da kap

sayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin aşağıda kayıtlı karar, Taraf Devletlerce 11-21 Aralık 2001 
tarihlerinde düzenlenen İkinci Gözden Geçirme Konferansı'nda alınmıştır. Bu karar 
CCW/CONF.II/2 simgeli belgedeki haliyle İkinci Gözden Geçirme Konferansının Nihai Deklaras
yonunda yer almıştır. 

"Sözleşmenin 1. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır: 
1. Bu Sözleşme ve ek Protokolleri, Savaş Kurbanlarının Korunmasına ilişkin 12 Ağustos 1949 

tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. maddesinde atıfta bulunulan durumlar ve bu Sözleşmelere 
Ek I. Protokolün 1. Maddesinin 4. paragrafında belirtilen durumlarda uygulanır. 

2. Bu Sözleşme ve ek Protokolleri, bu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan durumlara ek 
olarak, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesinde atıfta bulunulan 
durumlarda da uygulanır. Bu Sözleşme ve ek Protokolleri, silahlı çatışma olmadığı cihetle, ayaklan
ma, münferit ve gelişigüzel şiddet eylemleri ve benzer nitelikteki eylemler gibi iç karışıklıklar ve 
gerginliklerde uygulanmayacaktır. 

3. Taraf Devletlerden birinin topraklarında vuku bulan uluslararası mahiyette olmayan bir 
silahlı çatışma durumunda, çatışmaya taraf olanlar bu Sözleşme ve ek Protokollerde belirlenen 
yasaklama ve sınırlamalara uymakla yükümlü olacaklardır. 

4. Bu Sözleşme veya ek Protokollerdeki hiçbir husus, meşru yollarla Devlet içinde hukuk ve 
düzeni korumaya veya yeniden tesis etmeye veya ulusal birliği ve Devletin toprak bütünlüğünü 
savunmaya çalışan bir Devletin egemenliğini veya Hükümetin sorumluluğunu etki altına almak 
amacıyla kullanılamaz. 

5. Bu Sözleşme veya ek Protokollerdeki hiçbir husus, her ne sebeple olursa olsun, silahlı çatış
maya veya topraklarında çatışma olan Taraf Devletin iç veya dış işlerine müdahale etmek için, doğ
rudan veya dolaylı şekilde bir gerekçe olarak kullanılamaz. 

6. Bu Sözleşme ve ek Protokolleri kabul eden Taraf Devletlerden biri olmayıp da, bir çatışmanın 
tarafı olanlara bu Sözleşme veya Protokollerinin hükümlerinin uygulanması, çatışmaya taraf olan
ların hukuki statülerini veya ihtilaflı arazinin hukuki statüsünü, açık veya zımni olarak değiştirmez. 

7. Bu maddenin 2-6. paragraflarındaki koşullar, 1 Ocak 2002 tarihinden sonra kabul edilen ve 
bu maddeye ilişkin uygulama alanlarını kapsayabilecek, dışlayabilecek veya değiştirebilecek Ek 
Protokollere halel getirmez." 

ÇEKİNCE 
"Türkiye, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine ek 10 Haziran 1977 tarihli 1. Protokole 

taraf değildir. 
Bu nedenle, Türkiye, Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belir

li Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesinin 1. Mad
desinde tanımlanan uygulama alanına atıfla, Sözleşmenin hükümlerini, 12 Ağustos 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmelerinin ortak 2. ve 3. maddelerinde atıfta bulunulan tüm silahlı çatışma hallerin
de uygulayacaktır. 

Sözleşmenin 7. Maddesinin 4. paragrafı Türkiye bakımından uygulanmayacaktır." 
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