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Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı: 8.12.1996 Sayı:

Kanun No
4217

22841)

Kabul Tarihi
3.12.1996

MADDE 1— 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Hakkında Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde; "yasak" kaydı bulunan eşyalar
için bu kayıt kaldırılmış ve bu eşyalar için gümrük vergileri ekli I sayılı listede
gösterilen nispetlerde tespit edilmiş, 2710.00.81-98 gümrük tarife alt pozisyon
numaralarında yer alan eşyaların maktu olan gümrük vergileri nispî hale
dönüştürülerek ekli II sayılı listede gösterilen nispetlerde belirlenmiş ve ekli III sayılı
listede yer alan eşyaların kanunî gümrük vergi nispetleri de hizalarında gösterilen yeni
seviyelerine yükseltilmiştir.
MADDE 2.— Bu Kanun 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 SAYILI LİSTE

G.T.İ.P.
3301.29.61.20.00
7118.10.10.20.00
7118.10.90.10.00
9301.00.00.00.00

Kanunî vergi
haddi
[%)
200

Eşyanın tanımı
Stearopten

Gümüşten ecnebi meskukatı
Diğer metallerden ecnebi meskukatı
Harp silahlan (revolverler, tabancalar ve 93.07
pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.90.10.00.00 93.01 pozisyonundaki harp silahlanna ait olanlar
93.06.30.10.10.00 93.01 pozisyonundaki hafif makineli tabancalara
ait olanlar
9306.30.30.00.00 Harp silahlanna ait olanlar
9306.90.10.00.00 Harp silahlanna ait olanlar
,--

•

r

200
200
200
200

\

200
200
200
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Kanunî vergi
haddi
G.T.İ.P.
01.04
01.05

02.01
02.02
02.03
02.04
0205.00
02.06

02.08
02.10
;
04.01

04.02

Eşyanın tanımı
Canlı koyun ve keçiler (Damızlıklar hariç)
Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar,
("Gallus Domesticus" türü), ördekler, kazlar,
hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]
(Damızlıklar hariç)
Sığır eti (taze veya soğutulmuş)
Sığır eti (dondurulmuş)
Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Koyun ve keçi etleri
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
At, eşek, katır veya bardo etleri
(taze. soğutulmuş veya dondurulmuş)
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya
bardolann yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş
veya dondurulmuş)
Diğer etler ve yenilen sakatat
(taze. soğutulmuş veya dondurulmuş)
Et ve yemlen sakatat (tuzlanmış, salamura
edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et
veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri
(0210.90.71.10.00 hariç)
Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri
içermeyenler)
Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave
şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri
içerenler)

(%)
150

"

75
250
250
250
250
250

250
200

127

200

200
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Kanunî vergi
haddi
G.T.İ.P.
04.03

04.04

04.05
04.06

0407.00

04.08

Eşyanın tanımı
Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt,
kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği ar
tırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ila
ve şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış
olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert
kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)
Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun ol
masın veya ilave şeker veya diğer tatlandırı
cı maddeleri içersin içermesin); tarifenin baş
ka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
tabiî süt bileşenlerinden yapılan ürünler (ila
ve şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri
içersin içermesin)
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve
sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri
Peynir ve lor (0406.20.90.10.11,12;
0406.40 ve 0406.90.02.20.11,12;
0406.90.03.20.11,12; 0406.90.04.20.11,12;
0406.90.05.20.11,12; 0406.90.06.20.11,12;
0406.90.08.00.11,12; 0406.90.14.00.11,12;
0406.90.21.00.00; 0406.90.99.10.00 hariç)
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (ka
buklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişi
rilmiş) (0407.00.11.00.00; 0407.00.19.00.11,19;
0407.00.90.10.00 hariç)
Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumur
taları ve yumurta sanları (taze, kurutulmuş, bu
harla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış,
dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılı
ğı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı
maddeleri içersin içermesin)
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200
200

200

85

59

- 149 4217

3.12.1996

'
G.T.İ.P.
06.03

Eşyanın tanımı
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun
cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcuklan (ta
ze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye
edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)
06.04
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uy
gun cinsten bitki yapraklan, bitki dallan ve bit
kilerin diğer kısımlan (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutul
muş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş ve¬
ya başka şekilde hazırlanmış)
0702.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
07.03
Soğanlar, şalotlar, sanmsaklar, pırasalar ve diğer
soğamtnsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)
07.06
Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sa
kalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benze
ri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
0707.00
Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
0709.90.60.00.00 Tatlı mısır
07.11
Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu hal
leriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan
sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullamlarak salamurada kükürtlü su içinde veya di¬
"
ğer koruyucu eriyikler içinde), (0711.20;
0711.90.10.00.00 ve
0711.90.30.00.00 hariç)
08.02
Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutul
muş) (kabuğu çıkanlmış veya soyulmuş ol
sun olmasın)
0803.00
Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)
0804.20
. İncir
08.05
' Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) s

Kanunî verg
haddi
(%)

52

52
54
55

41
33
25

40

48
162
51
60
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G.T.İ.P.
08.06
08.07
08.08
08.09

Kanunî vergi
haddi
(%)
61
96
67

08.10
0813.10
0813.20
0813.30
"
0813.50.12.00.00

Eşyanın tanımı
;
Üzümler (taze veya kurutulmuş)
Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)
Elma, armut ve ayva (taze)
Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik
ve çakal eriği (taze)
Diğer meyvalar (taze)
Kayısı (zerdali dahil)
Erik
Elma
Papaya, demirhindi, mahun elması, "lychees",

0813.50.15.00.00
0813.50.19.00.00
0813.50.31.90.00
0813.50.39.90.00
0813.50.91.00.00
0813.50.99.00.00
09.02

ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkı
felek meyvesi, Karambola ve pitahaya içerenler
Diğerleri
Erikli olanlar
Diğerleri
Diğerleri
Erik veya incir içermeyenler
Diğerleri
Çay (aromalandınlmış olsun olmasın)

10.01
1002.00.00.00.00
1003.00
1004.00
10.05
1007.00
10.08

Buğday ve mahlut
Çavdar
Arpa
Yulaf
Mısır
Tane dan (koca dan)
Kara buğday, darı (cin ve kum dan), kuş

200
200
200
200
200
200

1101.00
11.02

yemi; diğer hububat
Buğday unu veya mahlut unu
Hububat unlan (buğday unu veya mahlut
unu hariç)

200
114

;

62
62
48
48
48

42
42
42
42
42
42
42
İ87

45
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Kanunî vergi
haddi
G.T.l.P.
11.03

Eşyanın tanımı
Hububat tanelerinin küçük parçalara ay
rılmasından elde edilen ürünler ve bunla
rın irmikleri ve pelletleri
11.04
Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri
(örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştınlmış,
flokon halinde yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri
parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonun
da yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları
(bütün halde, yassılaştınlmış, flokon halinde
veya öğütülmüş)
12.02
Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekil
de pişirilmemiş, kabuklu veya kınlmış ol
sun olmasın) (1202.10.10.00.00 hariç)
12.10
Şerbetçiotu kozalaklan (taze veya kurutul
muş, dane, toz veya pellet şekline getiril
miş olsun olmasın); lüpülin
1512.19.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı
1512.19.99.00.00 Aspiryağı
1601.00
Etten, sakatattan veya kandan yapılmış so
sisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler
olan gıda müstahzarları
16.02
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat
veya kan
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar;
balık yumurtalanndan elde edilen havyar ve
havyar yerine kullanılan ürünler
1901.10.00.90.00 Diğerleri
1901.20.00.90.00 Diğerleri
1901.90.11.00.00 Kuru hülasa oram ağırlık itibariyle % 90
veya daha fazla olanlar
1901.90.19.00.00 Diğerleri
1

£%}

60

50

36

35
. 7 5
75

107
135

91
60
60
70
70

- 152 4217

3.12.1996
>

G.T.İ.P.
1901.90.99.90.00
20.02

2004.10.91.10.00
2005.20.10.10.00
2005.40.00.10.00
2005.59.00.10.00
2102.10.31.00.00
2102.10.39.00.00

Kanunî vergi
haddi

Eşyanın tanımı
Diğerleri
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka
usullerle hazırlanmış veya konserve edil
miş)
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
Esası bezelye unu olan müstahzarlar
Esası fasulye unu olan müstahzarlar
Kurumaya
Diğerleri

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

13
14

15
25

Sayfa
343
549,551,583:588

I- Gerekçeli 113 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
25 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe
Komisyonu görüşmüştür.
,
•
.
III- Esas No.: 1/442

(%)
60

151
60
60
60
60
35
35

