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MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
28 . 2 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiğiyle birlikte ekli olarak su
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim,.
îsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
1. Türkiye'nin modern anlamdaki ilk Gümrük Tarifesi Cumhuriyetin kuruluğunu mütaakip
1929 yılında yürürlüğe konmuştur. Âzami, tek, muhtar ve spesifik esasa dayanan bu tarife 1919
yılında (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akidleri) ile yapılan taviz müzakereleri
nin zeminini teşkil etmiş, bilâhara 1954 yılında (1950 Brüksel nomanlatürüne) göre yeniden
tertiplenmiş ve bu arada ölçü esasından değer esasına geçilmiştir.
2. Bu tarife ve bu tarife üzerinden tesbit olunan tavizler 1961 «onuna kadar hemen hiç de
ğişikliğe uğramadan olduğu gibi devam etmiştir. Bu zaman içinde Türkiye'nin İktisadi piyasasında
gelişmeler meydana gelmiş, diğer taraftan aynı devre içinde mevcut tarifenin ve taviz listemizin
memleketin o tarihteki ve ilerideki ihtiyaçları bakımından yetersizliği tesbit edilmiştir. Buna
göre Gümrük Vergisi tarifemizin yatırımlar, üretim, çalıştırma, dış ödemeler, tüketim ilân gibi
açılardan gerekli fonksiyonu ve etkiyi sağlayacak bir yapıya ve seviyeye icra zarureti meydana
çıkmıştır. Bunlara ek olaraik (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile yapılmasına teşebbüs olunan or
taklık Anlaşması, tarifemiz üzerinde bir diğer açıdan dikkatle ve önemle eğilmeyi gerekli kılmış
tır. Gerçekten bu anlamda (bir anlaşmanın icabı olarak ileride linear indirimlere gidileceği malûm
dur. Bu takdirde çocuk - sanayiimizin yaşatılması veya yeniden kurulması düşünülecek sanayi
kollarının ve diğer üretim alanlarımızın bu indirimlere kabil olduğu kadar az sarsıntılarla inti
bak edebilmesi için başlangıç nispetlerinin Ibunu sağlıyaeak seviyelerde tutulması lâzıımgelmekte
idi.

3. işte, esas itibariyle bu sebeplerle bunlara ilâveten bâzı tâli mahiyetteki mülâhazalarla 1960
yılında gümrük tarifelerimizin bu ihtiyacı ıkurşılıyacak şekilde yeniden tertip ve tanzimi hazır
lıklarına girişilmiş ve ilk önce tarife (1955 Brüksel nomanklatürüna) uygun şekle irca edilmiştir.
Bundan sonra tarifemizin tavizlerle 'bağlı hadleri üzerinde (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması Akidleri) ile 1961 yılında yeniden müzakereler yapılmış ve 'tavizlerimizin geniş mik
yasta geri çekilmesi veya hafifletilmesi «ağlan mıştır.
[Böylece ıbu ameliyelerle artık tarife üzerinde yapılması gerekli olan şümullü operasyon için
ieabeden şartların hazırlanması mümkün olmuştur.
4. Bu çalışmaların yapıldığı devre içinde Türk ekonomisinde ve yurt içi sınai faaliyetlerde
da'lıa da ileri bir gelişmenin meydana gelmekte olduğu müşahede edilmiştir :
ıa) 1960 tan sonraki devrede sınai üretim alanında yeni ve çeşitli büyük yatırımların ya
pıldığı, üretimin genişlediği ve !bu genişleme cyiliminin arttığı, yabancı sermayenin eskisine nis
petle daha ciddî ve önemli teşebbüsleri gerçekleştirdiği .görülmüştür.
b) Bu (gelişme beraberinde yeni ve özelliği haiz Ikonular •getirmiştir. Bâzı sanayi kollarında
âtıl üretim kapasiteleri ve dar -boğazlar, sınai ürünlerde ihracat, yapına zaruretleri, hammad
de tedariki ve (benzeri problemler karşısında kalınmıştır.
e) Türkiye'nin Birinci ve Beş Yıllık Kalkınma Plânı da ibıı devrenin sonuna doğru uygula
ma alanına intikal etmiştir. Bu plân ekonominin dış rekabetten korunması için Gümrük vergile
rinden istifade edilmesi prensibini kabul etmektedir. 1963 yılı programında ise mamul yatırım
malları; bakımından millî sanayiin rekabet şartlarına daha çok uydurabilmek üzere ithalâtta
m akim a ve teçhizattan alınan vergi ve resimlerin selektif bir sistem içinde ele alınması öngörül
mekte, Gümrük vergilerinin hammaddelerde daha az, yarı mamullerde daha çok ve mamuller
de ise en çok olacak şeklinde kademelendirilmesinin ele alınması 'esası konulmaktadır. 1964
programında ibunlara ilâveten imalât sanayiinde ithalât ikamesi imkânlarının halen yapılmakta
olanlardan daha çoik fazla bulunduğuna, memleket içinde âtıl imalât kapasitelerinin mevcudi
yetine, uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranlarında tutarsızlıklar, düşüklükler bulundu
ğuna ve bumun ithal talebimi artırdığına ve yerli sanayiin ıgelişmesini 'önlediğine işaret edil
mekte ve 'heyeti umumiyesiyle bu durumun ıslahı lüzumu »belirtilmektedir.
d) 1960 - 1963 devresi boyunca (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile bir süreden beri yapıl
makta olan müzakereler olumlu bir şekilde neticelenmiş ve (Müşterek Pa,zar) ile bir Ortaklık
Anla.şması imza edilmiştir.- Bilindiği 'gibi bu anlaşma 5 yıllık bir 'geçici devreden sonra (12 yıl
lık bir tarife ve ithal rejimi intibak) devresini derpiş etmektedir. Bu hal, adı geçen 12 yıllık dev
renin başlama tarihinden evvel Türkiye'nin, tarifesini en rasyonel ve ihtiyaçlara en uygun şekil
de tesbitiııi şiddetle zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin tarife intibakı devresine gir
meden önce, gümrük tarifesini kendi Sosyo - ekonomik bünyesinin ihtiyaçlarına ve bundan
sonra da intibak devresi içindeki muntazam ve devamlı değişmeye en uygun şekilde tesisini ge
rektirmektedir.
5. Bu ıgelişmenin yanaşıra Gümrük Vergisi ensidansmım arz ettiği eğilim de şöyle olmuştur.
1960 yılındaki vergi ensidansı, 1903 yılına kadar 3 puvan civa,rıncla bir düşme kaydetmiştir.
Bu oranda bir düşüş, takriben 120 milyon liralık bir vergi azalmasına ve bu ölçüdeki bir koru
ma imkânının kaybedilmesine muadildir.
• D »**«•-« ••
Halihazırda Gümrük vergilerinıizim % 13 civarında olan ensidansımın diğer bâzı memleket
lerle mukayesesi faydalı olabilir. Bu bakımdan tama'miylc sanayileşmiş, yabancı mallara ,kar§ı
rekabet imkânları ve vasıtaları çeşitlenmiş ve artmış bulunan meselâ Fransa'da bu nislbet % 24,
ingiltere'de % J 9 , 9 dur. ispanya, israil gibi memleketlerdeki ensidansı ise bu haddin olduk
ça üstündedir.
Şüphesiz bu mukayeseleri yaparken memleketler ve ithalât bünyeleri arasındaki değişiklikle
1
rin ıgöz önünde tutulması ve bunların «îş'arı» mahiyetinde telâkki edilmesi lâzımdır, Ancak
her halde Türkiye'deki umumi koruma payının ihtiyaca yeterli olduğu söylenemez.

M, MfeclisS

(S. Sayısı ; 698 )]

- 3

-

Hazırlanmış olan tasarıdaki nöbetlerin mevcut ensidan üzerindeki etkisi hakkında şöyle dti[ şünültnektedir.
Yeni nisbetler ithalâtın bünyesini ve ayrı kalemler halinde ithalât miktar ve değerlerini ve
1
(bu bakımdan vergi kıymetlerini etkiliyecektir. Buna göre itibalâtınozm arz edeceği yeni şekil,
: ithalât rejimimizin tesbit ettiği itihal miktarları ıtazara alınarak, ensidansım 3 - 4 puvan artacağı
ve % 16 - 17 ye varacağı hesaplanmaktadır. Diğer memleketlerdeki ensidanslarla karşiılaşti'rıl• dığı zaman bu nisbetin bu Ihaliyle de yüksek bir seviye ifade etmediğini söylemek yanlış olmıya^ çaktır.
6. Yeni tarifenin hazırlanmasında bu defa değişik bir metot takibedilmiştir. Aşağıda açıkla
nacağı gibi bu metot ile, ihtal konusu olan maddelerin her birisi, sağlanabilen bilcümle bilgilere
müsteniden vt daha evvelden tesbit edilmiş kuralların ışığı altında değerlendirilmekte ve vergileri
• buna göre1 tayin olunmaktadır.
'
Gümrük tarife cetvelimizin hali hazırdaki nisbetleri konusundaki eksikliklerimizin birisi, evvel' cc bulların tâyinine âmil ve müessir olan sebeplerin ve düşüncelerin zaptedilmenıiş olmasıdır.
B ü ^ e f a k i çalışmalarda hareket noktasını, ithal mallarımız bakımından gereken bilgileri ihtiva
^âfecek bir sicilin kurulması teşkil etmiştir. Buna göre bir ithal maddesinin vergisini tâyin ederken
şu noktalar üzerinde durulması icabeftiği kararlaştırılmıştır :
a) Maddenin ismi, tarife ve eşyanın numarası ve maddenin teşhisine ilişkin bilgiler ve kanuni,
ahdî, indirilmiş vergi hadleri,
b) Diğer memleketlerde aynı maddeye tatbik olunan vergi nisbetleri (diğer memleketler ola
rak Ortak Pazar - Müşterek dış tarife -, İngiltere, İspanya, İsrail, Yunanistan, Pakistan seçil
miştir. Böylece çok sınaileşmiş, smaileşmekte olan Türkiye'ye benzeyen memleketlerdeki duru
mun mukayesesi sağlanmıştır.)
c) Ihtalât miktarları (miktar ve değer olarak),
d) İthal rejimleri (libere, tahsisli, anlaşmalı ve diğer rejimler),
e) Dahilî imalât ve üretim durumu, kapasite, üretim hakkında bilgiler (miktar ve değer
olarak),
f) İhracat durumu (Miktar ve değer olarak),
|
g) Kalkınma plânında öngörülen üretim ve bunlarla ilgili bilgiler,
h) Yabancı sermaye yatırımları (teklif olunan, kabul edilen ve fiilen yatırılan miktarlar),
i) Kullanış yerleri ve hammadde, yatırım malı, inşaat malzemesi ve tüketim maddesi olarak
nisbetleri,
j) Türkiye'de istihsal ve imâl imkânları ve bu konudaki teşebbüsler ve bu konularla ilgili
sair bilcümle bilgiler,
Her madde hakkında yukarıdaki (bilgilerin ta^amiyle sağlanmasına âzami gayret gösterilmiş
ise de bir kısmında buna şimdilik imkân elverm emiştir. Esasen bir kısmında da bu lüzum bu saf
hada kendisini hissettirmemiştir. Bununla beraber ilk defa kurulmuş olan bu çok geniş Spectrum'lu
sicilin eksikliklerinin zamanla izalesine çalışılacağı tabiîdir. Bu hususta çalışmaların metodu
ve kurallara şimdiden tesbit edilmiştir. İleride ihtiyaç meydana çıktıkça ve gümrük tarifesi üze
rinde yapılacak çalışmalar lüzum gösterdikçe, bu sicile müracaat olunduğu zaman, daha mütekâr
mil ve daha noksansız bilgilere sahibolacağımızı şimdiden söyliyebiliriz.
7. Vergi hadlerinin tesbiti bakımından bütün dünyada göz önünde tutulmasına çalışılan
hususlar ile Türkiye'nin kendine has ihtiyaçlarına riayet olunmuştur. Bu plânda öngörülen baş
lıca kuralları şöylece sıralıyalbiliriz:
a) Ham madde, yarı mamul ve mamul maddelerin vergileri arasında (bulunması gereken nisbet farklılıkları...
Bilindiği gibi dâhilde el emeğinin kabil olduğu kadar fazla kıymetlendirilebilmesi için hamtmaddelerin vergilerinin daha az, yarı mamullerin biraz daha fazla ve mamullerin en yüksek sevi
yelerde tesbiti gerekmektedir. Hazırlanan tasarıda bu konu üzerinde (hassasiyetle durulmuştur.
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b) Türkiye'de halen mevcut âtıl kapasiteler -meselesinin gümrük vergileri yönünden çözümü*
ne engel olan, sebep ve âmillerini izale etmek...
Türkiye'de bâzı sanayi kollarında, ihtiyaçtan fazla yatırım veya hammadde aramdaki eksiklik
gibi sebeplerden doğan ve bir cephesi ile ekonomik plânda önemli harcamalara sebebiyet veren
bir durum mevcuttur. Tasarının hazırlanması sırasında göz önünde tutulan bu durumun ıslâh
edilebilmesi için alınacak tedbirler arasında Gümrük Vergisinin ayarlayıcı fonksiyonundan fay
dalanma yoluna gidilmiştir.
c) Kurulmuş, kurulmakta olan ve kurulması mümkün (bulunan sanayiin teşviki....
Türk sanayii heyeti umumiyesiyle bir çocuk - sanayii vasfını haizdir. Bu sanayiin asırlık ma
zileri olan gelişmiş memleket «sanayileri ile rekabet edebilmesi, hesaplı bir korama payına ihtiyaç
göstermektedir. Bunun yanında yerli yatırımları henüz mevcudolmıyan fakat kurulabilme imkânı
arz eden bir kısım imalât kollarına yöneltmek için vergi hadlerinde ieabeden koruma paylarının
ihdasına çalışılmıştır.
d) ödeme imkânlarımızın en iyi şekil ve az israf ile kullanılmasını sağlamak...
Bilindiği gibi Türkiye yılda 5,5 milyar lira üstünde yabancı malı ithal etmekte ve aynı za
manda bununla ilgili ticaret ve tediye muvazenesi açıkları teşekkül etmektedir...
Yatırım ham ve istihlâk maddesi olarak bütünü ile bilcümle itıhal mallarının hiçbir şekilde
israf edilmemesi, lüzumundan fazıla ucuz mal tedarikinin bu konu açısından yapacağı olumsuz
tesirlerin önlenmesi lâzımdır. Tasarının hazırlanışında bu nokta daima ve ehemmiyetle göz önün
de tutulmuştur.
e) îthal malı fiyatları konusu...
Yukarıda (c) fıkrasında belirtilen konunun açıısı içinde kendisini gösteren aksi istikametteki
bir hususiyet de ithal maddelerinin fiyatları konusudur.
Bâzı ithal maddelerimizin
dâhilde
yerli rakip sanayi olmayışı kadar vergi mabetlerinin düşük müsait hadleri dolayısiyl-e ve niha
yet ekonomi dışı diğer sebeplerle de dışardan gerçek değerleri üstünde ithal edildiğini söylemekte
gerçek vardır. îthal mallarımızın bir kısmında görülen bu yüksek fiyatların içindeki gerçek de
ğer üstü marjların ihracatçılarına inikas ettirilmesi bakımından gümrük tarifelerindeki hadlerden gerektiği şekilde istifade edilmesi, yeni tarifenin hazırlanmasında göz önünde tutulan
esaslardan birisi olmuştur.
f) Yatırımların güçleştirilmemesi :
Memleketimizin kalkınması içinde yatırımların arz ettiği ehemmiyet, tarife çalışmaları sıra
sında bilhassa göz önünde tutulmuş ve yeni tarifenin yatırımlar üzerinde olumsuz etkilerde
bulunmasına meydan vermiyecek tedbirler öngörülmüştür. Böylece yapılan çalışmalarda ta
rife değişikliklerinin istihsal maliyetleri üzerinde değil yatırını finansmanları üzerinde taz
yik edici tesirleri olduğu;tesbit edilmiş ve bunun için de memleket dâhilinde imal edilsin veya ha
riçten ithal edilsin yatırım mallarının vergilerinde muayyen esaslar dâhilinde geniş erteleme
ler yapılması esası kabul edilmiştir. Yine bu esaslar arasında hariçten ithal olunacak ciddî ve
büyük çapta yabancı sermayelerin hususiyetlerine göre toptan muafiyetler tatbikine gidilmesi
esasına da yer verilmitşir.
g) Müşterek Pazar tarifeleri ile Türk tarifeleri arasında ileride kurulacak olan irtibatın
hazırlanması.
Türkiye'nin ileride Müşterek Pazarın dahilî ve müşterek dış tarifeleri karşısında kendi tari
felerini şimdiden hesaplı bir şekilde hazırlaması lâzımdır. Gerçekten tarifelerimize lineer indi
rimlerin tatbik edileceği başlangıç hadlerinin yeniden gözden geçirilmesi, buna mukabil Müşte
rek Pazarın Müşterek Tarifesine intibak bakımından düşük hadlerimizin ekonomimizi en az sarsa
cak şekilde d-eğiştirilmesi lâzımdır. Tasarının hazırlanışı sırasında bu nokta üzeriride ehemmiyetle
durulmuştur.
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8. Tasarının maddelerine gelince
Birinci madde :
Bu madde 5383 sayılı Gümrük Kanıhnuna b-ağlı Giriş Tarife Cetvelinin değiştirildiğini be
lirtmektedir.
ikinci madde :
İkinci madde gümrük mevzuatımıza tanı bir (kilit kanunu) esasını getirmektedir. Gerçekten
bir kilit kanununun yalnız kanuni hadler içinde işliyen bir şekli 197 sayılı Kanun ile uygula
ma alanına girmiş bulunuyordu. Bu taşandaki büküm ile Hükümete, lüzum ve zaruret görülen
ahvalde mevcut hadleri kanuni haddin altında veya üstünde olmak ve fakat 3 ay içinde Y&sama
Organının tasvibine arz etmek üzere değiştirebilme yetkisi tanınmaktadır.
Bu maddenin birinci fıkrasında bu vetkinin kullanılması bakımından teklif hazırlıyacak ba
kanlıklar ve teşekküller ve yetkinin kullanılmasında göz önünde tutulan maksat ve gayeler
belirtilmekte ve ikinci fıkrada, memleketin yatının çalışmaları bakımından hususiyet arz »eden
ihtiyaçlara cevap verecek bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm ile, yetkinin genel mahiyette
ve maddeler itibariyle kullanılması yanında (yabancı sermaye yatırımları) bakımından başvurul
masında zaman zaman zaruret olabilecek özel nitelikte bir imkân sağlanmaktadır. Böylece yabancı
sermaye kanaliyle gelebilecek ve memleketin yüksek menfaatleri bakımından özel nitelikler arz
eden büyük yatırımlara ilişkin projelerin tahakkukuna engel olmamak için bu projelerin tamamı
üzerinden muafiyetler tanımak yoluna | gidilmektedir.
üçüncü fıkra, bu madde ile Hükümete tevdi olunan salâhiyetin kullanılması neticesinde ya
pılan değişikliklerin üç. aylık bir devre | içinde onanmak üzere Yasama Organına sunulacağını hük
me bağlamaktadır.
c) Üçüncü madde :
Bu madde ile gümrük ve istihsal [vergisi konularında yeni bir müessese getirilmekte ve bu
vergilerin «ithalde veya dâhilde muajfyen şartlar altında taksitlendirilmesi» şeklinde bir tat
bikata gidilmektedir.
Maddenin (a) fıkrasında yatırım maddesi sayılan ve ithali uzun vadeli plân hedeflerine uy
gun görülecek eşyanın gümrük ve ithalde alınan istihsal vergisinin '5 yıllık eşit taksitlerle tahsil
edileceğini belirtmektedir.
Maddenin (b) fıkrası ise taksiıtlendirme hükmünün, yerli sanayiin imal etmekte olduğu mamul
ler bakımından farklı ve aleyhte bir muameleye mâruz bırakılmaması için bunlara da teşmilini
sağlamaktadır.
d) Dördüncü madde :
Dördüncü madde bu kanunun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 1 nci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından birlikte ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki ay içinde hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceğini âmirdir.
e) Beşinci madde :
Bu madde ile bu kanunda öngörülen işlerin sevk ve idaresini sağlıyaca'k bir komisyon kurul
maktadır. Komisyon Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile Devlet Plânlama
Teşkilâtı ve Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinden teşekkül edecektir. Bu temsilciler, en az daire
başkan yardımcısı, umum müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı seviyelerinde olacak
ve başkanları bu komisyonun kurulmasına mütedair olan Bakanlar Kurulu kararında belirtile
cektir.
Maddenin ikinci fıkrası, komisyonun görevleri ile çalışma usul ve şekilleri hakkındaki esasları
kapsamaktadır.
üçüncü fıkra, komisyonun çalışmalarına iştirak edecek üyelere verilecek huzur hakkını be
lirtmektedir.
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f) Madde 6. :
Bu madde ile 2 . 1 •. k$k\ tarih ve 197 sayılı kanun ile bu kanuna dayanarak yürürlüğe konu
lan Bakanlar Kurul'u kararlarının ve bunların onanmasına ilişkin kanunların yürürlükten kaldı
rılmasına dairdir.
'Madde 7. :
:g)
Bu madde ile kanunun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe gireceği ve böylece 5383 sayılı Güm
rük Vergisi Kanununun (5) nci maddesinde yer alan bekleme müddetine ait esasın uygulanama
yacağı hükmü konulmaktadır.
h) Madde 8. :
Bu madde ile kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmektedir.
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1. 5483 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin ^\.' . .,
daki kanun tasarısı Komisyonumuzun 24 Mart 1964 ile 9 Nisan 1964 tar^'
değiştirilmesi hakkıniUeri a r a s m d a
lantılarında ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Odalar Birliği temsilcili
y a P l l a n to P"
kere edilmiştir. Bu arada kanun tasarısının ikinci madde»'- m i n d e i § t i r a k i ile t e t k i k v e mÜza"
Jlûde y e r alan M k ü m
Komisyonunun mütalâası alınmış, tasarının ekini *•
hakkında Anayasa
te kil e d e n t a r i f e
komisyonumuz üyeleri arasından seçilen 5 kişi'-'
§
cetvelindeki vergi hadleri ise
tekrar görüşülerek karara bağlanmıştır.
- -lK b i r kü çük grupla incelendikten sonra komisyonda
1
2. Tasannın iktisadi ve malî o "
sadi bakımdan sanayimize, <**
- m a k üzere iki cephesi olduğu müşahede edilmiştir. Tasarı iktiiç ve gerek dış sermaye • -^S rekabet karşısında mâkul bir himaye sağlanmasını ve böylece gerek
bir ortaklık anlasa
- yatırımlarının teşvikini, dış tediye imkânlarımızda tasarruflar teminini,
tam tarife b ? " „-uası ile bağlı bulunduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu (Müşterek Pazar) ile
tirici bim
^riiği kurulana kadar mevcut, gelişecek ve teessüs edecek sanayimizi buna intibak etv
.xr fonksiyon icra etmesini mümkün kılacak bir yapıda hazırlanmıştır. Bu arada aynı za
manda yükseltilen hadlerle ilgili olarak 240 milyon liralık ek gümrük vergisi hasılatı sağlanacağı da
hesaplanmıştır.
Tarife hadleri üzerinde değişiklikler yapılırken ham, yarı mamul ve mamul maddeler arasında
bulunması gereken nispî farklılıkların tesis edilmi olduğu ve bilhassa Türkiye'de mamul maddeler
imalâtının teşviki gayesiyle hareket edildiği görülmüştür. Ancak bu arada değiştirilen hadlerin ya
tırımlar ve istihsal faaliyetleri üzerinde olumsuz tesirlere sebebiyet vermemesi için Hükümete lüzu
munda vergi hadlerinde değiştirmeler yapabilmesi ve vergiyi taksitlerle alabilmesi gibi yetkiler tanın^
mıştır.
Tarife değişiklikleri bilcümle maddelere mütaallik hadler üzerinden yapılmakla beraber, üyesi
bulunduğumuz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Akitlerine karşı bağlamış
bulunduğumuz hadlerle (tavizli hadler) bu değiştirmeler şimdilik tesirini göstermiyecek, bilâhara
GATT Akitleri ile yapılacak müzakerelere göre taviz listemizde değişiklik yapıldığı nisbette tadi
lât bu alana intikal ettirilecektir.
Tarifelerde yapılan değişikliklerin sanayiin, teşviki ve himayesi ve ek gelir sağlamak bakımla*
rmdan gereken etkileri yapacağı, fakat buna mukabil para hareketleri dengesinde değişiklikler
-olmadığı takdirde umumi fiyat seviyesinde yükselmeleri tahrik etmiyeceği neticesine varılmıştır,
M. Meclisi
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Öerçekten ham maddelerden Türk ekonomisinin ve sanayiinin kalkınması bakımlarından bilhassa
ehemmiyet arz edenlerinin vergilerinin umumiyetle yükseltilmemesine çalışıldığı, artırmaların daha
ziyade istihlâke dönük ham maddeler üzerinde kaldığı, yatırım maddeleri üzerindeki değişikliklerin
ise amortisman yoliyle uzun devrelere dağılacağı ve maliyetlere tesirinin düşük kalacağı ve esasen
kanun metninde yer alan vergi değiştirme ve taksitlendirme müesseselerinin bu alanda finansman
açısından çıkacak dar boğazları izale edici bir fonksiyon icra edeceği komisyonumuzca kabul edil
miştir.
3. — Komisyonumuz kanun tasarısının, sanayiimizin gelişmeyi, her yıl artan emek hacmine yeni
sahalar açılması ve malî ve fizikî mânada geniş mikyasta gelişen yatırım ihtiyaçlarının karşılana
bilmesi gibi konulardan arz ettiği imkânlar üzerinde dikkatle durmuş, bu konularda Hükümet ve
özel sektörü temsilen Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinden teferruatlı bilgiler almıştır.
Hükümet ve özel sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda belirtilen ve komisyonu
muzca iltihak edilen görüşler sanayiimizin kalkınması için, alınması gereken diğer tedbirlerden
başka, gümrük tarifelerinden bu suretle istifade edilmesinde kati zaruretler bulunduğu merkezin
dedir. Ancak bu vasıtadan istifade edilmek suretiyledir ki, gerçek sanayici muhtacolduğu ve bek
lediği himaye garantisini elde edebilecek, esasen Türkiye piyasasında memleketin tabiî şartları ica
bı olarak mal azlığından doğan fiyat yükselmelerinin sebebiyet verdiği fahiş ve haksız kârlar mah
dut şahıslara intikal etmek yerine Devlete ve bu istikametten tekrar ekonominin lüzum gösterdiği
harcamalara intikal edebilecektir.
Komisyonumuz Türkiye'nin gerçek mânada smaileşmesini gelecek yıllardaki yatırımların ge
rektirdiği ihtiyaçları karşılamak bakımından da kati bir zaruret olarak telâkki etmektedir. Filha
kika Türkiye'nin meselâ elektrik istihsali ve istihlâki konusunda en mütevazi bir gelişmeyi sağlıyabilmesi için ihtiyacı olan tesisat ve teçhizatı hariçten döviz karşılığı getirmesi o derece büyük mik
tarlarda dövize ihtiyaç göstermektedir ki bunları mevcut ihracat bünyemiz ve borçlanmalar yoliy
le temine imkân yoktur. Buna karşılık bu tesisat ve teçhizatın Türkiye'de imal edilebilmesi için baş
vurulması lâzımgelen şartların en başta gelenini gümrük himayesi teşkil etmektedir.
Bu arada üzerinde durulması gereken mühim konulardan birisi de yabancı sermayenin bu hi
maye ile olan ilgisidir. Filhakika Türkiye'de gerek yerli ve gerekse yabancı sermaye, yatırım konu
sunda bir karara varmadan evvel Gümrük vergilerinin durumu üzerine dikkatle eğilmektedirler.
Malûm olduğu gibi, bir kısım ana sanayiin, kimya ana maddeleri, makina ve teçhizat imalâtı şeklin
deki sanayiin gerektirdiği şartlar içinde bilgi (Know How) bilhassa ehemmiyet arz etmektedir.
Yabancı sermayenin Türkiye'de yapacağı yatırımlar, fizikî kıymet hareketlerinden başka aynı za
manda bu mânadaki bilgiyi de beraberinde getireceğinden gümrük himayesinin bu sermayeye ge
rekli garantiyi sağlıyacak seviyelerde kurulmuş olmasında çok büyük bir zaruret vardır.
Bilindiği gibi Türkiye ile Müşterek Pazar arasındaki anlaşma, ihtiyacı karşılayacak derecede
hesaplı bir zaman devresi içinde Gümrük vergilerinin karşılıklı olarak, tedrici bir şekilde kalkma
sını buna mukabil Türkiye'nin Müşterek Pazar memleketleri dışındaki memleketlere karşı uygula
yacağı tarifenin de Müşterek Pazarın Müşterek Dış Tarifesine intibak etmesini gerektirmektedir.
Türkiye'nin bu bakımdan tarifelerini yapılacak bu indirim ve intibak ameliyesini göze alarak şim
diden muayyen hadlere yükseltmesi icabetmektedir.
Türkiye'de Gümrük vergilerinin düşüklüğü kendiliğinden dahilî vergilerden daha çok hasılat
sağlanması ihtiyacını doğurmakta ve böylece bir taraftan ithalâta nevama prim verilirken diğer
taraftan dâhildeki sermayelerin ve teşebbüslerin ya cidden himaye gören imalât sahalarına (ki bun
lar daha ziyade istihlâk emtiası istihsal eden yatırımlar sahalarıdır) yahutta ithalât ticaretine yö
nelmelerine sebebiyet vermektedir. Bu durum esasen tasarruf temayülü yüksek olmıyan Türkiye
gibi bir memlekette sermayelerin kısmen israf edilmesi veya prodüktif olmıyan sahalarda kullanıl
ması mahiyetinde olumsuz bir gelişme olarak ifade edilebilir. Yeni tarife ile Türkiye dâhilinde ser
maye emtiası imal edecek malların, yani makina, teçhizat ve benzeri nitelikteki eşyanın imali ve is
tihsalinin cazip bir hale getirilmesi bu konudaki bu boşluğu da doldurmuş olacaktır.
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4. — Tarifemizin değiştirilmesindeki zaruretler ve böyle bir ameliyeden beklenen neticeler hak
kında Hükümet ve özel sektörü temsil en Türkiye Odalar Birliği temsilcilerinin
komisyonumuza
verdiği izahat arasında dikkati çeken noktalara aşağıda yer verilmiştir.
a) Bugünkü gümrük tarifemizin ensidansı Fransa, Yunanistan, ispanya, İsrail gibi bu sahada
başarı kazanmış memleketlere nazaran çok düşüktür. Bu hal, uniumi ensidanslarda böyle olduğu
gibi maddeler üzerinde yapılan tetkiklerde de aynı durum müşahede edilmektedir.
Ezcümle tarifenin 84 neti faslında yer alan nıakina ve teçhizat kısmında Türkiye'nin tarife
(hadleri umumiyeltie %5 ve nihayet 10 seviyesinde kaldı'ğı halde İngiltere, Müşterek Pazar, Yu
nanistan, İsrail, tspanya, Pakistan gibi çok sınaileşmiş, sı nail eşmekte ve sınai'leşmemiş olmak gibi
değişik yapılar arzeden muhtelif memleketlerdeki nisbetler bunların çok üstünde bulunmakta, Tür
kiye'nin tarifesi değiştirilirken bilhassa sanayi inkılâbını başarmış olan ispanya ve israil'in misbetlerinden istifade edilmesi zaruretine kanaat getirilmektedir.
('Hükümet temsilcisinin açıklamaları,
84 ncü fasıl hakkındaki ekli mukayeseli cetveller,)
b): Oümrük tarifelerimizde kakaodan % 10 vergi alınırken en mühim iptidai maddelerden çok
daha ağır meselâ % 25-40 nisbetinde vergiler alınmakta, bâzı mamfil maddelere tatbik olunan nis
betler bu mamul maddelerin imalinde kullanılan ham maddelerin nisbetlerindc.n dalha düşük olarak
tesbit edilmiş .bulunmaktadır. Velhasıl bugünkü tarifemizde Beş Yıllık Plân ve yıllık programlar
da ıgelirtildiği gibi aksaklıklar, tutarsızlıklar, düşüklükler vardır'. (Hükümet ve Türkiye Odalar
Birliği temsilcilerinin izahatı)
c) ıfıümrük Tarifeleri sınai himaye vasıtaları arasında, en önemli yeri işgal edenidir. Mevcut
(«ümri'ık O iriş Tarifemiz sınai himayeyi sağlayamamaktadır. Bundan başka değişik nitelikteki mad
deler arasında bulunması »gereken ahenk, ihtiyacı karşıhyaeak durumda değildir. Bu durum yerli
sanayiin gelişmesini engellediği gibi yabancı sermayenin cesaretini de kırmaktadır.
Yeni tasarı ile, uzun vadeli Kalkınma Plânının hedeflerine göre gerekli hadler üzerinde süratle
tedbir alınabilmesi bakımından Hükümete yetki tanınmıştır. Buna ilâveten yatırım maddeleri ba
kımından hasıl olabilecek finansman zorluklarını izale -edebilmek için verginin 5 yılda ve 5 eşit
taksitte alınabilmesini temin edecek şekilde tedbirler de düşünülmüştür. Bunlar topyekûn sanayimiz
ve ekonomimiz için yeni ve müspet müesseselerdir. Yeni 'Kanunla tarifenin hami ve malî fonksiyon
larını gereği veçhile yapabilmesini izlemek üzere vazifeli bir teşkilât kurulmuş olması da yenilikler
arasında yor almaktadır. (ıSanayi Bakanlığı Temsilcisinin izahatı),
d) Türkiye'nin istihsal vasıtası ihtiyacı fevkalâde büyük rakamlarla ifade edilebilecek bir ha
cimdedir. Meselâ yurt elektrifikasyonunun mütevazı bir ölçüde dahi gerçekleştirilebilmesi için, yal
nız enerji üretim, nakil ve tevzi tesislerine önümüzdeki 17 yıl zarfında yatırılması gereken meblâğ
ların tutarı 40 milyar TL. mertebesinde olup bunun yarısı dışardan satın alınacak ekipman ve
ımakinalarm döviz karşılığı olacaktır.
Bu yatırımlardan sonra elektrifikasyon alanında varılacak merhale, muhtemelen yılda adam ba
sma bürüt '5Û0 kw'lık bir tüketim seviyesine yükselecektir ki bu da ispanya'nın bugünkü tüketim
seviyesinin bir hayli altındadır.
Mamafih, memleketimizin döviz kaynaklarının bilinen sınırlı gelir kapasitesi muvacehesinde, sa
dece elektrifikasyon için lüzumlu olan bu miktarda dövizin temini herhalde maddeten kabil olamıyacakiır.
Kaldı ki Türkiye'nin ekipman ihtiyacı bundan ibaret de değildir. Türkiye Ekonomisinin çağdaş
olgunluğa ulaşabilmesi, kısa zamanda bir sanayi devrimini idrak etmesiyle mümkündür. Böyle bir
devrim ise istihsal vasıtası sanayii alanında kat'edilecek merhalelerle tahakkuk edebilecektir.
Fakat istihsal vasıtası sanayi, tüketim maddesi sanayimden çok farklı bir niteliği haizdir. Bu
sanayiin kurulması ve gelişmesi, büyük gayret veıızun zaman istiyen bir iştir. Bundan dolayı, is
tihsal vasıtası sanayiinin, bilhassa başlangıçta, maliyetlerin yüksekliği ve istihsal hacminin yetersiz
liği gibi, güçlüklerle karşılaşılması kaçınılmaz birolaydır. Bir sanayiin Icuruluş safhasında, prodük
tivitesini azaltan ve dolayısiylc onu yıkıcı dış rekabetler karşısında 'zayıf bir duruma sokan bu
şartlar şüphesiz ancak müessir bir himaye ile önlenebilir.
M. Meclisi
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Nitekim Türkiye ile her bakımdan mukayese edilebilecek bir durumda olan tspanya, halen
Türkiye'ye nazaran büyük bir hızla sanayileşmektedir. Bu hızın büyüklüğü İspanya'nın elektrifikas
yon alanında gerçekleştirdiği projelerin genişliğinden anlaşılmaktadır, ispanya'nın bu projeleri
kuvveden fiile çıkarabilmesi, 1930 senesinde kurduğu ve bugüne kadar aralıksız olarak geliştirme
ğe devam ettiği Elektro - Teknik Ekipman Sanayiinin sayesinde mümkün olabilmektedir ve bu
memleketin bu sanayiini geliştirmek için tatbik ettiği himayenin kuvveti ise, yatırım mallarının
bu memlekete ithali sırasında alınmakta olan gümrük vergilerinin yüksekliğinden açıkça belli olmak
tadır. Bu tasarı Türkiye'de de bu nitelikte bir sanayiin kurulmasında âmil olacaktır kanaatin
deyiz. (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisinin izahatı)
e) özel sektör olarak tasarının hazırlanmasına iştirak etmiş bulunuyoruz. Tasarının heyeti umumiyesi ile tamamına ve teferruatına ve tarifede yer alan hadlerde tamamiyle mutabıkız.
Tasarının pahalılık yaratması, yatırım faaliyetini engellemesi bahis mevzuu değildir. Türki
ye'de yatırım malları sanayiinin kurulması için bu nitelikte bir gümrük himayesi zaruridir. Buna
mukabil halen müteşebbislerimizi yatırım yapma hususunda düşünceye sevk eden âmil yatırımın
maliyeti değil yapılacak istihsalin a) hammaddesinin bulunması, b) yabancı mallara karşı fiyat
rekabeti imkânı olup olamıyacağı keyfiyetidir.
Hususi sektör olarak yeni tasarının bilhassa tavizli hadlerin vergileri gerekli çalışmalarla ıslâh
edildikten sonra smaileşmemiz ve kalkınmamız bakımından çok yararlı olacağını, bu nitelikte bir
gümrük himayesi olmadıkça gerçek sanayiin kurulmasına imkân bulunamıyacağmı düşünmekteyiz.
(Odalar Birliği temsilcilerinin açıklaması)
Komisyonumuz heyeti umumiyesi ile bu görüşleri haklı ve gerçeğe uygun olarak kabul etmiş,
tarifenin gerçek himaye imkânını sağlıyacak hadlere çıkarılmasında zaruretler bulunduğu fikri
üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur. Bu münasebetle vergi yükünün ağırlaşmasında tüketim mad
delerinin fiyatları üzerinde yapacağı tesirin iktisadi mânada etkisinin olumlu olacağı, bu yol ile
dış tediye imkânlarımızda ferahlamalar sağlanacağı, buna mukabil yatırım finansmanları bakımın
dan tasarı metninde yer alan değiştirme ve taksittendir m e hükümlerinin de hâsıl olabilecek sıkışık
lıkları izale edebilecek nitelikte olduğu kabul edilmiştir.
5. Kanun tasarısının maddelerine gelince :
Kanun tasarısının birinci maddesinde değişiklik yapılmamıştır. Tasarının ikinci maddesinin (a)
fıkrası aşağıda açıklanacağı şekilde değiştirilmiş, (b) ve (c) fıkraları kaldırılmıştır.
Bu madde hakkında Anayasa Komisyonundan alman mütalâa mazbataya eklenmiştir.
Hükümetin hazırladığı tasarının ikinci maddesinin (a) fıkrasında, Hükümete vergi hadlerini de
ğiştirme hususunda yetki tanınmaktadır. Komisyonumuz artırmalarda bu yetkiyi % 50 lik bir
seviye ile hudutlandırmayı kabul etmiştir.
Bu meyanda Hükümete tarife nisbet ve hadlerinde tanınan bu yetki tarifedeki notlara da teşmil
edilmiş, madde metnine bu değişikliklerin kararnameler ile yapılacağına dair sarahati ifade eden
(Kararnamelerle) kelimesi eklenmiş ve Türkiye Odalar Birliği ibaresi yerine mezkûr teşekkülün
resmî unvanını koymuş ve nihayet değişikliğin muayyen Bakanlıklar ve teşekküller temsilcilerinin
teklifi üzerine yapılacağı hakkındaki ifade de «Bu Bakanlıklar ve teşekküllerin mütalâaları alındık
tan sonra» şekline icra edilmiştir.
Yukarda da temas edildiği gibi Hükümete artırıcı maıhiyetteki
değişiklikler bakıımmdain
tanınan yetki % 50 nisbetinde bir seviye ile hudıutlandınldığı ve bu hudut içinde yasama orga
nının Hükümete vergi nisbetlerinde değiştirmeler yapmaîk yetkisi kabul edildiği cihetle, Hükü
met tasarısındaki 2/c fıkrasına lüzum kalmamış ve ton fıkra çıkarılmıştır.
Heyeti umumiyesiyle maddenin yukardaki hükümlere mütaallik kısmı Anayasa Komisyonu
nun müdellel ve mufassal mütalâasından da anlaşılacağı veçhile Anayasamızın 5 ve 61 nci mad
delerine uygun bulunmuştur.
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- w Bu suretle Hükümete tanınan yetki, kanunla yasama organınca verilmiş düzenleyici bir yet
ki olup 'bu yetkinin verilmesi ile yasama organı yetkisini yürütme oıigamma devretmemektedir.
Diğer taraftan ,bu düzenleyici fonksiyonu icra ederken Hükümet kamunda öngörülmüş bir ver
giyi uygulamak durumunda 'bulunmaktadır.
'Gümrük Vergisi ıbu hali ile % 50 lik hir artırma marjı ile sıfır vergi haddi arasında mevcınttur. Hükümet ıbunu Gümrük Ver'gisi gibi ekonomik fonksiyonu höyle 'bir tedbiri zorunlu kı
lan foir vergi bakımından konjonktürün; sınai Ve iktisadi faaliyetlerin ihtiyaçlarına igöre düzenliyeeektir.
(Buna mukabil, komisyonumuz Anayasa Komisyonunun mütaJâasınıa da iştirak etmek suretiyle
Hükümet tasarısındaki 2/b fikrasını Anayasaya aykırı bularak bu fıkrayı çıkarmıştır.
Tasarının üçüncü maddesinin (a) fıkrasında değişiklik yapılmamış, buna mukalbil aynı mad
denin (b) fıkrası değiştirilerek fıkra metninde yer alan kanun ve kararnamelere mütaallik hü
küm çıkarılmış, fıkra 'hükmüne açıklık ve berraklık verilmiştir. Bu madde ile ilgili olarak yapılatn müzakerelerde taksitlemdirmelere faiz tatfoikı hakkındaki teklif komisyonumuzca kaibuıl edil
miştir.
Tasarınım dördüncü maddesindeki (birlikte) kelimesi çıkarılmış ve 'buna mukabil bu madde
de yer alan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir.
Komisyonumuz tasarının 5 nci maddesinde yer •alan ve Gümrük vergilerini daimî ıbir takiple
vazifeli kılman bakanbklararası bir komfisyon esasını kabul etmekle beraiber, her hangi bir
yanlış tatbikata meydan vermemek için metindeki (yukardaki maddelerde igölsterilen işler) iba
resini (yukardaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları) şekline irca ederek gerçek
yetki ve sorumluluğun Bakanlar Kuruluna taallûk ettiği keyfiyetine sarahat vermiştir.
Komisyonun toplanma sürelerine mütedair hükmü, (15 günden az ve iki aydan çok olamaz)
şeklinde değiştirilmiş, yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde yapılacak yönetmelik ile iLgili
çalışmalar için Ibu tahdidi hükmün meri olamıyacağma mütedair fıkra ise ayrı bir geçici mad
de haline getMlmiştir.
Komisyonun başkan ve üyelerine toplantı ba§nıa verilmesi düşünülen huzur hakkı miktarının
100 lira yerine Bakanlar Kurulunca teslbiti uygun görülmüş ve madde metni buna ıgöre tashih
edilmiştir.
Buna mütenazır alarak, talimatnamenin hazırlanmasına mütaallilk çalışmalarla ilgili huzur
hakkının Bakamlar (Kurulunca .ayrıca tâyin edileceği hükme bağlanmıştır.
7 nci maddede yer alan (1 Mart 1964) kaydı (neşri tarihinde) kaydiyle tadil edilmiştir.
6. Kanun tasarısına bağlı Tarife Cetveli üzerinde yapılan incelemeler sonunda aşağıdaki deği
şikliklerin yapılmasına lüzum görülmüştür.
a) 28.39/b pozisyonunda (amonyum) kelimesinden sonra (amonyum nitrat hariç) ibaresi ko
nulmuştur.
b) 29.02 pozisyonundaki ihtar hükmüne «D. D. T.» den sonra «ve B. H. C.» ibaresi eklen
miştir.
c) 51.03/a pozisyonunun nisbeti c/c 5 den % 15 e çıkarılmıştır.
d) 98.08 pozisyonunun nisbeti % 60 dan % 75 e çıkarılmıştır.
7. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlarında yer alan suni
gümreler için % 10 - 20 arasında nisbetler tesbit edildiği müşahade edilmiştir. Hükümet temsilci
leri dahilî sanayii teşvik ve himaye ihtiyacı, taviz müzakerelerinde pazarlık payı ve Müşterek Pa
zar tarifelerine intibak keyfiyetleri dolayısîyle bu kanuni nisbetlerin tesisine gidildiğini, kanun
yürürlüğe girdiği anda bu nisbetlerin ikinci maddedeki yetki dâhilinde muafiyete irca edileceğini
açıklamışlardır. Bu münasebetle komisyonumuz aynı istikametteki temenniye raporda yer ver
mekte fayda mülâhaza etmigtir.
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- 11 8. Tasarınm gümrük tarifelerine taallûk etmesi ve iktisadi, ticari ve sınai sahalara olan etkisi
nin önemi dolayısiyle öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz
iedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkanı
Çanakkale
$. İnan

Başkanvekili
Sakarya
N. Bayar

Sözcü
Ankara
/. Seçkin

Kâtip
Ağrı
Muhalifim
N. Güngör

Amasya
R. Arpactoğlu

Adana
Söz hakkım mahfuzduı
Y. Aktimur

Burdur
N. Yavuzkan

Bursa
Söz hakkım mahfuzdur
A. Türkel

Bursa
Söz hakkım mahfuzdur
Z. Uğur

istanbul
î. Abak
imzada bulunamadı

Çankırı
Muhalifim
K. Arar

Erzurum
G. Karaca

Giresun
A. Cüceoğlu
imzada bulunamadı

istanbul
V. özarar

izmir
3öz hakkım mahfuz
/. Gürsan

Kastamonu
t. H. Yılanlıoğlu

Konya
K. Ataman

Konya
A. Kuzucu

Konya
R. özal

Maraş
Muhalifim
A. Hüdayioğlu

Ordu
/. Ağaoğlu

Rize
Söz hakkım mahfuz kalmak üzere
A. H. Güner

Sivas
R. Günay

Tokat
R. önder

Van
Ş. Kösereisoğlu

Sivas
R. Çeltekli

Manisa
S. Çağlar
imzada bulunamadı
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Van
I. Bedirhanoğlu
imzada bulunamadı
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Anayasa Komisyonu mütalâa raporu
Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 1/664
Karar No. : 7

'
3 . 4 . 1964
Yüksek Başkanlığa

Komisyonumuz, 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesinin Anayasaya uygun olup olmadığına dair
îki Numaralı Vergi Reformu Geçici Komisyonu Başkanlığının 26 Mart 1964 tarihli, esas No. : 1/664
ve Karar No. : 1 sayılı yazısını, Hükümet adma Adalet, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları
temsilcilerinin ve söz konusu Geçici Komisyon Sözcüsü Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in hu
zurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır :.
1. Komisyonumuz, Geçici Komisyon Başkanlığının mezkûr yazısının 2 nci paragrafında yer
alan ve Hükümetin de iştirak ettiği belirtilen önerge muvacehesinde, hakkında mütalâa istenen
metni aşağıdalki şekilde tesbit eylemiştir :
«Madde 2. — a) Bakanlar Kurulu, uzun vadeli kalkınma plânının hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu ötkisini memleket ekonomisine en
uygun nitelikte tutmak üzere, Maliye, Ticaret, Tarım, Sa,nayi, ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Odalar Birliği tarafından birlikte yapılacak teklif üze
rine, gerekli görülecek eşyanın tarife cetvelinde gösterilen vergi nisbeti veya hadlerinde gerekli
değişiklikleri yapnnaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve şartları tesbite yetkili
dir.
Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden mevcut 'had ve nisbetleri arttırıcı ma/hiyetteki ilâ
veler, kıymet esasına göre vergilendirilenlerde ilgili malın Gümrük Vergisine esas olan değe
rinin; ölçü esasına göre vergilendirilenlerde mevcut spesifik haddinim % 50 simden dalha fazla
olamaz.
b) (a) fıkrasındaki hüküm, mal cins ve nevileri itibariyle genel olarak uygulanabileceği
gibi, vukulbulacak toplu ve bir projeye bağlı yatırım teşebbüsleri için özel olarak da uygula
nabilir.
c> Bakamlar Kurulunun fau madde gereğince alacağı kararlar, Resmî Gazete ile yayımlanmak
suretiyle hemenı yürürlüğe konur ve bu tarihten itibaren üç ay içinde onanmak üzere yasama
o Ağanlarına ısunulur.»
2. Komisyonumuz, Hükümet ve Geçici Komisyon adına yapılan açıklamalar sonucunda, yu
karda tesbit olunan Ihükmün, Anayasanın 5 ve 61 ııci maddelerine aykırı /olup olmadığınım tered
düt konusu olduğunu da tesbit eylemişitir.
3. Anayalsanın 5 nci maddesi, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (yani ya
sama onganıtna) aidolduğunu ve bu yetkinin devredilemiyeceğini belertmektedir.
Yasama yetkisinden maksadın, genel ve ilkel bir yetki olarak, genel, objektif ve gayrişahsj
hukuk kuralları koymak olduğu ve 'bu nitelikteki kurallara ve bunları değiştiren veya kaldı
ran kurallara «kanun» dendiği malûmdur. Anayaisa, bundan başka, genel, objektif ve gayrişaJhsi olmamakla (beraber, flbâz* hukuk kurallarının da kanun yoluyla konulmasKnı 'emretmekte ve
ya 'buna cevaz vermektedir; ancak, bu yola başvurmak, ancak, Anayasada bu yolda (bir emrim
veya cezanın yer almasma bağlıdır. «Kanun» Anayasaya göre, fcaadetem $2 nci maddede göste
rilen »prosedüre göre çıkarılır; bütçe kanunları 94 ncü ve Anayasayı değiştiren kanunlar da
155 nci maddede gösterilen özel prosedürlere tabiidirler.
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— 13 Bir kanun genel dbjektitf ve gayriışahsi kurallar ihtiva ettiği vakit, gerek maddi, gerek şeklî
anlamında «kanun» vasfını ta^ır. Bunıaı karşılık, bir kanunun ihtiva ettiği hukuk kuralları bu
nitelikte değilse, o kanun ısadece şeklî anlamında bir kanundur. Ancak, gerek hem maddi, hem
şeklî anlamında kanun vasfını taşıyan kanunlar; gerek sadece şeklî anlamında kamın vasfını
tanıyan kanunlar, Anayasa Mahkemesinin murakabesinle tafbidirler.
Anayasa, 107 inci maddesinde, kanunun uygu lanmıasını .göstermek veya kanunun emrettiği
işleri belirtmek üzere tüzük; ve 113 ncü maddesinde de, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere yönetmelik çıkarma yetkisini yürütme organına tanımıştır. Bu suretle, yü
rütme ongana d a ıbâzı hallerde, maddi anlamında «kanun» sayılabilecek yani genel, objektif
ve- ıgayrişalhsi nitelilkte hukuk kuralları koyabilmektedir; ancak, bu hukuk kuralları şeklî anla
mında kanun sayılamaz; Anyasaı Mahkemesinin murakabesine değil; fakat, istisnaen adlî yargı
nını (görevli olduğu cılklar hariç, idari yargının murakabesine tabidir.
Anayasanın 6 neı maddesi gereğince, yürütme görevi, yasama ve yargı yetkilerinin "aksine,
genel ve ilkel bir yetki olmayıp, ancak bir kanuna istinadadiyorsa mevcudiyet kesbedebilir.
Yürütme organı, bir kanun hükmü veya - Anayasa da bir kanun olduğu cihetle - hukuk düzenin
de doğrudan doğruya tesir icra eden bir Anayasa hükmü mevcudolmadıkça, her hangi bir hu
susu idari tasarruflarla, ezcümle, tüzük ve yönetmelikle düzenlemek yetkisine sahip değildir.
Buna mukabil, yürütme organı, bir hususu düzenlemek için kanuni yetkiye sahibolduğu va
kit, bu yetkisini, tüzük veya yönetmelik j'oliyle kullanabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi
nin 11 Mayıs 1963 tarihli ve 11400 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1G Ocak 1963 tarihli, Esas
No. : 1962/232 ve Karar No. : 1963/9 sayılı Kararında belirtildiği üzere, diğer «umuma şâmil
nitelikte hukukî tasarruflar» yoliyle de kullanması mümkündür.
îşte, işbu raporun 2 nci paragrafında yer alan maddenin (a) bendinde Bakanlar Kuruluna
verilen' yetki böyle bir yetkidir. Bakanlar Kurulunun, bu yetkisini, Anayasa ve İdare Huku
kumuz tatbikatının değişmez bir kuralı icabı, bir kararname yani Cumhurbaşkanının iradesini
ihtiva eden bir idari tasaruf şeklinde kullanacağı şüphesizdir.
Anayasa Mahkemesinin yukarda zikri geçen kararı ile yine Anayasa Mahkemesinin 24 Ocak
1963 tarihli ve 11316 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 10 Aralık 1962 tarihli, Esas No. : 1962/198
ve Karar No. : 1962/111 sayılı Kararında da belirtildiği gibi, «Yasama Organı, kanun yaparken,
bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tesbit etmek yetkisini
haiz is»3 de; zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler alınmasına veya alman tedbir
lerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde, Yasama Organının
yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izliyerdk zamanında tedbirler almasının
güçlüğü karşısında, kanun koyucunun, esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra, ihtisas ve idare
tekniğine taallûk eden hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi, yasama, yet
kisini kullanmaktan başka oir şey değildir» ve «Şu hale göre, bu durumu, yasama yetkisinin
yürütme organına bıraJkıldığı anlamına almak doğru olmaz.|»
Anayasa Mahkemesinin bu içtihadından da anlaşılacağı veçhile, Yasama Organının, bâzı za
ruri hallerde, çıkarılacak idari tasarrufu alanı veya unsurları bakımından sınırlıyarak yürütme
oüganma bâzı düzenleyici yetkiler vermesi de, aslında, Yasama Organının yasama yetkisini kul
lanmasından başka bir şey değildir.
İnceleme konusu olan hükümde, Bakanlar Kuruluna, gümrük resimlerinin asgari haddi (ki
muafiyet haddi de olabilir) ile âzami haddi arasında bir haddi tesbit edebilme yetkisi veril
mesi bahis konusu olup; Hükümete gümrük konusunda bu gibi yetkilerin verilmesi Anayasa
kuralları bakımından bu alanda farklı hükümler getirmemiş olan 1924 Anayasası ve diğer Ana
yasa sistemlerinde tamamiyle normal telâkki edilmiştir. Bu, yukarda zikredilen Anayasa Mahke
mesi içtihadında tarif edilen şekilde, Hükümete kanunla Yasama Organınca verilmiş bir dü
zenleyici yetkiden ibaret olup; bu yetkinin ^ rilmesiyle Yasama Organının yasama yetkisini
yürütme organına devrettiği mânası çıkarılamaz,
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Bu durumda, SÖK konusu hükmün, Anayasanın 5 nci maddesine aykırı olmadığı sonucuna va
rılmıştır.
4. Söz konusu hükmün Anayasanın 61 nci maddesinde yer alan «Vergi, resim ve harçlar ve ben
zeri malî yükümler ancak kanunla •konulur;» hükmüne uygun olup olmadığı konusuna gelince •>
Bakanlar Kuruluna söz konusu hükümle vevilmesi bahis konusu olan yetki kullanıldığı va
kit, Bakanlar Kurulu, kanunda öngörülmiyen b b vergiyi uygulıyaeak değildir. Anayasanın
bu hükmünden maksat, vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî hükümlerin, bir kanuna istina
den vaz'edilmesddir. Nitekim, mahallî idareler de bir kanuna istinaden bu gibi malî hükümleri
vaz'etınek yetkisine, her yerde, normal olarak sahiptirler,
Bu itibarla, tasarının söz konusu hükmünün Anayasanın 61 nci maddesine de aykırı olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
5. Komisyonumuz, işbu raporunun 1 nci paragrafında zikredilen hükmün (a) bendinde, Ti
caret Odaalrı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin, bâzı bakanlıklarla bir arada Bakanlar Kuruluna teklifte bulunabilmesine dair bir hükmün yer aldığını da müşahede eylemiştir.
Parlömanter rejimlerde yerleşmiş geleneksel şekliyle, Bakanlar Kuruluna, bu kurula başkanlık
etme yetkisine sahibolan Cumhurbaşkanı ile Kurulun üyesi olanlar dışında hiçbir teşekkül ve kişi
nin veya merciin teklifte bulunamıyacağı aşikârdır.
Anayasa sistemimize tamamiyle aykırı olan bu hükmün tasarıdan çıkarılması ve söz konusu
Birliğin istişari mütalâasının ilgili Bakanlıkça alınacağına dair bir hükmün konulması yerinde ola
caktır.
6. İşbu raporun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (a) bendinde, hukuk düzeninde tesir
icra eden Bakanlar Kurulu kararlarının Cumhurbaşkanınca imzalanmıyabileceği yolunda doktrin
de son zamanlarda ileri sürülmüş bâzı yanlış görüşler muvacehesinde, Bakanlar Kurulunun, bu
yetkisini bir kararnameyle yani Cumhurbaşkanının iradesini muhtevi bir idari tasarrufla) kullana
cağını belirtmekte de fayda vardır.
7. İşbu raporun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (b) bendinde, (a) bendi hükmünün
«toplu ve bir projeye bağlı yatırım teşebbüsleri için özel olarak da» uygulanabileceği belirtilmekte
dir.
Komisyonumuz, bu hükmü, Anayasanın 12 nci maddesine aykırı bulmuştur. Gerçekten, bir özel
statü sevk edilirken, Anayasanın mezkûr maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ihlâl edilmiş olma
ması için, bu özel statünün gayri muayyen kişilere tatbiki imkânının açık bulunması iktiza eder.
Bu hükümde ise, böyle bir vasıf mevcut değildir.
8. Komisyonumuz, işini raporunun 1 nci paragrafında yer alan maddenin (c) bendini de lüzum
suz bulmuştur.
Gerçekten, eğer mezkûr maddenin (a) bendi gereğince çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu
kararnameleriyle bir kanun hükmünün değiştirilmesi veya kaldırılması bahis konusu olsaydı, bu
kararnamenin alanı veya unsurları kanunla sınırlanmışsa, o zaman, bu kararnamenin belli bir süre
sonucunda bir kanun tasarısının ekli olarak yasama, organının onayına sunulması gerekirdi. Hal
buki, şıkkımızda böyle bir durum bahis konusu değildir. Bu bakımdan, alelade bir idari ta
sarrufun bir kanunla yasama, organı tarafından onanması Anayasa bakımından mümkün olamaz.
9. İki Numaralı Vergi Reformu Geçici Komisyonu Başkanlığına sevk edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Anayasa Komisyonu
Başkanı
Ankara
fi. Apaydın

Başkanvekili
Maraş
K. Bağcmğlıı
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Sözcü
İstanbul
C. Kırca

.(S. Sayısı ; 698 )

Kâtip
Afyon K.
H. N, Bakî
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Adana
A. Bozdoğanoğlu

Afyon K.
A. Yılmaz

Ağrı
R. Polat

Ankara
F. Börekçi

Ankara
E. Paksüt
İmzada bulunamadı

Balıkesir
K. Bulul

Çorum
A.Gülcr
imzada bulunamadı

Çorum
/. Tombuş

Elâzığ
ö. F. Sanaç
imzada bulunamadı

Kars
K. Güven

Ordu
R. Aksoy

Urfa
A, Akan
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HÜKÜMETİN TEKDİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞÎ

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na, 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla
eklenen ve 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Ka
nunla doğrudan doğruya veya bu kanuna da
yanılarak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Cet
veli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değişti
rilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2: — a) Bakanlar Kurulu, uzun
vadeli Kalkınma Plânının hedeflerini göz önün
de bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin malî ve koruyucu etkisini memleket ekono
misine en uygun nitelikte tutmak üzere Mali
ye, Ticaret, Tanm, Sanayi ve Gümrük ve Tekel
Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve
Türkiye Odalar Birliği tarafından birlikte ya
pılacak teklif üzerine gerekli görülecek eşya
nın tarife cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve
ya hadlerinde gerekli değiştirmeleri yapmaya
ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul
ve şartları tesbite yetkilidir.
b) (a) fıkrasındaki hüküm, mal cins ve
nev'ileri itibariyle genel olarak uygulanabilece
ği gibi vuku bulacak toplu ve bir projeye bağlı
yatırım teşebbüsleri için özel olarak da uygu
lanabilir.
c) Bakanlar Kurulunun bu madde gereğin
ce alacağı kararlar Resmî Gazete ile yayınlan
mak suretiyle hemen yürürlüğe konur ve bu
tarihten itibaren üç ay içinde onanmak üzere
yasama organlarına sunulur.

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun vadeli
Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde bu
lundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî
ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en
uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Maliye Ti
caret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliğinin müşterek mütalâasını
aldıktan sonra, kararnamelerle Gümrük Giriş
Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve
hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiş
tirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin uygu
lanmasına ilişkin usulleri ve şartları tesbite yet
kilidir.
Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden
mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki ilâ
veler kıymet esasına göre vergilendirilenlerde, il
gili malm gümrük vergisine esas olan değerinin,
ölçü esasına göre vergilendirilenlerden mevcut
spesifik haddin % 50 sinden daha fazla olamaz.

MADDE 3. — a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve Teşekküllerce birlikte yapılacak in
celeme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve
ithali uzun vadeli plân hedeflerine uygun gö
rülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde
alınan istihsal vergisini ve Belediyelere ait ver
gilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunla
rın gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren
en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit
taksitlerle tahsiline müsaade etmeye yetkilidir.
b) Yukarıki fıkra hükmü, aynı nitelikteki
yerli maddelerin tedarikinde de uygulanır. Bu
takdirde yatırım maddelerinin, yatırımcılara,
261 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe ko-

MADDE 3.— a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak ince
leme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve itha
li uzun vadeli plân hedeflerine uygun görülecek
eşyanın Gümrük vergileri ile ithalde alınan is
tihsal Vergisini ve belediyelere ait vergilerle
Rıhtım Resmini Bakanlar Kurulu, bunların güm
rük haddini aştıkları tarihten itibaren en çok
beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksit
lerle tahsiline müsaade etmeye yetkilidir.
b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de
imâl ve istihsal olunan yatırım maddelerinin
maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da
aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu
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nulan 5 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2453 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararına ekli 1 nci tabloda ya
zılı vergiler dışında bir fiyat ile verilmesi ve
vergiler yekûnunun, sözü edilen eşyanın teda
riki tarihinden itibaren beş yıl içinde eşit tak
sitlerle tahsil edilmek üzere yatırımcı adına
bir âmme alacağı haline getirilmesi sağlanır.

türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teş
his ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda
ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak
üzere gerekli tedbirleri almaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uy
gulanması ile ilgili usul ve esaslar 2 nci mad
dede yazılı Bakanlık ve teşekküller tarafından,
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki ay içinde, birlikte hazırlanacak bir yö
netmelikte gösterilir.

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

MADDE 5. — Yukarıki maddelerde gösteri
len işler, ikinci maddede yazılı Bakanlık ve
teşekküllerin, daire başkan yardımcısı, genel
müdür yardımcısı ve genel kâtip yardımcısı ka
demesinden aşağı bir kademede bulunmayan
yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile meydana getirilecek ve başkanı bu ka
rarda belli edilecek vazifeli bir komisyon tara
fından karara bağlanır.
Bu komisyon 4 ncü maddede yazılı işin ta
mamlanması için toplantılarını dilediği gibi dü
zenler. Bu işin tamamlanmasından sonra ko
misyon bir aydan az ve üç aydan çok olmıyan
fasılalarla bu kanunun ve Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin uygulanmasından alınan sonuç
ları plân hedefleri ve yatırımlar yönünden in
celer ve gerekirse bâzı olumsuz belirtilerin dü
zeltilmesi için lüzumlu kanun veya karar tasa
rılarını hazırlar ve bunların yürürlüğe konul
masını sağlar.
Bu Komisyonun Başkan ve üyelerine her
toplantı günü için Maliye Bakanlığı bütçesin
den yüzer lira huzur hakkı ödenir.

MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gös
terilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az
daire başkanı yardımcısı, genel müdür yar
dımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademe
sindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Ku
rulu kararı ile kurulacak ve başkanı bu karar
da belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafın
dan yapılır.
Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok
olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki
konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükü
mete arz eder.
Komisyonun başkan ve üyelerine her toplan
tı için, Maliye Bakanlığı bütçesinden, miktarı
Bakanlar Kurulu tarafından tesbit olunacak bir
huzur hakkı ödenir.

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

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci
maddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede
yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müdM. Meclisi
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detle yapacağı toplantılar için 5 nci maddede
yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.
Bu maksatla yapılacak toplantılar için öde
necek huzur hakkı Bakanlar Kurulunca ayrıca
tesbit olunur.
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sa
yılı Gümrük Kanununun 5 nci maddesi uy
gulanmaz.

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Güm
rük Kanununun 5 nci maddesi uygulanmaz.

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
28 . 2 . 1964
Devielt 'Balkanı vo
Başjb. Yardımcım
Barbakan
K. Satır
İsmet înönü
Devle/t Balkanı
Devlet (Bafcanı
/. 8. Omay
M. Yolaç
Devlet Bakam V.
Adalet Bakanı
/. 8. Omay
8. Çumrah
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
1. Sancar
O. öztrdk
Dışi§leri Bakanı
Maliye Bakanı
*T. C. Erkin
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
/. öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
F. îslimyeli
K. Demir
Güm, ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. Alpiskender
B. Ecevit
Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam
M. Erten
H. Oral
Turizm ve Tanıtma Bakanı tmar ve İskân Bakanı
A. î. Göğüs
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu

MADDE 8. — Tasarının sekizinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

M. Meclisi
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GÜMRÜK GÎRÎŞ TARİFE OETVELÎ
FÎHBİST
Faal
No.

Tarife
No.
BÖLÜM

I

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar
Canlı hayvanlar.
Etler ve yenilen sakatat.
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve nameler.
Süt ve süt müstahsalları; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabiî
bal.
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan hayvani men
şeli sair müstahsallar.
BÖLÜM

01.01 - 01.06
02.01 - 02.06
03.01-03.03
04.01 - 04.06
05.01-05.15

II

Nebati müstahsallar
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar.
Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin kabukları.
Kahve, çayj Paraguay çayı (Mate) ve baharat.
Hububat.
Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta; glüten; inülin.
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide ve
tababette kullanılan nebatlar; saman ve hayvan yemleri.
Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli nebati iptidai maddeler;
zamklar, reçineler ve sair nebati usare ve hulâsalar;
örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; tarifenin başka yerle
rinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan nebati menşeli sair müstahsallar.
BÖLÜM

06.01 - 06.04
07.01 - 07.06
08.01-08.13
09.01 - 09.10
10.01 -10.07
11.01 -11.09
12.01 -12.10
13.01 -13.03
14.01 -14.05

III

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahallülünden
meydana gelen müstahsallar; hazırlanmış yemeklik katı yağlar; hayvani
veya nebati menşeli mumlar
15 — Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahallülünden mey
dana gelen müstahsallar; hazırlanmış yemeklik katı yağlar; hayvani veya
nebati menşeli mumlar.
'

BÖLÜM

15.01 -15.17

IV

Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat; alkollü içkiler ve sirkeler; tütün
16 — Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden hazırlanmış yenilecek mad
deler.
17 — Şeker ve şeker mamulleri.
18 — Kakao ve müstahzarları.
*
M. Meclisd .
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16.01 -16.05
17.01-17.05
18.01 -18.06

Tarife
No.
Esasını hububat, un veya nişasta teşkil eden müstahzarlar; pastacılık .ma
mulleri.
Sebze, yenilen nebat, ıneyva ve sair nebat ve nebat parçaları müstahzar
ları.
*
Çeşitli gıda müstahzarları.
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler.
Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış gıdalar.
Tütün.
BÖLÜM
Madenî

20.01-20.07
21.01 - 21.07
22.01 - 22.10
23.01-23.07
2İ.0.1 -24.02

V

müstahsallar

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçı, kireç ve çimentolar
Maden cevherleri, cüruf ve küller.
Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların takdirinden eide edilen nıüs
tahsallar, bitümenli maddeler; madenî mumlar.
BÖLÜM

27.01-27.17

müstahsallan

Organik olmıyan kimyevi müstahsallar; kıymetli madenlerin, radyoaktif
elemanların, nadir toprak madenlerinin ve izotopların organik veya orga
nik olmıyan bileşikleri.
Organik kimyevi müstahsallar.
İspençiyari müstahsallar.
Gübreler.
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanenler ve müştakları; bo
yayıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı mad
deler; macunlar; mürekkepler.
Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve kozme
tikler.
Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıkama, yağlama müstahzar
ları, suni mumlar, müstahzar mumlar, bakım müstahsallan, fitilli mumlar
ve benzeri, model yapmaya mahsus patlar ve dişçilikte kullanılan mumlar.
Albümünoid maddeler ve yapıştırıcılar.
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik ha
litalar; ateş alıcı maddeler.
Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme.
Kimya sanayiinin muhtelif müstahsallan.

BÖLÜM

25.01-25.32
26.01 - 26.04

VI

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin

28.0.1 - 28.58
29.01-29.45
30.01 - 30.05
3.1.01 - 31.05

32.01-32.13
33.01 - 33.06

34.01 - 34.07
35.01 - 35.06
36.01-36.08
37.01-37.08
38.01-38.19

vır

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve
bu maddelerden, mamul eşya; tabiî sentetik veya taklit kauçuk;
kauçuk e§ya
Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve bu mad
delerden mamul eşya.
Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk, kauçuk eşya.
}i. Meclisi
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39.01 - 39.07
40.01-41.19

~ fl ^
Tarife

BÖLÜM

VIII

Deriler, köseleler, postlar, kürkle)' ve bu maddelerden mamul eşya;
samciye eşyası; eyer ve koşum tak imlan, seyahat eşyası ve kap, kılıf,
mahfaza teşkil eden benzeri eşya bağırsaktan mamul eşya
Deriler ve köseleler.
Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat eşyası ve kap,
kılıf, muti af aza teşkil eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya.
Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunların mamulleri.
BÖLÜM

IX

42.01 - 42.06
43.01 - 43.04

•

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü; mantar ve
mamul eşya; hasırcı ve sepetçi eşyası

mantardan
44.01 - 44.28
45.01 - 45.04
46.01 - 46.03

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü.
Mantar ve mantardan mamul eşya
Hasırcı ve sepetçi eşyası.
BÖLÜM

41.01-41.19

X

Kâğıt imaline yariyan maddeler, kâğıt ve mamulleri
Kâğıt imaline- yariyan maddeler.
Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan ve mukavvadan mamuller.
Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler, plânlar.
BÖLÜM

47.01 - 47.02
48.01 - 48.21
49.01-40.11

XI

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya
tpek, şap ve buret.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lifler.
Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat.
Yün, kıl ve at kılı.
Keten ve rami.
Pamuk.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler.
Dokumaya elverişli sair nebati lifler; kâğıt iplikleri ve kâğıt ipliğinden
mensucat.
Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler, kadifeler, pelüş
ler, bukleli ve halkalı mensucat; korddMar; şeritei ve kaytancı eşyası;
tüller ve fileler; dantelâlar ve gipürler; işlemeler.
Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; hususi mensu
cat, emdirilmiş veya sıvanmış mensucat ;dokumaya elverişli maddelerden
teknik eşya.
örme eşya.
M. Meelki
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50.01 - 50.10
51.01 - 51.04
52.01-52.02
53.01 - 53.13
.54.01 -54.05
55.01 - 55.09
56.01 - 56.07
57.01 - 57.12

58.01 - 58.10

59.01-59.17
60.01 - 60.06

22tfarife
No. .
Mensucattan giyim eşyâsi ve teferruatı.
Mensucattan mamul diğer hazır eşya.
Eskimiş giyim eşyası ve mensüeattah mamul diğer eski eşya; paçavralar
Ve kırpıntılar;
BÖLÜM

61.01-61.11
62;01 - 62.05
63.01 - 63.02

XII

Ayakkabılar; başlıklar; şemsiyeler; kamçılar; kırbaçlar ve bunların
aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan matnul eşya, yapma çiçekler
ve insan saçından mamuller; yelpazeler
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bu eşyanın aksamı.
Başlıklar ve aksamı.
Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı.
Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri, yapma çiçekler, insan saçından ma
muller, yelpazeler.
BÖLÜM

64.01 - 64.06
65.01 - 65.07
66.01 - 66.03
67.01 - 67.05

XIII

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya,
seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya
Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya.
Seramik mamulleri.
Cam ve camdan mamul eşya,
"* :" *

BÖLÜM

68.01 - 68.16
69.01 - 69.14
70.01 - 70.21

XIV

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli
madenlerle kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya, taklit
mücevherci eşyası, madenî paralar
İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli maden
lerle kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya, taklit mücevherci
eşyası.
Madenî paralar.
BÖLÜM

71.01-71.16
72.01 -

XV

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya
Dökme demir, demir ve çelik.
Bakır.
Nikel.
Alüminyum
Magnezyum, berilyum (Glüsinyum).
.«.•-.•
Kurşun.
Çinko.
Kalay.
^
*
Başka âdi madenler.
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları.
Âdi madenlerden çeşitli eşya.
M. Meclisi
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73.01
74.01
75.01
76.01
77.01
78.01
79.01
80.01
81.01
*82.01
83.01

73.40
74.19
75.06
76.16
77.04
78.06
79.06
80.06
81.04
82.15
83.15

Tarife
No.

BÖLÜM

*yî

Makinalür ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların

aksamı

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar vo aletler; bunların aksamı.
Elektrik makina ve cihazları ve elekroteknik işlere yarıyan eşya, bunların
aksamı.
BÖLÜM
Nakil

84.01-84.65
85.01-85.28

XVII
vasıtaları

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikte çalışmıyan
işaret cihazları.
Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, motorsikletler ve di
ğer kara nakil vasıtaları.
Hava nakil vasıtaları.
Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları.
BÖLÜM

86.01-86.10
87.01 - 87.14
88.01-88.05
89.01 -89.05

XVIII

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve
cihazları; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; musiki alet
leri, televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve seri ha
linde çoğaltan cihazlar; bunların aksam ve teferruatı
Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve cihaz
ları ; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar.
Saatçi eşyası.
Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve
seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların aksam ve teferruatı.
BÖLÜM
Silâhlar ve

XIX
mühimmat

93.01 - 93.07
BÖLÜM

XX

başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan
ve müstahsallar

çeşitli

Mobilyalar; tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar; yatak takımları ve
benzeri eşya.
Yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş haldeki maddeler ve
mamulleri.
Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler.
Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı.
Çeşitli eşya.

M. M«eli«ri
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*

Silâhlar ve mühimmat.

Tarifenin

90.01 - 90.29
91.01-91.11

(S. Sayıaı : 698)

94.01-94.04
95.01 - 95.08
96.01 - 96.06
97.01 - 97.08
' 98.01 - 98.16
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Fasıl
No.

Tarife
No.

BÖLÜM

XXI

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya
99 — Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya.

99.0.1 - 99.06

TARİFENİN TEFSİRİ HAKKINDA UMUMÎ KAİDELER
Tarifenin tatbikatında
1.

2.

3.

4.

5.

aşağıdaki esaslara uyulacaktır :

Bölüm, fasıl ve tâli fasıl başlıkları sadece işari mahiyettedir; eşyanın tarifedeki yerinin tâ
yini pozisyon metinlerine, bölüm veya fasıl notlarına göre ve bu pozisyonların veya not
ların lâfzına aykırı düşmedikçe, aşağıdaki kaidelere göre yapılır.
Tarifenin muayyen bir pozisyonunda her hangi bir maddeye yapılan her türlü atıf, bu
maddenin gerek sâf, gerek mahlut veya başka maddelerle birleşmiş hallerini de şümulü
içine alır. Aynı şekilde, muayyen bir maddeden mamul her hangi bir eşyaya yapılan atıf
tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyaya taallûk eder. Bu mahlut veya birleşik
maddelerin tarifedeki yerinin tâyini 3 numarada belirtilen esaslara göre "yapılır.
(2) numaralı kaidenin tatbiki dolayısiyle veya başka her hangi bir sebeple eşya iki veya
daha fazla pozisyona dâhil edilebildiği takdirde, o eşyanın tarifedeki yerinin tâyini aşağıda
gösterildiği üzere yapılır :
a) Eşyayı en hususi şekilde tavsif eden pozisyon, daha umumi şekilde tavsif eden pozis
yona takaddüm eder.
b) (a) kaidesinin tatbikiyle tarifedeki yeri tâyin edilemiyen mahlut müstahsallarm ve - çe
şitli maddelerden terekkübeden veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen - ma
mullerin tarifedeki yeri, bunlara mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya tesbit edile
bildiği takdirde, buna göre tâyin edilir.
e) Tarifedeki yeri (a) ve (b) kaidelerine göre tâyin edilemiyen eşya, ilgili pozisyonlardan
vergi haddi en yüksek olanına verilir.
Bir bölüm veya fasıl ile ilgili bir not, diğer bölümlere veya fasıllara yahut muayyen pozis
yonlara atıfta bulunmak suretiyle bâzı eşyanın hariç tutulduğunu derpiş ettiği takdirde,
bu istisna mezkûr eşyanın tadadı noksan bile olsa, hilâfına hüküm bulunmadıkça, atıf, ya
pılan bölüm, fasıl veya pozisyonlara gireri bütün eşyaya şâmildir.
Tarifedeki pozisyonlardan hiçbirine girmiyen eşya, buna en çok benziyen eşyanın bulundu
ğu pozisyona dâhil edilir.

M. Meclisi

( S . Sayısı : 698 )
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(Hükümetin

Tarife
No :

teklifine bağlı cetvel)

Eşyanın cinsi

BÖLÜM

Kıymetinden
%

I

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar
FASIL • 1
Canlı

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06

—
—
—
—
—
—

Hayvanlar

NOT :
Balıklar, kabuklu hayvanlar, naimeler ve mikroorganizma kültürleri dışında, bü
tün canlı hayvanlar bu fasla dâhildir.
Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar.
Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda cinsi dâhil).
Canlı domuz cinsi hayvanlar
Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar.
Canlı kümes hayvanları.
Canlı sair hayvanlar :
a) Kobay, ada tavşanı, fare.
b) Sairleri.
FASIL

10
10
30
20
30
5
30

2

Etler ve yenilen sakatat

02.01 —
02.02 —
02.03 —
02.04 —
02.05 —

02.06 —

NOT .
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) 02.01 ilâ 02.04 ve 02.06 pozisyonlarına girenlerden insanın yemesine elve
rişli olmıyanlar;
b) Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (05.04) ile 05.15 pozisyonuna
dâhil hayvan kanı;
e) 02.05 pozisyonunda yer alan müstansallardan gayrı hayvani yağlar (Fa
sıl : 15).
01.01 ilâ 01.04 pozisyonlarına giren hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (ta
ze soğutulmuş veya dondurulmuş).
Cansız kümes hayvanları ve bunların (Karaciğer hariç) yenilen sakatatı (Ta
ze, soğutulmuş veya dondurulmuş).
Kümes hayvanlarının karaciğerleri (Taze soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlan
mış veya salamura edilmiş).
Sair etler ve yenilen sakatat (Taze soğutulmuş veya dondurulmuş).
Domuz yağı (Etli kısımları ihtiva edenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağ
ları (Eritilmemiş, sızdırılmamış, taze soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, sa
lamura edilmiş, kurutulmuş veya tüsülenmiş).
Her nevi et ve yenilen sakatat (Kümes hayvanlarının karaciğerleri hariç)
(Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş).
M. Meclisi

( S . Sayısı {'698 )

70
100
50
50

50
70

Tarife
No :

Kıyme
tinden
%

Eşyanın cinsi
FASIL

3

Batıklar, kabuklu hayvanlar

ve

nameler

NOT .
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir,.
a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve etleri (02.04 veya 02.06);
b) Cansız balıklarla (Balık ciğerleri, yumurta ve nefisleri dâhil), («crustaces»
denilen kabuklu hayvanların ve naimelerin «çoqu illağes» denilen kabuklu
hayvanlar dâhil), mahiyetleri veya bulundukları hal sebebiyle insanlar tara
fından yenilmeye elverişli olmıyanlar (Fasıl : 5 ) ;
,
c) Havyar ve balık yumurtasından yapılmış benzeri maddeler (16.04).
03.01 — Balıklar, taze (canlı veya cansız). Soğutulmuş veya dondurulmuş.
03.02 — Balıklar (Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş).
03.03 — «Crustaces» denilen kabuklu hayvanlar ve naimeler (C«Coquillages» denilen
kabuklu hayvanlar dâhil) (Kabuklarından çıkarılmış olsun olmasın), taze
(canlı veya cansız), soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş
veya kııratulmuş; kabukları çıkarılmaksızm sadece suda haşlanmış kabuklu
hayvanlar.
FASIL
Süt ve süt müstahsaüart;

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05

—
—
—
—
—

04.06 —

4

kus ve kümes hayvanlarının

yumurtaları:

tabiî bal

NOTLAR .
1. «Süt» tâbirinden, yağlı veya yağı alınmış süt ve ayran, lâktoserum, kesti
rilmiş süt, kefir, yoğurt ve benzeri usullerle tahammür ettirilmiş sair sütler
anlaşılır.
2. Hava almıyan madenî kutulardaki süt ve krema 04.02 pozisyonu anla
mında «Konserve» sayılır. Buna mukabil, sadece sterilize, pastörize veya peptonize edilmiş olup da, hava almıyan madenî kutulara konulmamış bulunan
süt ve krema bu pozisyon anlamında «Konserve» sayılmaz.
Süt ve krema (Taze, teksif edilmemiş şekersiz).
Süt ve krema (Konserve edilmiş, teksif olunmuş veya şekerli).
Tereyağı.
Peynir ve çökelek.
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları ve yumurta sarısı (taze, kurutul
muş veya başka şekilde konserve edilmiş) (Şekerli olsun olmasın),
Tabiî bal.
FASIL
Tarifenin

başka yerlerinde

5

zikri geçmiyen veya bulunmıyan
sair müstahsallar.

hayvani

menşeli

NOTLAR .
1. Aşağıda yapılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) Yenilmeye elverişli hayvani müstahsallar (Mayi veya kurutulmuş hayvan
kanı, tam veya parça halinde hayvan bağırsağı, mesane ve midesi hariç);
M. UeeM

20
25

( S . Sayısı : 698 )i

30
50
50
50
30
50

-2f ~
Tarife
No :

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07

05.08

05.09

05.10
05.11

05.12

Eşyanın cinsi

b) 05.05 ilâ 05.07 pozisyonlarında yer alanlardan gayn, deri, post ve kürk
ler (Fasıl 41 veya 43);
c) At kılı ve döküntülerinden gayn, hayvani menşeli dokumaya elverişli
maddeler (BÖLÜM X I ) ;
d) Fırça imalinde kullanılmak üzere «Fırça başı» halinde hazırlanmış do
muz ve yaban domuzu kılları ve sair hayvani kıllar (96.03);
2. 05.01 pozisyonunun tatbikinde, boylanna göre demet haline konulmuş in
san saçlan kök uçlan bir tarafa gelecek şekilde sıraya konulmamış ise, «iş
lenmemiş» sayılır.
3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin fil, mamut, mors, deniz aygın, narval
ve yaban domuzunun müdafaa vasıtası olan dişleriyle, gergedan boynuzu ve
sair hayvanlann dişleri «Fildişi» sayılır.
4. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «At kılı» tâbiri at ve sığır cinsi hay
vanlann yelelerinin ve kuyruklannm kıllarını ifade eder.
— İşlenmemiş insan saçı (Yıkanmış veya temizlenmiş olsun olmasın); insan saçı
döküntüleri.
— Domuz veya yaban domuzu kılı; porsuk ve diğer hayvanların fırça imaline
elverişli kılları; bu kıllann döküntüleri.
— At kılı ve döküntüleri «Başka maddelerin yardımiyle veya müstakillen taba
kalar halinde olsun olmasın».
— Tam veya parça halinde hayvan bağırsaklan, mesaneleri ve mideleri (Balıklarmkiler hariç).
— Balık döküntüleri.
— Veterler ve sinirler; tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve benzeri dökün
tüleri.
— Kuşların tüylü derileri ve tüylü, başka kısımlan, kuş tüyü ve kısımları (kenarlan kırpılmış olsun olmasın), ince kuş tüyleri (Ham veya sadece temiz
lenmiş, dezenfekte edilmiş veya muhafazalan için muamele görmüş); kuş tü
yü veya kısımlarının toz ve döküntüleri.
~
— Kemikler ve boynuz içi-" kemikleri (İşlenmemiş, yağı çıkanlmış, basit bir şe
kilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş, asitle muamele gör
müş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri
— Boynuz, tırnak, pençe ve gagalar (İşlenmemiş, basit bir şekilde hazırlanmış,
fakat her hangi bir şekil verilmemiş); buniann dökünıtüleriyle toz haline
getirilmiş olanlan balina ve benzeri hayvanların ağız kemikleri (İşlenmemiş,
basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş); buniann
döküntüleri ve saçak halinde olan kısımları
— Fildişi (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir
şekil verilmemiş); fildişi tozu ve döküntüleri.
— < Kaplumbağa kabuğu (Tam kabuk veya sıyrılmış yapraklar halinde) (İşlenme
miş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil verilmemiş);
kaplumbağa tırnaklan, kabuk kırpmtılan, döküntüleri.
— Mercan ve benzerleri (İşlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat
başkaca üzerinde çalışılmamış); kabuklu su hayvanlannm boş kabukları (İş
lenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şekil veril
memiş) ; boş kabuklann toz ve döküntüleri.
M. Meclisi

(S. Bayın : 698 )

Kıymetinden
•%

.••<

25
25
5
15
15
15

50

10

10
20

10

10

-28 —
Tarife
No :

Kıyme
tinden
%

Uşyanııı emsi

05.13

-

05.14

-

05.15

Tabiî süngerler.
Ak amber, kunduz hayası (Kaştoreıun), kedimiski (Sivet), misk, kunduz böceği
(Kantarit); safra (Kurutulmuş olsun olmasın); ispençiyari
nıüstahsalların
hazırlanmasında kullanmaya elverişli o!an hayvani maddeler' (Taze, soğutul
muş, dondurulmuş veya muvakkaten nrıhafazası için başka şelkilde konserve
edilmiş);
a) Kantarit.
b) Sairleri.
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiy-n. veya bulımmıyan hayvani menşeli
müstahsallar; 1 nci veya 3 neü fasıllara lâhil olup insanın yemesine elverişli
olmıyan cansız hayvanlar:
a) îpekböceği tohumu.
b) Sairleri.

BÖLÜM

30

10
50

Muaf
30

II

Nebatî müstahsallar
FASIL

6

Canlı nebatlar ve çiçekçilik

06.01 —
06.02 —

06.03 —

06.04 —

müstahsalları

NOTLAR .
1. Bu faısııl uuııımlıyeitlo ıbalhc,ıv ani ar, fidan yeltiş-jitiiırenler ve çieeıkçiler taradîınıdanidan /mıunlh'aisıııan Idikme veya süs mafesadiylo yetiştirilen müstahsalları
ihtiva eder. Bununla beraber patatesler, yenilen soğan ve sarımsaklar bu fasla
dahil değildir. (Fasıl 7).
2. Buketler, sepetli çiçekler, çelenkler vo benzerleri, hale gör,e, 06.03 veya
06.0-4 pozisyonlarındaki çiçekler veya yapraklı dallar rejimine tabidir. Bun
ların ihtiva ettikleri sair maddelerden teferruat nazarı itibara alınmaz.
Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, yeraltı sakları
(Orifler, rizomlar) (Sürgün vermiş veya vermemiş veya çieoklenmiş).
Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, fidanlar, çalılar, aşı kalemleri, aşı göz
leri v,e çelikler dâhil);
a) Çelikler, aşı kalem ve gözleri, meyva ağaçları ve fidanları, orman ağaç
ları ve fidanları.
b) Sairleri.
Süs veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcukları (Ta
ze kurutulmuş, boyanmış, beyazlatılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazır
lanmış) .
Süs veya buket için yapraklı dallar, yapraklar, ince dallar, otlar, yosunlar
ve likenler (Taze, kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış emdirilmiş veya baş
ka şekilde hazırlanmış olanlar dâhil, 06.03 pozisyonundaki çiçek, gonca vo
tomurcuklar hariç).

M. Meelisd

( S. Sayısı : Gi)8 )

25

5
25

25

25

— 29 —
Tarife
No :

Eşyanın cinsi

FASİL

7

Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular

07.01 —
07.02 —
07.03 —

07.04 —

07.05 —
07.06 —

Kıyme
tinden
%

ve nebatlar

NOT .
Aşağıda yazılı olanlar 07.04 pozisyonuna dâhil değildir :
a) Baklagil kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış (07.05);
b) Tatlı biberler (Capeicum grossum), toz halinde (09.04);
c) 07.05 pozisyonunda yer alan kuru sebzelerin unları (11.03);
d). Patates unu, irmiği ve rendesi (11.05). Yukariki hükümler mahfuz kal
mak şartiyle, 07.01 ilâ 07.04 pozisyonlarının tatbikatında «Sebz,eler ve yenilen
nebatlar» tâbirine, aynı zamanda yenilen mantarlar, yer mantarları, zeytin
ler, Hint hıyarı (Kapari), domates, patates, turşuluk pancar, hıyarlar, turşu
luk küçük hıyarlar, kabaklar- ve patlıcanlar, tatlı biberler (Capeicum gros
sum), rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun otu, tere, merzenguş otu
bayır turpu ve sarımsaklar da girer.
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze vey» soğutulmuş).
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Pişirilmiş olsun olmasın) (Dondurulmuş).
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü su veya muvakkaten
muhafazalarını temine yarıyan başka maddeler katılmış su içinde, fakat der
hal yenilmek maksadiyle hazırlanmamış).
Sebzeler ve yenilen nebatlar, kurutulmuş, suyu alınmış veya tebahur ettiril
miş (Parça halinde kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline
getirilmiş olanlar dâhil, başka suretle hazırlanmış olanlar hariç).
Baklaigil kura sebzeler, kabuklan ayıklanmış (te kabukları çıkarılmış veya
taneleri kırılmış olsun olmasın).
Manyoka, ararot, salep, yerelması, tatlı patates ve yüksek nispette nişasta veya
inülin ihtiva eden benzeri sair kökler ve yumrular (Taze veya kurutulmuş,
tam veya dilimlere ayrılmış); sagu özü.
FASIL

08.02
08.03
08.04
08.05

—
—
—
—•

08.06 •—

25
25

25

kabukları

NOTLAR .
1. Bu fasıl, yenilmeye elverişli olmıyan meyvalan ihtiva etmez.
2. «Taze» tâbirine, soğutulmuş olanlar da dâhildir.
Hurma, muz, ananas, mango, mangust, avokado armudu, Hint armudu, Hin
distan cevizi, Brezilya cevizi, Kaju cevizi (Taze veya kurutulmuş, kabuklu ve
ya kabuksuz).
Turunçgiller (Taze veya kurutulmuş).
încir - Taze veya kurutulmuş).
Üzüm (Taze veya kurutumuş).
Sert kabuklu meyvalar (08.01) pozisyonundakilerden başkaları
(Taze veya
kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz).
Elma, armut ve ayva (Taze),

M. Meclisi

25

8

Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin

08.01 —

25
25

( S. Sayısı : 698 )

75
20
20
20
20
50

Tarife
No :

Eşyanın cinsi

08.07 —
08.08—
08.09 —
08.10 —
08.11 —

Sert çekirdekli meyvalar (Taze).
Çilek ve benzerleri (Taze).
Sair meyvalar (Taze).
Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmamış; çiğ veya pişmiş).
Muvakkaten muhafaza edilmiş meyvalar (Meselâ: Kükürt gazı ile yahut tuzlu
ısu, külkürftıliü su veya sair maldJdeler kaitıLmış su üçünde muvakkaten' muihaıfaza edilmiş talan, fakat fbu haliyle yenilmeye eliverüişld (buluramıyanlar).
08.12 — Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08.05 pozisyonlarmdakilerden başkaları).
08.13 —. Kavunların ve turunçgillerin kabukları (Taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya
tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını temine yarıyan başka
maddeler katılmış su içinde).
,*,

i&ymetinden
%
20
20
20
20

20
20

20

(S

FASIL

9

Kahve, çay, Paraguay çayı (Mate) ve baharat

09.01 —

09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09

—
—
—
—
—
—
—
—

09.10 —

NOTLAR;
rv^,-'
1. 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren müstahsalların birbirleriyle olan mah
lutları aşağıda gösterildiği şekilde tasnif edilir :
a) Aynı pozisyona giren müstahsalların birbiriyle olan mahlutları da aynı
pozisyona girer.
b) Muhtelif pozisyonlara giren iki veya daha fazla müstahsalm birbiriyle
olan mahlutları 09.10 pozisyonuna girer. Yukarda (a) ve (b) bentlerinde ya
zılı mahlutlar da dâhil olmak üzere 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren müstahsallara başka maddelerin katılmış olması, mahlutun aslî mahiyetini değiştir
medikçe, tasniflerine tesir etmez. Aksi takdirde bu mahlutlar bu fasıl dışında
kalırlar; bunlardan, lezzet veya çeşni verici mahlut maddeler 21.04 pozisyo
nuna girer.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) «Capsicum grossum» cinsi (tatlı) biber, döğülmemiş (fasıl 7);
b) «Cubeba offıcinalis Miquel» veya «Piper cubeba» cinsi kebabe biberi
(12.07).
Kahve (Kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuklan ve
zarları; içinde her hangi bir nkbette kahve bulunan ve kahve yerine kullanılan maddeler :
a) Çiğ.
b) Kavrulmuş (öğütülmüş olsun olmasın).
Çay.
Paraguay çayı (Mate).
*
Biber («Piper», «Capcicum» ve «Pimenta» cinsleri).
Vanilya.
Tarçın ve tarçın ağacının çiçeği.
Karanfil (Meyva, tane ve sapları).
Küçük hindistan cevizi «Müskat» ve kabuğu; kakule.
Anason, Çin Anasonu, rezene, kişniş kimyon, karaman kimyonu ve ardıcın
taneleri.
Kekik, defne ve safran; sair baharat.
M. Mleclisi

( S. Sayısı : 698 ),

;
75
100
100
100
100
40
100
100
100
100
100

— 81 ~
Tarife
No :

"
Eşyanın cinsi

FASIL
" "•.

10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07

—
—
—
—
—
—
—

NOT.
Bu fasıl münhasıran, kabukları alınmamış veya üzerlerinde başka şekilde ça
lışılmamış olan hububat tanelerini ihtiva eder. Bununla beraber, kabukla
rından ayıklanmış perdahlanmış, parlatılmış veya kırılmış pirinç taneleri
10.06 pozisyonunda yer alır.
Buğday; çavdarla karışık buğday.
Çavdar.
Arpa.
*V'
Yulaf.
Mısır.
Pirinç.
Kara buğday, ak darı, darı, kuşyemi (uzun d a r ı ) ; sair hububat.
FASIL
Değirmencilik

11.03
11.04
11.05
11.06

—
—
—
—

11.07 —
11.08 —
11.09 —

10

Hububat

. . . .

11.01 —
11.02 —

Kıyraetinden
%

11

müstahsalları; malt; nişasta; glüten;

inülin

NOT.
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Kavrulmuş malt, kahve yerine kullanılmak üzere hazırlanmış (hale göre,
09.01 veya 21.01);
b) Çocuk mamaları veya perhiz yemekleri için (Meselâ ısıtma ameliyesi ile)
hazırlanmış unlar (19.02) Bununla beraber, sadece pişme hassasını ıslah maksadiyle ısıtma ameliyesine tabi tutulmuş unlar bu fasla dâhildir;
c) «Corn flakes» ve 19.05 pozisyonuna dâhil olan sair müstahsallar;
d) ispençiyari müstahsallar (fasıl 30);
e) 33.06 pozisyonuna dâhil ıtriyatçılık ve tuvalet müstahzarları karakterini
haiz nişastalar.
Hububat unları,
Bulgur, innik, kabukları ayıklanmış, zarları çıkarılmış, kırılmış veya ezilmiş
hububat taneleri (Flokonlar dâhil), kabukları ayıklanmış, parlatılmış, kırıl
mış pirinç hariç; hububat filizleri (un haline getirilmiş olsun olmasın).
07.05 pozisyonuna giren baklagil kuru sebzelerin unlan.
8 nci fasılda yer alan meyvaların unları.
Patates unu, irmiği ve rendesi.
Sagu, manyoka, ararot ve salebin ve 07.06 pozisyonuna giren sair kök ve
yumruların unları ve irmikleri.
Malt (Kavrulmuş olsun olmasın).
Nişastalar; inülin.
Glüten ve Glüten unu (Kavrulmuş olsun olmasın).

M. MscMsi

15
15
15
15
15
50
15

( S . Sayısı t 698')<

30

30
30
30
30
60
30
76
25
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Tarifo
No :

Eşyanın cinsi

FASIL

12

Yağlı tohuyn ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide
tababette kullanılan nebatlar; saman ve hayvan yemlen

12.01 —

12.02 —
12.03 —

12.04 —
12.05 —
12.06 —
12.07 —

12.08 —

Kıynıotinden
%

ve

NOTLAR .
1. Yer fıstığı, soya fasulyesi, hardal ve haşhaş tohumları ve kopra, yağlı to
hum addolunur (12.01). Hindistan cevizi 08.01 pozisyonuna dâhildir. Zeytin,
hazırlanma şekillerine göre, 7 veya 20 nci fasla girer.
2. Pancar tohumları, cayır otlan tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze
tohumları, meyva ve orman ağaçlarının tohumları, fiğ ve acı bakla tohumu,
ekilmeye mahsus tohumlar addedilir. (12.03) Buna mukabil, tohumluk baklagil kuru sebzeler (07.05), baharat teşkil eden tohumlar ve 9 ncu fasılda yer
alan sair müstahsallar, hububat tohumları (Fasıl : 10), yağlı tohum ve meyva
lar (12.01) ve 12.07 pozisyonunda yer alan tohum ve meyvalar, 12.03 pozis
yonuna dâhil değildir.
3. Aşağıda yazılı nebatlarla nebat parçaları, diğerleri meyanmda, 12.07 po
zisyonuna dâhildir : Fesleğen, hodan, çördük otu, her cins nane, biberiye se
def otu.
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanl; r 12.07 pozisyonu dışında kalır :
a) Yağlı tohum ve meyvalar (12.01) ;
b) 30 ncu fasıldaki ispençiyari müstahsallar;
c) 33 ncü fasıldaki ıtriyatçılık ve tuvalet maddeleri;
d) 38.11 pozisyonuna giren dezenfekte edici, haşarat öldürücü, parazitleri
ve zararlı otları yok edici müstahsallar.
Yağlı tohum ve meyvalar (Kırılmış olsun olmasın).
İHTAR •. Bu pozisyona dâhil olan ve 308 sayılı Tohumlukların kontrol ve sertifikasyonuna dair Kanun gereğince Tarım Bakanlığının müsaadesi ile ithal
edilecek tohumluklar vergiden muaftır.
Yağlı tohum ve meyvaların yağı alınmamış unları (Hardal unu hariç).
Ekilmeye mahsus tohumlar, sporlar ve meyvalar :
a) Şeker pancarı tohumu.
b) Sairleri.
Şeker pancarı (Bütün veya dilinmiş) (Taze, kurutulmuş veya toz haline geti
rilmiş) ; şeker kamışı.
Hindiba kökü (Doğranmış olsun olmasın) (Taze veya kurutulmuş, fakat
kavrulmamış).
Şerbetçi otu (Kozaları ve lüpülini).
Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette, haşarat ve parazitlerin itlafında ve benzeri iş
lerde kullanılan nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar (Taze veya ku
rutulmuş, bütün, kesilmiş, kırılmış veya toz haline getirilmiş).
Keçiboynuzu (Taze ve kurutulmuş) (Kırılmış veya toz haline getirilmiş olsun
olmasın); tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ve
bilhassa insan gıdası olarak kullanmaya elverişli olan meyva çekirdekleri ve
nebati müstahsallar.
.
M. Meclisi'
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( S. Sayısı : 698 )
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— 38 —
Tarife
No :
12.09 —
12.1.0 —

Kıymetinden
%

Eşyanın e insi
Hububat sapları ve kavuzları (işlenmemiş) (kıyılmış olsun olmasın).
Hayvan yemi pancar ve kökler, îsveç şalgamı; kuru ot, kaba yonca, evliya
otu, yonca, hayvan yemi lahana, acı. bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair
nebati nıüstahsallar.
FASIL

maddeler;

NOT.
Meyan kökü hulâsası, nezle otu hulâsamı, şerbetçi otu hulâsası, san sabır hu
lâsası, ve afyon, nebati usare ve hulâsa sayılır (13.03).
Aşağıda yazılı olanlar 13.03 pozisyonuna dâhil değildir.
a) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla şekeri ihtiva eden veya şekerci mamûlâtı halinde bulunan meyan kökü hulâsası (17.04) ;
b) Malt hulâsası (19.01);
e) Kahve, çay veya Paraguay çayı hulâsası (21.02);
d) îçki olarak kullanılmak üzere alkol katılmış nebati usare ve hulâsalarla,
içki imaline mahsus olup, «teksif edilmiş hulâsalar» diye anılan alkollü mü
rekkep müstahzarlar (Fasıl 22);
e) Tabiî kâfuru (29.13) ve
Glycyrrhizine (29.41);
f) İlâçlar (30.03);
g) Döbagatte veya boyacılıkta kullanılan hulâsalar (32.01 veya 32.04);
h) Uçan yağlar ve rezin-oitler (33.01), kokulu mukattar sular ve uçan yağla
rın sulu mahlûlleri (33.05) ;
ij) Kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî zamklar (40.01).
13.01 — Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebati iptidai maddeler :
a) Kına.
b) Sairleri.
13.02 — Gomelâka (beyazlatılmış olsun olmasın); tabiî zamklar, tabiî reyineli zamklar,
tabiî reçineler ve tabiî pelesenkler :
a) Gomelâka zamkı arabî, günlük.
b) Saireler.
13.03 — Nebati usare ve hulâsalar; pektin, ağar - ağar ve nebatlardan çıkarılan sair
tabiî yapışkan ve kıvam verici maddeler.
14

örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; tarifenin başka yerlerinde
zikri geçmiyen veya bulunmryan nebati menşeli sair nıüstahsallar.
NOTLAR .
1. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan
nebati maddeler ve lifler ile münhasıran mensucat imalindek ullanılabilecek
hale getirilmiş diğer nebati maddeler bu fasla girmez. (BÖLÜM XI).
M. Meclisi

25

3

Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya
elverişli nebati iptidai
zamklar, reçineler ve sair nebati usare ve hulâsalar

FASIL

25

( S . Sayısı : 698 )

100
20

70
50
100

34
Tarife
No :

14.01 —

14.02 —

14.03 —
14.04 —
14.05 —

Kıyme
tinden
Eşyanın cinsi
2. Yarılmış sepetçi söğütü, kamış, bambu ve benzerleri, roten kamışının özü,
çekilmiş veya dilinmiş roten kamışı 14.01 pozisyonuna girer. Ağaçtan şeritler
bu pozisyon dışında kalır (44.09).
3. Ağaç yünü 14.02 pozisyonuna girmez (44.12).
4. Fırça imalinde kullanılan hazır fırça başları
14.03 pozisyonuna girmez
(!)6.03).
Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan nebati maddeler (Sepetçi söğüdü,
kamış, bambu, roten kamışı, sazlar, rafya, ıhlamur kabukları ile, temizlenmiş,
beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve benzerleri).
Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada kullanılan nebati maddeler
(Kapok, kanepe otu, deniz yosunu ve. benzerleri) (Başka maddelerin yardı miyle veya müstakildi tabakalar halinde olsun olmasın).
Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan nebati maddeler (Hint darısı,
pisava, ayrık otu, istle ve benzerleri) (Bağ veya demet halinde olsun olmasın).
Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar ve cevizler (Korozo ce
vizi ve dom palmiyesi cevizleri ve benzerleri).
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyeıı veya bulunmıyan nebati menşeli
müstahsallar.

BÖLÜM

50

50
50
10

III

Hayvani ve nebati yağlar (Katî veya mayi); bunların tahalttülünden meyda
na gelen müstahsallar; hazırlanmış yenilir katı yağlar; hayvani veya nebati
menşeli mumlar.
FASIL

15

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların tahaUülünden meydana
gelen müstahsallar; hazırlanmış yenilir kah yağlar; hayvani veya nebati men
şeli mumlar
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir:
a) Domuz ve kümes hayvanları yağları.
(eritilmemiş veya sızdırılmamış)
(02.05);
b) Kakao yağı (18.04);
c) Kıkırdaklar (23.01); nebati yağ istihsalinde elde edilen küspeler, pirine
ve sair bakiyeler (23.04);
d) îzole edilmiş yağ asitleri; müstahzar mumlar, ispençiyari müstahsallar,
boya, vernik, sabun, ıtriyatçılık, tuvalet ve kozmetik müstahsallar haline geti
rilmiş yağlı maddeler; sülfone edilmiş mayi yağlar ve VI ncı bölüme giren sair
müstahsallar;
e) Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk (40.02).
2. Nötralizasyon patları «Soapstocks», mayi yağların tortu veya bakiyeleri,
stearik zift, yapağı yağı zifti ve gliserin zifti 15.17 pozisyonuna girerler.
15.01 — Her türlü domuz ve kümes hayvanları yağları eritilmiş veya sızdırılmış),
M. M'eclisi

( S . Sayısı : C98 ),

20

— 35 —
Tarii'e
No :

Eşyanın cins:

15.02 — îç yağı (Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların) (Ham veya eritilmiş) (ilk
mahsul «Premiers jus» denilen iç yağı dâhil)
15.03 — Stearin soler; oleo - Stearin; emülsiyon haline getirilmemiş, içine bir şey katıl
mamış veya her hangi bir şekilde hazırlanmamış oleo - margarin ve mayi do
muz yağı;
15.04 — Balık yağları ve memeli deniz hayvanlarının yağları (Katı veya mayi) (Rafi
ne edilmiş olsun olmasın).
ihtar : Sanayide kullanılacaklar tağyir edilecektir.
15.05 — Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin dâhil).
15.06 — Sair hayvani katı ve mayi yağlar (Paça yağı, kemik veya döküntülerden çıka
rılan yağlar v. s.).
15.07 — Nebati sabit yağlar (Katı veya mayi), (Ham, temizlenmiş veya rafine edilmiş).
15.08 — Hayvani ve nebati mayi yağlar (Kaynatılmış okside edilmiş, suyu alınmış, sül
füre, sufle veya standolize edilmiş veya başka şekilde tadil olunmuş).
15.09 — Degra.
15.10 — Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri
15.11 — Gliserin (Gliserinli sular ve gliserinli lesivler dâhil).
15.12 — Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleştirilmiş hayvani veya nebati mayi
ve katı yağlar (Rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir ameliye gör
memiş) .
15.13 — Margarin, eritilmiş veya sızdırılmış domuz yağı taklitleri ve sair hazırlanmış
yenilir katı yağlar.
15.14 — ispermeçet (Ham, sızdırılmış veya rafine edilmiş) (Suni olarak boyanmış ol
sun olmasın).
15.15 — Balmumu ve sair böcek mumları (Suni olarak boyanmış olsun olmasın).
15.16 — Nebati mumlar (Suni olarak boyanmış olsun olmasın).
15.17 — Yağların yahut hayvani veya nebati mumların işlenmesinden meydana gelen
bakiyeler

BÖLÜM

Kıymetinden
%

40

75
20
40
75
40
40
30
40
40

60
60
40
40
20
40

IV

Gıda sanayii müstahsallan; meşrubat; alkollü içkiler ve sirkeler; tütün
FASIL

16

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden hazırlanmış yenilecek maddeler

16.01
16.02
16.03
16.04

—
—
—
—

NOT.
2 nci ve 3 ncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş et
ler, balıklar, «crustac&s» denilen kabuklu hayvanlar ve naimeler («Coquillages» denilen kabuklu hayvanlar dâhil), bu fasla girmez.
Etten, sakatattan veya kandan mamul sucuk, sosis, salam ve benzerleri.
Etten veya sakatattan mamul sair müstahzarlar ve konserveler.
Çiğ et hulâsası ve suyu.
Balık müstahzarları ve konserveleri (Havyar ve benzerleri dâhil).
M. MecM

(S. Sayısı : 698 )t
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Tarife
No :

16.05 —

Kıyıııetinden
%

Eşyanın cinsi

«Oustace» denilen kabuklu hayvanlarla naimelerin (Coquillages
buklu hayvanlar dâhil) müstahzarları ve konserveleri.
.
FASIL

denilen ka
60

17

Şeker ve şeker mamulleri

17.01 —
17.02 —

17.03 —
17.04 —
17.05 —

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir;
a) Kakao ihtiva eden şeker mamulleri (18.06);
b) Kimyaca saf şekerler (29.43); bununla beraber kimyaca saf sakaroz bu
istisnaya dâhil değildir;
c) Şekerli ispençiyari müstahsallar (Fasıl 30),
2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca saf sakaroz 17.01 pozisyonuna girer.
Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler (Katı halde).
Sair şekerler; şeker şurupları, suni bal (tabiî bal ile karışık olsun olmasın);
karamelleştirilmiş şeker ve melaslar:
a) Laktoz.
b) Sairleri.
Melas (Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın).
Şeker mamulleri (Kakaosuz).
Şeker, şurup ve melaslar (Koku veya renk verici maddeler katılmış), (vanilyalı veya vanilinli şekerler dâhil; ne nisbette olursa olsun, şeker katılmış meyva suları hariç).
FASIL
Kakao ve

35
150
35
150

150

18

müstahzarları

NOTLAR .
1. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 veya 30.03 pozisyonlarında
veya çikolatalı müstahzarlar bu fasla dâhil değildir.
2. içinde kafeao bulunan şeker mamulleri ve bu faslın 1
hüküm mahfuz kalmak üzere, kakao ihtiva eden başka
18.06 pozisyonuna girer.
18.01 — Kakao tane ve kırıkları (Çiğ veya kavrulmuş).
18.02 — Kakao kabukları (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri.
18.03 — Kakao hamuru (Külçe veya parça halinde) yağı alınmış
18.04 — Kakao yağı (Katı veya mayi).
18.05 — Toz kakao (şekersiz).
18.06 — Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları,

M. Meclisi
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( S . Sayısı : 698 )(
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kakaolu

numaralı notundaki
gıda müstahzarları

olsun olmasın.
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37 —
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No :

Kıymetinden
%

Eşyanın cinsi

FASIL 19
Esasını hububat un veya nişasta teşkil eden müstahzarlar; pastacılık mamulleri

19.01 —
19.02 —

19.03 —
19.04 —
19.05 —
19.06 —
19.07 —
19.08 —

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla' dâhil değildir.
a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mûtat yemekler için hazırlanmış
olan ve ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazıla kakao ihtiva eden ve esasını un,
nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (18.06);
b) Hayvanlara yedirilmek üzere hususi şekilde hazırlanmış olup esasını un ve
ya nişasta teşkil eden müstahzarlar (Bisküi ve saire) (23.07);
c) ispençiyari müstahzarlar (Fasıl 30),
2. Bu fasıldaki müstahzarlardan esaslarını meyva veya sebze unu teşkil eden
ler, esasını hububat unu teşkil eden benzeri müstahzarlarla aynı rejime tabidir.
Malt hulâsası.
Çocuk mamaları perhiz yemekleri veya mûtat yemekler için' hazırlanmış olan
ve esasım un, nişasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar (Ağırlık
itibariyle % 50 den az kakao ihtiva edenler dâhil).
Makarna, şehriye ve benzerleri.
Tapyoka ve sagu; patates nişastasından veya sair nişastalardan elde edilen
benzerleri.
Kabarma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle elde edilen ve esasını
hubulbat teşkil eden 'müstaihsallaı («Puffed rice», «Corn flakes» ve benzerleri).
Hosti, ilâç, güllâcı, mühür güllâcı, güllâç, yufka ve benzerleri.
Ekmek, peksimet ve sair kaba ekmekçi mamulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı
maddeler, peynir ve meyva katılmış olanlar hariç).
Pastalar, bisküiler, kekler ve sair inee ekmekçi mamulleri (Her hangi bir
nisbette kakao katılmış olsun olmasın).
FASTL 20
Sebze, yenilen nebat, meyva ve sair, nebat veya nebat parçaları

müstahzarları

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 7 nci ve 8 nci fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş
sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar;
b) Şeker mamulleri (17.04) veya çikolata mamulleri (18.06) haline getirilmiş
şekerli meyva pelte ve ezmeleri.
2. 20.01 ve 20.02 pozisyonlarında bahis mevzuu edilen «Sebzeler ve yenilen
nebatlar», başka şekiller altında 07.01 ilâ 07.05 pozisyonlarında yer almış olan
lardır; 7 nci fasıl notunun son paragrafında zikri geçen nebatlar da buna dâ
hildir.
3. Şurup içinde konserve edilmiş olan yenilmeye elverişli nebatlar ve nebat
parçaları, ezcümle zencefil ve melek otu, 20.06 pozisyonuna girer; kavrulmuş
yer fıstığı da 20.06 pozisyonuna dâhildir.
M. Meclisi

( S. Savısı : 698 )
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No :

20.01 —

20.02 —
20.03 —
20.04 —
20.05 —
20.06 —
20.07 —

Eşyanın cinsi

4. Ağırlık itibariyle kuru hulâsa nisbeti % 7 ve daha fazla alan dometes su
yu 20.02 pozisyonuna girer.
Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke veya asit asetikle hazırlanmış
veya konserve edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun ol
masın) .
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Sirke ve
ya asit asetikle hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar hariç).
Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmış).
.
Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parçaları şekerlemeleri (Emdirilmiş,
glase veya kristalize),
Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelâtlar (Pişirilerek hazırlan
mış) (Şeker katılmış olsun olmasın).
Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Şeker veya
alkol katılmış olsun olmasın).
Meyva suları (Üzüm suyu dâhil) veya sebze suları (Tahammür ettirilmemiş
ve alkol katılmamış) (Şeker katilmiş olsun olmasın).
^

FASIL

Kıymetinden
%

50

7

50
5
75
75
75
75
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Çeşitli gıda müstahzarları

21.01 —
21.02 —
21.03 —
21.04 —
21.05 —
21.06 —
21.07 —

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 07.04 pozisyonundaki sebzelerin matlûtları;
b) Ne nisbette olursa olsun, kahveyi ihtiva eden ve kahve yerine kullanılan
kavrulmuş maddeler (09.01);
c) 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarındaki baharat ve sair müstahsallar;
d) İlâç haline getirilmiş meyvalar (30.03).
2. Yukarda 1 numaralı notun (b) bendinde yazılı yavrulmuş maddelerin hu
lâsaları 21.02 pozisyonuna girer.
Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan sair kavrulmuş maddeler; bun
ların hulâsaları.
Kahve, çay ve Paraguay çayı hulâsa veya esansları; esası bu hulâsa veya esans
lar olan müstahzarlar.
Hardal unu ve hazır hardal
Salçalar; lezzet ve çeşnî verici mahlut maddeler.
Çorbalar veya et ve sebze sulan için müstahzarlar; hazır çorbalar veya et
suları.
Tabiî mayalar (Canlı veya cansız); müstahzar suni mayalar.
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan gıda müstah
zarları.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 69S )}
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Eşyanın cinsi

".
,.,. .

22.01 —
22.02 —
22.03 —
22.04 —
22.05 —
22.06 —
22.07 —•
22.08 —
22.09 —

22.10 —

Kıymctinden
%

FASIL
Z^i
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Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Deniz suyu (25.01);
b) Mukattar su ve nâkil su (28.58);
e) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla asetik asit ihtiva eden sudaki mahlûller
(29.14);
n r
d) 30.03 pozisyonundaki ilâçlar;
*'
' ' ' "'
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 33).
2. 22.08 ve 22.09 pozisyonlarının tatbikatında alkol derecesi, 15 santigrat sü
hunet derecesinde «Gay - Lussac» alkolometresi elde edilen ölçüye göre tâyin
olunur. Taktir yolu ile elde edilmiş alkollü içkilerin (Baux - de - vie) tağyir
edilmiş olanları, tağyir edilmiş etil alkolle birlikte 22.08 pozisyonuna girer.
Su, maden suları, gazlı sular; buz ve kar.
İhtar : Hududa yakın yerlerden ithal olunan içme suları muaftır.
Limonatalar. İçine koku katılmış gazozlar ve maden suları; alkolsüz sair içki
ler (20.07 pozisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç).
Biralar.
Kısmen tahammür etmiş üzüm şırası (Tahammürü alkolden gayrı bir madde
ile durdurulmuş olsun olmasın).
Taze üzüm şarabı; tahammürü alkolle durdurulmuş taze üzüm şırası (Misteller
dâhil).
Vermut; kokulu maddeler veya nebatlar katılarak hazırlanmış sair taze üzüm
şarapları.
Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammür mahsulü sair içkiler.
Alkol derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; derecesi
ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller.
Alkol derecesi 80 den aşağı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; taktir yol iyi e
elde edilen alkollü içkiler (Eaux - de - vie), likörler ve sair alkollü içkiler; «tek
sif edilmiş hulâsalar» denilen ve içki imalinde kullanılan alkollü mürekkep müs
tahzarlar.
Yenilip içilebilen sirkeler ve bunlar yerine kullanılan maddeler.
FASIL
Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri;

25

50
100
25
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hayvanlar

için

hazırlanmış

gıdalar

23.01 —

Et ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla naimelerin insan tarafın
dan yenilmeye elverişli olmıyan unları ve tozları; kvkıırdaklar.
23.02 —• Kalın ve ince kepekler ve hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya
başka ameliyelere tabi tutulması neticesinde hâsıl olan diğer bakiyeler.
23.03 — Şeker pancarı küspesi şeker kamışı bağası ve şeker sanayiinin sair döküntü
leri; bira ve taktir sanayiinin posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan baki
yeler ve benzeri bakiyeler.
M. Meclisi

( S. Sayım : G98 ),

5
15

5
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No :

Eşyanın cinsi

23.04 — Yağlı tohum ve zeytin küspeleri ve nebati yağ istihsalinden arta kalan diğer
bakiyeler (Tortular hariç).
23.05 — Şarap tortusu; ham tartr.
23.06 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan, hayvan gıdası
olarak kullanılmıya elverişli nebati müstahsallar.
23.07 — Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hayvan yemleri ve hayvanlar
için hazırlanmış diğer yiyecekler; hayvanların beslenmesinde kullanılan sair
müstahzarlar (Takviye maddeleri ve saire).
FASIL

Kıyme*
tinden
%

15
15
5

.10

24

Tütün
24.01 — Yaprak tütün; tütün döküntüleri.
24.02 — Mamul tütün; tütün hulâsa ve salçaları.
BÖLÜM

50
200
V

Madenî müstahsallar
FASIL
Tuz, kükürt,

25

topraklar ve taslar, alçı, kireç ve çimentolar

NOTLAR :
1. Pozisyon metinlerindeki sarih veya zımni istisnalar harieolmak üzere, bu
fasıl, ham veya yıkanmış müstahsalm bünyesini değiştirmeksizin, saflığı bozan
maddelerin bertaraf edilmesi için kimyevi maddelerle yıkanmış olanlar dâhil),
ufalanmış, ezilerek veya dövülerek veya suda çöktürülerek toz haline getiril
miş, kalburdan geçirilmiş elenmiş, flotasyon ameliyesiyle veya manyetik veya
başka mihaniki veya fizikî usullerle (Kristalizasyon hariç) zenginleştirilmiş
müstahsalları ihtiva eder. Ancak, kavrulmuş, kalsine edilmiş veya eşyanın dâ
hil bulunduğu pozisyonda yazılı ameliyeden daha ileri bir ameliye görmüş bu
lunanlar bu faslın dışında kalır.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) Süblüme kükürt, teressübettirilmiş kükürt ve kolloidal kükürt (28.02);
b) Fe203 formülü dâhilinde ağırlık itibariyle % 70 ve daha fazla kombine de
mir ihtiva eden demir oksidi asıllı boyayıcı topraklar (28.23);
e) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30);
d) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve"kozmetikler (33.06);
o) Kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları (68.01), mozayi'k için küp şek
linde taşlar (68.02); çatı ve bina yüzlerini kaplamada kullanılan kayağan taş
ları «arduvaz» (68.03);
f) Kıymetli taşlar (71.02);
g) Hor birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olan kültive sodyum
klorür kristalleri (Optik eşya hariç) (38.10); sodyum klorürden optik eşya
(90.01):
M. Meclisli

( S. Sayısı : 698 )

41
Tarife
No :

Eşyanın einsi

h) Yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşirleri, bilardo tebeşirleri (98.05);
25.01 — Kaya tuzu, tuzla tuzu, deniz tuzu, sofra tuzu, saf sodyum klorür; tuzla ana
suları; deniz suyu :
a) Saf sodyum klorür.
b) Sairleri.
25.02 — Kavrulmamış demir pritleri.
25.03 — Her nevi kükürt (Süblime kükürt, teressübettirilmiş kükürt ve kolloidal kükürt
hariç).
25.04 — Tabiî grafit.
25.05 — Her nevi tabiî kum (- Boyanmış olsun olmasın -) (26.01 pozisyonuna giren ma
denli kumlar hariç).
25.06 — Kuvartz (Tabiî kumlardan gayrıları); kuvartzit (Ham, kabaca yontulmuş
veya sadece testere ile kesilmiş).
25.07 — Kil (Kaolen, bentonit, v.s.) (68.07 pozisyonuna giren imbisat ettirilmiş killer
hariç); andaluzit, siyanit sılimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dians toprakları.
25.08 — Tebeşir.
25.09 — Boyayıcı topraklar, (Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış olsun olma
sın); mikalı tabiî demir oksitleri.
25.10 — Tabiî kalsiyum fosfatlar, tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar, apatit ve fos
fatlı tebeşirler :
a) Tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar, öğütülmüş tabiî kalsiyum fosfat.
b) Sairleri.
25.11 — Tabiî baryum sülfat (Barytine) ; tabiî baryum karbonat (Withe>ite) (Kal
sine edilmiş olsun olmasın) (Baryum oksit hariç).
25.12 — Nakiiyye toprakları, silisli fosil unları ve zahiri kesafeti 1 veya daha az olan
benzeri sair silisli topraklar (Kiselgur. tripolit «Trablus toprağı», diatomit,
v.s.) (Kalsine edilmiş olsun olmasın).
25.13 — Sünger taşı, zımpara taşı; tabiî korendon, tabiî süleyman taşı ve diğer tabiî
aşındırıcılar (Termik muamele görmüş olsun olmasın).
25.14 — Kayağan taşı (Arduvaz) (Ham, biçilmiş, kabaca yontulmuş veya sadece tes
tere ile kesilmiş).
25.1? — Mermer, traverten, ekosin ve zahiri kesafeti 2,5 veya daha fazla olan yontul
maya veya inşaata elverişli sair kireçli taşlar; su mermeri; (Ham, kabaca
yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş).
25.16 — Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli, sair taşlar
(Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş).
25.17 — Çakıl taşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele görmüş olsun olmasın), çakıllı
kum, makadam ve tarmakaclam (Umumiyetle yolların, demiryollarının betonaj ve döşenmesinde veya sair balastlama işlerinde kullanılan tiplerden,
jgakmak taşı, yassı iri çakıl taşı (Termik muamele görmüş olsun olmasın);
25.15, 25.16 pozisyonlarındaki taşların tane ve kırıntıları (Termik muamele
görmüş olsun olmasın) ve tozları.
25.18 — Dolomi (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) (Kalsine
edilmiş olsun olmasın); aglomere dolomi (Katranlı dolomi dâhil).
M. Meclisi
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25.19 —
25.20 —

25.21 —
25.22 —
25.23 —

25.24 —
25.25 —

25.26 —
25.27 —
25.28 —
25.29 —
25.30 —

25.31 —
25.32 —

Eşyanın cinsi
Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) (Mag
nezyum oksit hariç).
Alçı taşı; anhidriti; alçı (Boyanmış veya çabuk veya geç donmayı sağlayıcı
az miktarda maddeler katılmış olsun olmasın) (Dişçilikte kullanılmak üzere
hususi surette hazırlanmış alçılar hariç).
Kastin, kireç taşı veya çimento taşı.
Âdi kireç (söndürülmüş veya söndürülmemiş) ; su kireci (Kalsiyum oksit ve
kalsiyum hidroksit hariç).
Portlant çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar (Klinker denilen toz haline
getirilmemiş çimento dâhil) (Boyanmış olsun olmasın).
a) Klinker ve öğütülmüş her nevi çimento.
b) Renkli çimento (Beyaz dâhil).
Amyant (Aspestos).
Tabiî lüle taşı (Cilalanmış parçalar halinde olsun olmasın) ve tabiî kehribar;
ag'lomere lüle taşı ve kehribar (Levha, çubuk ve benzeri şekillerde, fakat ka
lıba döküldükten sonra ayrıca bir ameliyeye tabi tutulmamış) ; siyah kehri
bar :
a) Lületaşı (Tabiî veya aglomere).
b) Sairleri.
Mika (öayrimuntazam safihalar halindekiler «Splittings» dâhil) ve mika dö
küntüleri.
Tabiî steatit (Sabun taşı) (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere ile
kesilmiş); talk.
Tabiî kriolit ve şiolit.
Tabiî arsenik sülfürler (Zırnık).
Tabiî ham boratlar ve bunların konsantreleri (Kalsine edilmiş olsun olmasın)
(Tabiî tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç), BOn H 3 nisbeti, kuru müstahsalda en çok % 85 i bulan tabiî as'rtborik.
Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin ; flüor spat.
Stronsiyum karbonat (Stronsiyanit), kalsine edilmiş olsun olmasın (Stronsi
yum oksit hariç); tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan madenî maddeler; çömlekçi eşyası kırıkları ve döküntüleri.
FASIL 26
Maden cevherleri cüruf ve küller
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edilmiş olsun olmasın)
(25.19);
b) Fosfor istihracından hâsıl olan 31 inci fasla dâhil cüruf;
c) Yüksek fırın cürufu yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair made
nî yünler (68.07);
d) 71.11 pozisyonundaki müstahsallar (kuyumcu külleri);
e) Maden cevherlerinin eritilmesiyle elde edilen bakır, nikel ve kobalt mat
ları (BOLÜM XV).
M, Meclisi
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26.01 —
26.02 •—
26.03 —
26.04 •—

K!ıymetinden
%

Eşyanın cinsi
2. 26.01 pozisyonundaki «maden cevherleri» tâbiri, başka maksatlar için kullanılsalar bile, metalürji sanayiinde X I V ve XV inci bölümlerde yer alan maden
lerin veya civanın istihracında fiilen kullanılan mineralojik maden cevherleri
ni ifade eder. 'Bununla beraber metalürji sanayiinde kullanılmak üzere mûtat
hazırlama ameliyesinden gayrı bir şekilde ameliyeye tabi tutulmuş olanlar
bu pozisyona dâhil değildir.
3. 26.03 pozisyonuna yalnız, sanayide maden istihracında veya maden bileşik
leri imalinde kullanılmaya elverişli kül ve bakiyeler girer.
Maden cevherleri (Zenginleştirilmiş olsun olmasın); kavrulmuş demir pirit
leri (Pirit külleri).
Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çeliğin imalinden veya dövülmesin
den hâsıl olan sair döküntüler.
Maden veya maden bileşiklerini ihtiva eden küller ve bakiyeler (26.02 po
zisyonunda yer alanlar hariç).
Sair cüruf ve küller (Deniz yosunu «Varech» külü dâhil).
FASIL
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Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların takdirinden
sallar; bitümenli maddeler;

elde edilen

müstah-

Madenî mumlar
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan orga
nik müstahsallar (Fakat 27.11 pozisyonunda yer alan kimyaca saf metan bu is
tisnaya dâhil değildir.);
b) 30.03 pozisyonuna giren ilâçlar.
2. 27.07 pozisyonu, sadece yüksek sühunet taşkömürü katranlarının taktirin
den elde edilen yağları ve sair mahsulleri değil, aynı zamanda, alçak sühu
net taş kömürü katranlarının veya sair madenî katranların taktiri, petrolün
siklizasyonu veya sair usullerle elde edilen ve terkiplerindeki aromatik unsur
lar aromatik olmıyan unsurlara nispetle daha ağır olan benzeri mahsulleri de
ihtiva eder.
3. 27.10 pozisyonunda kullanılan «Petrolden veya bitümenli madenlerden el
de edilen yağlar» tâbiri, sadece petrolden veya bitümenli madenlerden elde
edilen yağları değil, aynı zamanda, istihsal şekli ne olursa olsun, terkibinde
ki aromatik olmıyan maddeler aromatik olan maddelere nisbetle daha ağır olan
benzeri yağları da şümulü içine alır.
4. 27.13 pozisyonu, sadece parafini ve pozisyon metninde yazılı diğer müstahsalları değil, aynı zamanda, sentetik olarak veya başka usullerle elde edilmiş
benzeri müstahsalları da ihtiva eder.
27.01 — Taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briket, topak ve benzeri şekillerde
katı yakıtlar.
27.02 *— Linyit ve aglomere linyit.
M. Meclisd
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27.03
27.04

Eşyanın cinsi
-

Turb (Hayvan altına serilenler dâhil) ve aglomere turb.
Taş kömüründen, linyitten ve turbdan elde edilen kok ve sömikok :
a) Yüksek evsaflı kok (Evsafı ve ithal şartları Sanayi Bakanlığınca tesbit
edilmek şartiyle).
b) Sairleri.
Karni kömürü.
27.05
Mükerrer
27.05
Havagazı, fakir gaz ve su gazı.
27.06
Taş kömürü katranı, linyit katranı, turb katranı ve sair madenî katranlar
(Kısmen taktir edilmiş katranlar; ziftin kreozot yağları veya taş kömürü katra
nının sair taktir mahsulleri ile olan mahlutları dâhil).
27.07 — Yüksek sühunet taş kömürü katranlarının taktirinden elde edilen yağlar ve
benzeri müstahsallar; bu faslın 2 numaralı notunda belirtilen sair yağlar ve
müstahsallar.
27.08 — Taşkömürü katranından veya sair madenî katranlardan elde edilen zift ve
zift koku.

Kıyme
tinden
%
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Muaf
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5
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30
25

27.09 — Ham petrol veya bitümenli madenlerden elde edilen ham yağlar :
Lira K.

27.10

27.11

a) 270 santigrat sühunet derecesinden evvel takattur eden hafif yağlar nisbeti % 37 yi bulmıyanlar.
100 Kg. S.
1.00
b) % 37 den % 50 ye kadar olanlar
100 Kg. S.
4,90
c) % 50 den yukarı olanlar.
100 Kg. S.
13.20
Petrol yağları veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar
hariç) (Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı
nı veya bitümenli madenlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve Tarifenin
başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan müstahzarlar dâhil):
a) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif
yağlar
100 Kg. S.
19.15
b) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup
55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı
olup 250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden
7.80
100 Kg. S.
orta yağlar.
e) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan
ağır yağlar :
1. Taktir mahsulü yakıtlar :
100 Kg. S.
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattur edenler.
8.75
2. Tortu yakıtlar :
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı c/c 80 den az olanlar 100 Kg. S.
7.50
3. Makina yağları (Karakteristik rengi ve kokusu giderilmiş olanlar dâhil)
100 Kg. S.
8.75
İhtar : Denemeler A. S. T M. usullerine göre yapılır. 5 kiloya kadar hususi
kaplarda olanlar asıl verginin 10 mislino tabidir.
Kıymetinden
%
Petrol gazı ve gaz halinde sair hidrokarbürler.
15
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27.12 — Vazelin.
27.13 — Parafin; petrol mumları veya şist mumları; ozokerit; linyit mumu, turb mumu,
parafinli bakiyeler (Gatsch veya slack wax) (Boyanmış olsun olmasın)
27.14 — Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarının veya bitümenli madenlerden el
de edilen yağların diğer bakiyeleri.
27.15 — Tabiî bitümen ve tabiî asfalt; bitümenli şistler ve kumlar; asfaltlı kayalar.
27.16 — Esasını tabiî asfalt, tabiî bitümen, petrol bitümeni, madenî katran veya made
nî katran zifti teşkil eden bitümenli mahlutlar (Bitümenli sakızlar eutbacks,
v. s.).
27.17 — Elektrik enerjisi.

BÖLÜM

VI

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları
NOTLAR .
1. a) 28.50 veya 28.51 pozisyonlarından birindeki tariflere uyan bütün müstahsallar (Radyoaktif madenlerin cevherleri hariç) bu pozisyonlara dâhil olup,
tarifenin başka pozisyonlarına verilmez.
b) Yukarda (a) bendindeki hükümler mahfuz kalmak sartiyle, 28.49 veya
28.52 pozisyonlarından birindeki tariflere uyan bütün müstahsallar bu pozis
yonlara dâhil olup, bu bölümün başka bir pozisyonuna girmez.
2. Yukarda 1 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak sartiyle, dozlandırılmış
şekilde veya perakende satış için hazırlanmış olmaları dolayısiyle 30,03, 30.04,
30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 veya 38.11 pozisyonlarından birinde yer alan
müstahsallar bu pozisyonlara dâhil olup, tarifenin başka bir pozisyonuna gir
mez,
FASIL

28

Organik ölmvyan kimyevi müstahsallar; kıymetli madenlerin, radyoaktif ele
manların, nadir toprak madenlerinin ve izotopların organik veya organik olmıyan bileşikleri
NOTLAR .
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu fasla münhasıran aşağıda
yazılı olanlar girer :
a) îzole edilmiş kimyevi elemanlar veya kimyevi bakımdan muayyen bir. ter
kipte olan ve münferit şekillerde bulunan bileşikler (Saf halde bulunsun bu
lunmasın) ;
b) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların sudaki mahlûlleri;
c) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların başka mâyilerdeki mah
lûlleri; şu kadar ki, bu mahlûller münhasıran emniyet mülâhazaları veya na
kil icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zaruri bir şekilde yapılmış olmalı
ve bu ameliye o müstahsalları umumi istimal şeklinden ziyade bâzı hususi isti
mal şekillerine uygun hale sokmamalıdır.
M. M'eclisi.
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Eşyanın cinsi
d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde zikredilen müstahsallardan, içleri
ne, muhafaza veya nakilleri için zaruri stabilizan maddeler katılmış olanlar.
2. Organik maddelerle stabilize edilmiş.hidrosülfitler ve sülfoksilâtlar (28.36) ;
organik olmıyan bazların karbonat ve perkarbonatları (28.42), organik olmı
yan bazların basit veya kompleks siyanürleri (28.43), organik olmıyan bazların
fülminatları, siyanatları ve tiyosiyanatları (28.44), 28.49 ilâ 28.52 pozisyonla
rında yer alan organik müstalısallar, metaloidik veya madenî karbürlerden
(28.56) başka, sadece aşağıda yazılı olan karbon bileşikleri de bu fasılda yer
alır :
a) Karbon oksitler, siyanhidrik, fülminik, izosiyanik, tiyosiyanik asitler ve ba
sit veya kompleks sair siyanojenik asitler (28.13);
b) Karbon oksihalojemirler (28.14);
c) Karbon sülfürü (28.15);
d) Tiokarbonatlar, selenyokarbonatlar ve tellürokarbonatlar, selenyosiyanatlar ve tellürosiyanatlar, tetratiyosiyanodiyaminokromatlar (Reineckates'ler) ve
organik olmıyan bazların sair kompleks siyanatları (28.48);
e) Katı oksijenli su (28.54), karbon oksisülfürü ve sülfohalojenürleri, siyanojen ve halojenürleri ile siyanamit ve madenî müştakları (28.58) (31 inci fas
la dâhil kalsik siyanamitin kuru halde ağırlık itibariyle % 25 veya daha az
azot ihtiva edeni hariç).
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir :
a) Sodyum klorür ve V inci bölüme giren sair madenî müstalısallar;
b) Yukarıda 2 numaralı notta zikredilenlerden gayrı, terkiplerinde hem or
ganik hem organik olmıyan unsurlar bulunan bileşikler;
c) 31 inci faslın 1, 2, 3 ve 4 numaralı notlarında zikredilen müstalısallar,
d) Lüminofor olarak kullanılan ve organik olmıyan müstalısallar (32.07);
e) Suni grafit (38.0.1); yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın
söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17); pera
kende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkaran müstahsal
lar (38.19); alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin halojenli tuzların
dan veya magnezyum oksitten kültive edilmiş olup her birinin ağırlığı 2,5 gram
veya daha fazla olan kristaller (Optik eşya hariç) (38.19);
f) Kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar, kıymetli
veya sentetik taşların tozları (71.02 ilâ 71.04) ve 71 inci fasla dâhil olan kıy
metli madenler;
g) Kimyaca sâf olsun olmasın XV inci bölüme giren madenler;
h) Optik eşya (Hususiyle alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin
halojenli tuzlarından veya magnezyum oksitten) (90.01).
4. Bu faslın I I numaralı tâli faslında yer alan metalodik asitlerle IV numara
lı tâli faslında yer alan madenî asitlerden müteşekkil olan ve muayyen kimye
vi bir terkipte bulunan kompleks asitler 28.13 pozisyonuna girer.
5. 28.29 ilâ 28.48 pozisyonları, münhasıran madenî tuz ve pertuzlarla, amon
yum tuzlarını ve pertuzlarını ihtiva eder.
Pozisyonlarda yazılı istisnalar mahfuz kalmak üzere, muzaaf veya kompleks
tuzlar 28.48 pozisyonuna verilir.
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28.01 —
28.02 —
28.03 —

28.04 —

28.05 —

28.06 —
28.07 —
28.08 —

28.09
28.10
28.11
28.12
28.13

—
—
—
—
—

28.14 —
28.15 —

Eşyanın cinsi
6. 28.50 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı olanları ihtiva eder :
a) Teknesyum, prometyum, polonyum, astat, radon, fransiyum, radyum, ak
tinyum, protaktinyum, neptunyum, plütonyum ve diğer transüranyen eleman
lar ve bu elemanların izotopları; bu elemanların ve izotoplarının organik veya
organik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın);
•b) Sair tabiî veya suni radyoaktif izotoplar (XIV ve XV nci bölümlerde
yer alan kıymetli madenlerle âdi madenlerin izotopları dâhil); bunların orga
nik veya organik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevi bir terkipte olsun ol
masın). Gerek yukarda ve gerekse 28.50 ve 28.51 pozisyonlarında zikri geçen
«izotop» tâbirine, zenginleştirilmiş izotoplar dâhil, tabiatta sâf izotop halinde
bulunan kimyevi elemanlar hariçtir.
7. Ağırlık itibariyle % 15 ve daha fazla fosfor ihtiva eden ferrofosforlarla,
% 8 den ziyade fosfor ihtiva eden bakır fosforlar 28.55 pozisyonuna girer.
I - Kimyevi elemanlar :
Halojenler (Flüor, klor, brom, iyot).
Süblimc kükürt veya teressüp ettirilmiş kükürt kolloidal kükürt.
Karbon (Petrol gazı karası «Carbon blaok» asetilen karası, antrasen karası
ve is karası, v. s.) :
a) Nebati karalar.
• - ..
b) Sairleri.
Hidrojen; necip gazlar; sair metaloitler :
a) Hidrojen.
b) Sairleri.
Alkali madenler ve alkali toprak madenler; nadir toprak madenleri (ttriytmı
ve skandiyum dâhil); civa:
a) Civa.
b) Sairleri.
II - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri :
Klorhidrik asit; klorosülfonik veya klorosülfürik asit.
Kükürt dioksit.
Sülfürik asit; dumanlı sülfürik asit (oleunı).
İHTAR: Hükümetçe belirtilecek şartlara uymayı Sanayi Bakanlığına karşı yazı
lı olarak taahhüdedecek yerli suni gübre fabrikalarının ihtiyaçları için doğru
dan doğruya kendileri tarafından adı geçen Bakanlığın müsaadesiyle hariçten
getirilecek sülfürik asit vergiye tabi tutulmaz.
Nitrik asit; Sülfonitrik asitler.
Fosforik anhidrit ve fosforik asitler (Meta-, Orta - ve piro-).
Arsenik trioksit, arsenik pentoksit ve arsenik asit.
Borik asit ve borik anhidrit.
Organik olmıyan sair asitler ve metaloitlerin oksijenli bileşikleri.
III - Metaloitlerin halojenli, oksilhaloj enli ve kükürtlü müştakları :
Metaloitlerin klorürleri, oksiklorürleri ve halojenli ve oksihalojenli sair müş
takları.
Metaloit sülfürler (Fosfor trisülfür dâhil).
IV - Organik olmıyan bazlar, madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler :
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28.16 — Mayi amonyak veya amonyak mahsûlü.
28.17 — Sodyum hidroksit (Kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum
ve potasyum peroksitler:
a) Sodyum hidroksit (Kostik soda).
b) Sairleri.
28.18 — Stronsiyum, baryum ve mangezyum oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri.
28.19 — Çinko oksit ve çinko peroksit.
28.20 —• Alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit (AHİ m in); suni korendon.
28.21 — Krom oksitleri ve hidroksitleri.
28.22 — Manganez oksitleri.
28.23 — Demir oksitleri ve hidroksitleri (Fc 2 0;, formülü dâhilinde ağırlık itibariyle
% 70 ve daha fazla kombine demir ihtiva eden tabiî demir oksidi asıllı bo
yayıcı topraklar dâhil).
28.24 — Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (Hidratları).
28.25 — Titan oksitleri.
28.26 —• Kalay oksitleri: Stanö oksit (Esmer oksit) ve stanik oksit (Stanik anhidrit).
28.27 —• Kurşun oksitleri (Minyum ve minoraj dâhil).
28.28 — Hidrazin ve hidroksilâmin ile bunların organik olmıyan tuzları, organik olmı
yan sair bazlar ve madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler.
V - Organik olmıyan asitlerin madenî tuzları ve pertuzları :
28.29 — Flüorürler; Flüosilikatlar, flüo boratlar ve sair flüor tuzları :
a) Amonyum.
b) Potasyum.
e) Sairleri.
28.30 — Klorürler ve oksiklorüıier :
a) Kalay, eiva.
b) Kalsiyum, çinko, manganez, bizmut, stronsium, bakır, kadmiyum, kur
şun.
c) Amonyum (Nisadır).
d) Sairleri.
28.31 — Kloritler ve hipokloritler.
28.32 — Kloratlar ve perkloratlar :
a) Amonyum perklorat.
b) Sairleri.
28.33 — Bromürler ve oksibromürler; bromatlar ve perbromatlar; hipobromitler :
a) Bromürler.
b) Sairleri.
28.34 — İyodürler ve oksi iyodürler; iyodatlar ve periyodatlar :
a) Sodyum.
b) Civa, lityum, baryum, magnezyum, manganez, demir, çinko, kobalt.
e) Potasyum iyodür.
â) Sairleri.
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28.35 — Sülfürler (Polisülfürler dâhil) :
a) Antimon, kalsiyum.
b) Sodyum.
e) Potasyum, kalay.
d) Sairleri.
28.36 — Hidrosülfitler (Organik maddelerle stabilize edilmiş olanlar dâhil); sülfoksilâtlar.
28.37 — Sülfitler ve hiposülfitler :
a) Sodyum, amonyum.
b) Sairleri.
28.38 — Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar :
A) Sülfatlar, persülf atlar :
a) Sâf bakır sülfat (Göztaşı).
b) Gayrisâf bakır sülfat (Göztaşı).
c) Krom, sodyum, magnezyum, kurşun, çinko
d) Alüminyum sülfat.
e) Bazik civa sülfat, potasyum sülfat, kodmiyum sülfat.
f) Badik olmıyan civa sülfat, civa persülfat, kadmiyum persülfat, potasyum
persülfat.
g) Sairleri.
B) Şaplar.
28.39 — Nitritler ve nitratlar :
a) Baryum.
b) Amonyum, potasyum, kalsiyum, kurşun.
c) Bakır, magnezyum, lityum.
d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum.
e) Sodyum nitrit ve nitrat.
f) Sairleri.
28.40 — Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar :
a) Sodyum, kalsiyum.
b) Potasyum.
c) Amonyum fosfat.
d) Sairleri
28.41 — Arsenitler ve arseniyatlar :
a) Civa.
b) Kalsiyum, çinko, sodyum, potasyum, alüminyum.
^
c) Sairleri.
28.42 — Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum karbonat ihtiva eden ticari amanyum karbonat dâhil) :
a) Kurşun, potasyum, sodyum.
b) Baryum, stronsiyum, manganez, magnezyum.
c) Bakır, lityum, bizmut.
d) Sairleri.
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28.43 —

28.44 —

28.45 —

28.4G —

28.47 —

28.48

—•

28.49 —

28.50 —•

28.51 —28.52 —

28.53 —

Eşyanın cinsi
Siyanürler ve kompleks siyanürler :
a) Saf civa.
b) Kadmiyum, sodyum, gayriısâf civa, kalsiyum.
c) Potasyum, amonyum.
d) Sairleri.
Fülminatlar, siyanatlar ve tiosiyanatlar :
a) Civar.
b) Sairleri.
Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar dâhil) :
a) Sodyum.
b) Potasyum.
e) Sairleri.
Boratlar ve perboratlar :
a) Sodyum (Boraks).
b) Amonyum.
c) Sairleri.
Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, permanganatlar, stanatlar, v.s.) :
a) Vanadatlar, amonyum molibdat.
b) Baryum' alüminat, kabolt alüminat.
•
e) Sairleri.
Organik olmıyan asitlerin sair tuzları ve pertuzları (Azotürler hariç).
VI — Muhtelif :
Kolloidal haldeki kıymetli madenler; kıymetli madenlerin amalgamlari; kıymet
li madenlerin, muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın, organik veya or
ganik olmıyan tuzları ve diğer bileşikleri :
a) Potasyum, baryum, platino siyanür.
b) Platin ve platin rejimine tabi maddelerin diğer tuzları.
e) Gümüş nitrat.
d) Diğer gümüş tuzları ve kolloMal gümüş.
e) Sairleri.
Radyoaktif kimyevî elemanlar ve radyoaMif izotoplar; bunların, kimyaca
muayyen terkipte olsun olmasın, organik veya organik olmıyan bileşikleri :
a) Radyum, toryum ve izotopları, suni radyo - elemanlar (radia - iyot, radio - fosfor, radyokarbon, radio kobalt, v.s.)
b) Sairleri.
28.50 pozisyonu dışında kalan kimyevî eleman izotopları; bunların, muayyen
kimyevî bir terkipte olsun olmasın, organik veya organik olmıyan bileşikleri.
Toryum, uranyum ve nadir toprak madenlerinin (itriyum ve skandiyum dâ
hil) tuzlariyle, organik veya organik olmıyan diğer bileşikleri; bunların birbir
leriyle olan mahlutları :
a) Toryum tuzları ve organik ve organik olmıyan sair bileşikleri.
b) Sairleri.
Mayi hava (İçindeki necip gazlar alınmış mayi hava dâhil) komprime hava
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28.54 — Hidrojen peroksit (Oksijenli su) (Katı oksijenli su dâhil) :
a) Perhidrol (En az % 30 oksijeni havi).
b) Sairleri.
28.55 — Fosfürler :
a) Bakır.
b) Saf çinko fosfür.
c) Gayrisâf çinko fosfür, demir fosfürü.
d) Sairleri.
Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve madenî karbürler, v.s.) :
28.56
a) Silisyum karbür (Carborandum).
b) Şairleri.
28.57
Hidrürler, nitrürler ve azotürler, silisyürler ve borürler.
Organik olmıyan sair bileşikler (Mukattar ve nâkil sular ile, aynı saflık dere
28.58
cesindeki sular ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin amalgamları dâhil).
FASIL
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Organik kimyevi müstahsallar
NOTLAR .
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu fasla, münhasıran aşağı
da yazılı olanlar dâhildir :
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan bileşik
ler (Sâf halde bulunsun bulunmasın);
b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha ziyade izomerinin mahlutları (Sâf
halde bulunsun bulunmasın) (Stereoizomerler müstesna olmak üzere, asiklik
hidrokarbür izomerlerinin karışımları, doymuş olsun olmasın, hariç) (Fasıl
27);
c) Muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın, 29.38 ilâ 29.42 ve 29.44 po
zisyonlarında yer alan müstahsallar;
d) Yukarda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan müstahsalların sudaki
mahlûlleri;
e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan müstahsalların sair mah
lûlleri; şu kadar ki, bu mahlûller münhasıran emniyet mülâhazaları veya na
kil icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zaruri bir şefkilde yapılmalı ve
bu ameliye o müstahsalları umumi istimal şeklinden ziyade bâzı hususi istimal
şekillerine uygun hale sokmamalıdır;
f) Yukarda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde zikri geçen müstahsallardan içlerine, muhafaza veya nakilleri için zaruri stabilizan maddeler katıl
mış olanlar;
g) Tipleştirilmiş diyazonyum tuzları, bu tuzlar için birleştirici olarak kulla
nılan arilitler; tipleştirilmiş azoik boyalar için sabit bazlar.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 15.04 pozisyonunda yer alan müstahsallar ile 15.11 pozisylonunda yer alan
gliserin;
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi
b) Etilalkol (22.08 veya 22.09);
c) Metan (27.11);
d) 28 nci faslın 2 numaralı notunda zikredilen karbon bileşikleri;
e) Hazırlanış tarama göre 31.02 veya 31.05 pozisyonlarında yer alan ve ku
ru halde ağırlık itibariyle % 45 veya daha az nispette azot ihtiva eden üre;
f) Nöbatî veya hayvani menşeli boyayıcı maddeler (32.04); sentetik organik
boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhil), lüminofor olarak kullanılan
cinsten sentetik organik müstahsallar, lifler üzerine tesbit edilebilen optik
ağartıcı maddeler ile tabiî eivit ve ambalajlara konulmuş boyalar (Tentürler) (32.09);
g) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere so
kulmuş mctaldehit, hegzametilen - tetramin ve benzeri müstahsallar ile, çak
maklarda veya ateşlemiye yarıyan âletlerde kullanılan neviden olup 300 san
timetre küp veya daha az bacımdaki kablara konulmuş akar yakıtlar (36.08);
h) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme bomba
larına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17) ; perakende olarak sa
tılmak üzere ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkaran müstahsallar (38.19) ;
ij) Optik eşya (Hususiyle etilendiami'i tartratmdan olanlar) (90.01).
3. Bu faslın iki veya daha ziyade pozisyonuna girebilecek durumda olan
müstahsallar, bunlardan numara sırasına göre sonuncu pozisyona girer.
4. 29.03 ilâ 29.05, 29.07 ilâ 29.10 ve 29.12 ilâ 29.21 pozisyonlarında halojenli,
sülfonlu, nitrolu veya nitrozolu müştaklara yapılan bütün atıflar, bu müş
takların mürekkep şekilde bulunanlarına da şâmildir. (Sülfohalojenli, nitrohalojenli, nitrosülfonlu ve nitrosülfohalojenli müştaklar, v.s.). Nitrolu veya
nitrozolu gruplar 29.30 pozisyonu anlamında azot fonksiyonlu sayılmazlar.
5. a) I ilâ VII nci tâli fasıllara dâhil asit fonksiyonlu organik bileşiklerin
aynı tâli fasıllarda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, bu bileşikler
den o tâli faslın numara sırasına gÖJ-e son pozisyonuna dâhil olanı ile birlik
te tasnif edilir.
b) Etil alkol, gliserin veya sakarozun I ilâ VII nci tâli fasıllardaki asit
fonksiyonlu organik bileşiklerle olan < sterleri, tekabül ettikleri asit fonksiyon
lu bileşiklerle birlikte tasnif edilir.
c) Yukarda (a) veya (b) bendlerinde zikri geçen esterlerin organik olmıyan
bazlarla elde edilen tuzları, tekabül ettikleri esterlerle birlikte tasnif edilir.
d) I ilâ VII nci tâli fasıllarda yer alan sair asit veya fenol fonksiyonlu or
ganik bileşiklerin organik olmıyan bazlarla elde edilen tuzları, tekabül ettik
leri asit veya fenol fonksiyonlu organik bileşiklerle birlikte tasnif edilir.
e) Kariboksilik asitlerin halojenürleri, tekabül ettikleri asitlerle birlikte tas
nif edilir.
6. 29.31 ilâ 29.34 pozisyonlarına dâhil olan bileşikler, moleküllerin de hidro
jen, oksijen veya azot atomlarından başka doğrudan doğruya karibona bağlı
(diğer nıe'talıoidük ve|ya .maldenî altomlar (Küiklürt, artsenilk, civa veya kursum,
v. s.) (bulunan ongıaniık MleşiMeıldiır. 29.31 ('Küküritlıü ıonga.m!k 'bileşikler)
pozisyonu ile 29.34 (iSaolr maıdeni - organdık Oüleşükler) pozlstyıon/u, doğrudan
(doğruya fearfbonfa b'apı olaralk, 'hidrojen, oklsi'yen vo a^oft ıhariiç, sadece feü-

M. Meclisi

( S . Sayısı : 698 ),

- 53 ~
Tarife
No :

29.01 —

29.02 —

29.03 —•
29.04 —

29.05 —

29.06 —
29.07 —

29.08 —•

29.09 —

Eşyanın cinsi
fejürt ve haliojen atomlarını ilhltiva eden ve bu sureMe sülıfonlu veya halojenü
müştaklar (Veya mürekkep müştaklar) mahiyetini alan sülfonlu veya halo
jeni! müştaıkları (Ve mürekkep müştakları) ihtiva etmez.
7. Aşağıda yazılı olanlar 29.35 (Heteroksiklik bileşikler) pozisyonuna gir
mez :
Dahilî eter - oksitler, dahilî hemiasctaller, orto - difenollerin metilenik eter oksitleri, alfa ve beta epoksitleri, siklik asetaller, aldehitlerin, tiyoaldehitlerin
veya aldiminlerin siklik polimerleri, polibazik asitlerin anhidritleri, poli alkol
lerin polibazik asitlerle olan siklik esterleri, siklik üreidler, polibazik asitlerin
imitleri, hegzametilentetramin ve trimetilentrinitramin.
I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştak
ları :
Hidrokanbürler :
a) Difenil, difenilmetan.
b) Terpenler.
c) Naftalin.
d) Sairleri.
Hidriikanbürlerin halojenli müştakları.
İHTAR: Zirai ilâç imal eden fabrikalar için ve Tarım Bakanlığının müsaade
siyle ithal edilen sâf D.D.T. vergiden muaftır.
Hidrokarbürlerm sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları.
II - Alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
Asiklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları:
a) Pentaeritritol.
b) Sairleri.
Siklik alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
a) Benzenik alkol, feniletüik alkol, sinamik alkol, fenilpropilik alkol, borneol,
izoborneol, santalol.
b) Sairleri.
III - Fenoller ve fenol - alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu,
nitrozolu müştakları :
Fenoller ve fenol - alkoller.
Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştak
ları.
'
.
IV - Eter - oksitler, alkol Peroksitler, eter peroksitler, alfa ve beta epoksitler, asetaller ye hemiasetaller; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, mitrozolu
müştakları :
Eter - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter - oksit - fenoller, eter - oksit - al
kol - fenoller, alkol peraksitleri ve eter peroksitleri; bunların halojenli, sülfon
lu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
a) Fendi eter, anetol, öjenol, izoöjenol, anizik alkol.
b) Dinitro - bütil - meta - krezil - metileter (Musc ambrette).
c) Sairleri.
'
Epoksitler, epoksi - alkoller, epö'ksi - fenoller ve epdksi - eterler (Alfa veya
beta); bunların halojenli, sülfonlu nitrolu, nitrozolu müştakları.
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29.10 —

29.11 —*

29.12 —

29.1.3 —

29.14 —

29.15 —
29.16 —

Eşyanın cinsi
Asetaller, hemi - asetaller, basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu asetaller
ve hemi - asetaller; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları:
a) Safrol, izosafrol.
b) Sairleri.
V - Aldehit fonksiyonlu bileşikler :
Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eterler, aldehit - fenoller ve basit veya
kompleks oksijen fonksiyonlu sair aldehitler :
a) Sitral, sitronelâl, sinamik aldehit, benzaldehit, alfaamil sinamik aldehit,
fenil asetik aldehit, hidroksi sitronelâl, salisilik aldehit, anizik aldehit, metil
protokateşik aldehit (vanilin), heliotropin.
b) Sairleri.
29.11 pozisyonundaki müstahsalların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu
müştakları.
VI - Seton fonksiyonlu veya kinon fonksiyonlu bileşikler :
Setonlar, seton - alkoller, seton - fenoller, set on - aldehitler, kinonlar, kinon alkoller, kinon - fenoller, kinon - aldehitler ve basit veya kompleks oksijen
fonksiyonlu sair setonlar ve kinonlar; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu,
nitrozolu müştakları :
a) Kâfuru, kâfuru bromür.
b) Aseton.
c) Sairleri.
VII - Asitler, asitlerin anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler;
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
Monoasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler; bunların
halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
a) Formiatlar (Benzil, bornil, sitronetfl, jeranil, izobornil, linalil, mantil,
fenil, etil, rodinil, terpenil), asetatlar (Benzil, bornil sitronclil, jeranil, izo
bornil, linalil, nonil, oktil, parakrezil, fenilglikol, fenilpropil, rodinil, santalil,
terpenil), benzoatlar (mil, bütil, etil, metil, propil), sinematlar (Benzil, bütil,
etil, metil, feniletil, propil), valerianatlar (Amil, benzil, bornil, bütil, sitronc
lil, etil, jeranil, mantil, propil, rodinil).
b) Asetik asit.
e) Oleik asit :
d) Sairleri.
Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perasitler'; bunların ha
lojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları.
Asit - Alkoller, asit - aldehitler, asit - Setonlar, asit - fenoller ve basit veya
kompleks oksijen fonksiyonlu sair asitler; anhidritleri, halojenürleri, peroksit
ve perasitler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları :
a) Salisilatlar (Amil, benzil, bornil, bütil, etil, propil, sitronelil, jeranil,
rodinil).
b) Potasyum tartrat, potasyum bitartrat (Krem tartr).
c) Magnezyum sitrat, demir sitrat.
d) Asit sitrik, asit tartrik.
;
e) Sairleri.
" "
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29.17 —
20.18 —
29.19 —•
29.20 —
29.21 —

29.22 —

29.23 —•

29.24 —

29.25 —

29.26
29.27
29.28
29.29

—
—
——

29.30 —
29.31 —

29.32
29.33
29.34
29.35

—
—
—
—

Eşyanın cinsi
VIII - Madenî asitlerin esterleri ve bu esterlerin tuzları; bunların halojenli,
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları:
Sülfürik esterler ve tuzları; bunların lıalojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu
müştakları.
Nitrö ve nitrik esterler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müş
takları.
Fosforik esterler ve tuzları (Laktofosfatlar dâhil); bunların halojenli, sül
fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları.
Karbonik esterler ve tuzları; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu
müştakları.
Madenî asitlerin sair esterleri (Halojenli asitlerin esterleri hariç) ve bu ester
lerin tuzları; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları.
IX - Azot gonksiyorilu bileşikler;
Amin fonksiyonlu bileşikler :
a) Difenilamin.
b) Sairleri.
Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu anıinli bileşikler :
a) Para - amin o - salisilik asit ve tuzları.
b) Sairleri.
Kuateraer amonyum tuzları ve hidratları (Lesitinler ve sair fosfo - aminolipitler dâhil) :
a) Lesitin.
b) Sairleri.
Amid fonksiyonlu bileşikler :
a) Oralantibiyotik ilâçların imaline mahsus olanlar (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının müsaadesiyle).
b) Sairleri.
Imid fonksiyonlu veya imin fonksiyonlu bileşikler.
Nitril fonksiyonlu bileşikler.
Diozoik, azoik veya azoksik bileşikler.
Hidrazin'in veya hidroksilamin'in organik müştakları :
a) Hidrazid ve tiosemikarbazid müştakları.
b) Sairleri.
Sair azot fonksiyonlu bileşikler
X - Madenî organik bileşikler ve heterosiklik bileşikler :
Kükürtlü organik bileşikler :
a) Ksantatlar.
b) Sairleri.
Arsenikli organik bileşikler.
Civalı organik bileşikler.
Sair madenî - organik bileşikler.
Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dâhil) :
a) îzanikotinik asit.
b) Skatol (Suni sivet), endol.
c) Füçfürol.
e) Sairleri.'
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29.36 —
29.37 —

29.38 —

29.39 —

29.40 —

29.41 —

29.42 —

29.43 —
29.44 —
29.45 —

Eşyanın cinsi

Sülfamitler.
Lâktonlar ve lâktamlar; sültonlar ve sültamlar :
a) Kumarın, metil kumarın.
b) Santonin.
c) Sairleri.
X I - Provitaminler, vitaminler, hormonlar ve enzimler (Tabiî veya sentez yolu
ile elde edilmiş) :
Provitaminler ve vitaminler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş) (Tabiî
konsantralar dâhil) ve bunların, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın, baş
lıca vitamin olarak kullanılan müştakları (Her hangi bir eritici madde içinde
bulunsun bulunmasın).
Hormonlar (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların, başlıca hor
mon olarak kullanılan müştakları :
a) Ensülin.
b) Sairleri.
Enzimler :
a) Peynir mayası :
b) Sairleri.
X I I - Heterozitler ve nebati alkaloitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edil
miş) ; bunların tuzlan, eterleri, esterleri ve diğer müştakları .Heterozitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların tuzları, eter
leri, ve diğer müştakları :
a) Saponin.
b) Sairleri.
\
Nebati alkaloitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların tuzlan,
eterleri, esterleri ve diğer müştaklan:
a) Kinin ve tuzları.
b) Sairleri.
I
X I I I - Diğer organik bileşikler :
Kimyaca saf şekerler (Sakaroz hariç).
Antibiyotikler.
Diğer organik bileşikler.
FASIL
İspençiyari

30
müstahsallar

NOTLAR.
1. 30.03 pozisyonu anlamında «ilâç» tâbiri, aşağıda yazılı olanları ifade eder :
a) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere kanştırılmış müstahsallar;
b) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere dozlandırılmış veya pera
kende satış için ambalajlanmış olup mahlut halde bulunmıyan müstahsallar.
Bu hükümler perhiz yemekleri, zenginleştirilmiş gıdalar, şeker hastalarına
mahsus gıdalar, tonik içkiler ve maden sulan gibi yenilecek ve içilecek mad
delere tatbik olunmaz.
M. Meclisti-
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Yukarıki hükümlerle bu fasıldaki 3 numaralı notun (d) bendi hükümlerinin
tatbikinde :
A) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılmaz :
1. Mahlut halde bulunmıyan müstahsallarm sudaki mahlûlleri;
2. 28 ve 29 ncu fasıllara dâhil bütün müstahsallar;
3. 13.03 pozisyonuna dâhil olan neba'î basit hulâsaların sadece her hangi bir
eritici içinde muamele görmüş olanları veya tip haline getirilmiş «titreş» bulu
nanları;
B) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılır :
1. Kolloidal haldeki ma'hlûller ve süspansiyonlar (Kolloidal kükürt hariç):
2. Nebati maddelerin mahlutlarının muamelesiyle elde edilen nebati hulâsalar;
3. Tabiî maden sularının tebahuru ile elde edilen tuzlar ve konsantre sular.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) Taktir mahsulü kokulu sular ve uçan yağların sulu mahlûlleri (Tababette
kullanılmaya elverişli olanlar) (33.05);
b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar (Tedavi edici veya koruyucu hassaları
haiz bulunanlar dâhil) (33.06);
",
'
c) Tıbbi sabunlar (34.01).
3. 30.05 pozisyonuna münhasıran aşağıda yazılı olanlar girer :
a) Cerrahi dikişler için steril katgüt]er ve diğer steril malzeme;
b) Steril lâminarya;
c) Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar;
d) Radyografi muayeneleri için X - şualarım geçirmiyen müstahzarlar; has
taya tatbik edilmek üzere hazırlanmış olup da (30.02 pozisyonuna girenler ha
riç) mahlut halde bulunmıyan dozlandırılmış şekildeki teşhis miyarı veya
mahlut halde bulunan aynı işlere mahsus miyarlar;
e) Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya mahsus sair maddeler;
f) ilk yardım için hazırlanmış ecza çanta ve kutuları.
30.01 — Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki guddeler ve sair uzuvlar (Toz haline
getirilmiş olsun olmasın); guddelerin ve sair uzuvların veya bunların ifrazatı
nın tedavide kullanılan hulâsaları; tedavi veya korunmada kullanılmak maksadiyle hazırlanmış olan ve tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bu
lunmıyan hayvani menşeli sair maddeler.
30.02 — Hastalığa karşı muafiyeti olan hayvan veya insanların kanından hazırlanmış
serumlar; mikrop aşıları, toksinler, mikroorganizma kültürleri (Mayalar hariç,
fermentler dâhil) ve benzeri sair müstahsallar :
a) Fermentler.
b) Çocuk felci aşıları ve bakteriel ve virütik diğer aşılar (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının müsaadesiyle).
c) Sairleri.
30.03 — .Tababette veya veterinerlikte kullanılan ilâçlar :
a)Pensilin, streptomisin ve bunların grupundan dihidro - streptomisin prokain penisilin gibi ilâçlarla kloromisetin, oreomisin, terramisin, para - aminosalisilik - asit ve tuzları, izonikotinik asit, lıidrazid, tiosemikarbazid ve müştak
ları; ensülin ve aynı devai tesiri haiz olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tesbit edilen sair müstahzarlar.
M. Meelki
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İhtar : Bu müstahzarların muaflıklarının devamına lüzum kalmıyanlarm mu
afiyetleri Bakanlar Kurulu karariyle kaldırılabilir. Bu takdirde, mezkûr müs
tahzarların sınıfları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olunur. Ba
kanlar Kurulunca muaflığın kaldırılmasına ait kanun tasarısı muaflığın kaldı
rıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Yasama Organına sunulur.
b) Sairleri :
1. Birinci sınıf.
2. İkinci sınıf.
3. Üçüncü sınıf.
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olunur).
Bu faslın 3 numaralı notunda zikredilenler harieolmak üzere, tıbbi veya cerrahi
maksatlar için, ispençiyari maddeler emdirilmiş veya kablanmış veya perakende
satış için ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, sargılar ve benzerleri (Pansımanlar, sparadralar, hardal yakıları, v.s.).
Sair ispençiyari eşya ve müstahzarlar.
FASIL

31

Gübreler
NOTLAR .
1. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle,
31.02 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder :
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar :
1) Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden sodyum
nitrat;
2) Amonyum nitrat (Sâf olsun olmasın);
3) Amonyum sülfonitrat (Sâf olsun olmasın);
4) Amonyum sülfat (Sâf olsun olmasın);
5) Ağırlık itibariyle % 16 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden kalsiyum
nitrat;
6) Kalsiyum nitrat ve magnezyum nitrat (Sâf olsun olmasın);
7) Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az nisbette azotu ihtiva eden kalsiyum
siyanamit (Yağ emdirilmiş olsun olmasın);
8) Ağırlık itibariyle % 45 veya daha az nisbette azotu ihtiva öden üre.
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsalların birbirleriyle olan mahlu
tundan elde edilen gübreler (Bu takdirde yukarda yazılı miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaz);
C) Amonyum klorürün veya yukarda (A) ve (B) fıkralarında zikri geçen
müstahsalların (Miktar nisbetleri nazarı itibara alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı
veya toprağı besleme kuvvetinden mahrum bulunan ve organik olmıyan sair
maddelerle karıştırmasından hâsıl olan gübreler.
D) Yukarda (A) fıkrasının 1 veya 8 numaralı bendlerinde yazılı müstahsal
ların veya bu müstahsalların mahlutlarının su veya mayi amonyak içinde eritilmesiyle hâsıl olan mayi gübreler.
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2. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle,
31.03 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder :
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar :
1) Defosforasyon cürufu;
2) Dezagreje kalsiyum fosfatlar (Termofosfatlar ve eritilmiş fosfatlar) ve
termik muameleye tabi tutulmuş tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar;
3) Stiperfosfatlar (Basit, ikili veya üçlü);
4) Ağırlık itibariyle % 0.2 veya daha fazla nisbette flüor ihtiva eden bikalsiyum fosfat.
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsallarm birbirleriyle karıştırılma
sından hâsıl olan gübreler (Bu takdirde yukarda yazılı miktar nisbetleri na*
zarı itibara alınmaz);
C) Yukarda (A) ve (B) fıkralarındaki müstahsallarm (Miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı veya toprağı besleme kuvvetinden
mahrum bulunan ve organik olmıyan sair maddelerle karıştırılmasından hâsıl
olan gübreler.
3. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olmamaları kaydiyle,
31.04 pozisyonu münhasıran şunları ihtiva eder :
A) Aşağıda yazılı olan müstahsallar :
1) Ham tabiî potasyum tuzları (Karnalit, kainit vesilvinit, v. s.);
2. Pancar melası bakiyelerinden elde edilen ham potasyum tuzları;
3) Potasyum klorür (Saf halde bulunsun bulunmasın) (Aşağıda 6 numaralı
notun (c) bendi hükmü mahfuzdur);
4) Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az nisbette K2 0 ihtiva eden potasyum
sülfat;
5) Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az nisbette K2 0 ihtiva eden potasyum
sülfatlı magnezyum sülfat;
B) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsallarm birbirleriyle karıştırılma
sından elde edilen gübreler (Bu takdirde yukarıda yazılı miktar nisbetleri na
zarı itibara alınmaz).
4. Her kilosunda 6 miligram veya daha fazla miktarda arsenik bulunan
amonyum fosfatlar 31.05 pozisyonuna dâhildir.
5. 1 (A),a 2 (A), 3 (A) ve 4 numaralı notlarda yazılı miktar nisbetleri,
anhidr müstahsallarm, kuru haldeki ağırlıklarına göre hesaplanır.
6. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
•% .
a) 05.15 pozisyonunda yer alan hayvan kanı;
b) Yukarda 1 (A), 2 (A), 3 (A) ve 4 numaralı notlarda yazılı olanlar haricolmak üzere, muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bu
lunan bileşikler;
e) 38.19 pozisyonunda yer alan ve her birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha
fazla olan (Optik eşyadan gayrı) kültive potasyum klorür kristalleri; potas
yum klorürden optik eşya (90.01).
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Guano ve menşei hayvani veya nebati olan sair tabiî gübreler (Birbiriyle ka
rıştırılmış olsun olmasın) (Kimyevi bir ameliyeye tabi tutulanlar hariç).
Azotlu madenî veya kimyevi gübreler.
Fosfatlı madenî veya kimyevi gübreler.
Potaslı madenî veya kimyevi gübreler.
Sair gübreler; bu fasıldaki müstahsallarm tablet, pastil ve diğer benzeri şe
killerde olanlariyle gayrisfıfi ağırlığı âzami 10 kiloyu geçmiyen ambalajlarda
bulunanları.
FASIL
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Debagatta ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanenler ve müştakları; boyayıcı
maddeler, müstahzar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler; ma
cunlar; mürekkepler
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan bile
şikler (32.04 veya 32.05 pozisyonlarındaki tariflere uyanlarla, lüminofor ola
rak kullanılanlar cinsinden organik olmıyan müstahsallar (32.07) ve peraken
de satılacak şekillerde veya ambalajda bulunan 32.09 pozisyonundaki müstah
zar boyayıcı maddeler -hariç);
b) Tannatlar ve 29.38 ilâ 29.42, 29.44 ve 35.01 ilâ 35.04 pozisyonlarına dâhil
müstahsalların sair tannik müştakları.
2. Stabilize diyazonyum tuzlariyle birleştirici maddelerden teşekkül eden ve
lifler üzerinde sabit azoik boyalar meydana getiren mahlutlar 32.05 pozisyonu
na dahildir.
3. Suni plâstik, kauçuk veya benzeri sair maddelerin hamurunu boyamada
kullanılmak veya mensucat emprimesinle kullanılan müstahzarların terkibine
katılmak üzere hazırlanmış olup esasını sentetik organik boyayıcı maddeler
(Boyayıcı pigmentler dâhil), boyayıcı lâklar veya sair boyayıcı maddeler teş
kil eden müstahzarlar, nevilerine göro 32.05, 32.06 veya 32.07 pozisyonlarına
girer. Bununla beraber, bu pozisyonlara, 32.09 pozisyonunda yer alan müs
tahzar pigmentler dâhil değildir.
4. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarındaki m üstahsallarm, uçucu organik eriticiler
içindeki malılûlleri (Kollodyon hariç), eriticinin ağırlığı mahlıüün ağırlığının
% 50 sinden fazla olduğu takdirde, 32.09 pozisyonuna girer.
5. Yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan müstahsallar, sulu duvar
boyalarında boyayıcı pigment olarak kili anılmaya elverişli olsalar dahi, bu
fasıl anlamında «Boyayıcı maddeler» tâbirine dâhil değildir.
6. 32.09 pozisyonundaki «Istampacılığa mahsus varaklar» tâbiri, münhasıran
kitap ciltleri, deriler veya şapka astarlın gibi eşya üzerine yazı ve işaretler
basmakta kullanılacak neviden olan ve aşağıda yazılı maddelerden teşekkül
eden ince yaprakları ifade eder:
a) înce madenî tozların (Kıymetli madenlerin tozları dâhil) Veya pigmentle
rin tutkal, jelatin veya sair yapıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş olanları;
M. Meclisi .
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32.02 —•
32.03 —•

32.04 —•

32.05 —

32.06 —
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32.09 —

32.10 —

32.11 —
32.12 —
32.13 —

Eşyanın cinsi
b) Kâğıt, suni plâstik maddeler veya sair bir mesnet üzerine tesbit edilmiş
maden tozları (Kıymetli madenlerin tozlan dâhil) veya pigmentler.
Debagatte kullanılan nebati menşeli hülâsalar.
Tanenler (Tannik asitler) (Sulu mazı taneni dâhil); bunların tuzları, eter
leri, esterleri ve sair müştakları.
Debagatte kullanılan sentetik maddeler (Tabiî debagat müstahsalları ile karış
tırılmış olsun olmasın); debagatte kullanılan suni şamalar (Enzim, pankreas,
baikteri. v. s. asıllı şamalar).
Nebati menşeli boyayıcı maddeler (Boyayıcı ağaçların ve boyayıcı diğer ne
batların hülâsaları dâhil fakat çivit hariç) ve hayvani menşeli boyayıcı mad
deler.
Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhil); lüminofor
olarak kullanılmaya elverişli sentetik organik müstahsallar; lifler üzerine tes
bit edilebilen optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit :
a) Tabiî çivit,
b) Sairleri.
Boyayıcı lâklar :
a) Sentetik boyayıcı lâklar.
b) Sairleri.
Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kullanılmaya elverişli olup orga
nik olmıyan müstalhsallar :
a) Ultramarin (utrumer).
b) Sairleri.
Seramik, emaye veya canı sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müstahzar boya ve donuklaştırıcılar, cam haline gelebilen terkipler, mayi cilalar
ve benzeri müstahzarlar; sırlar; cam mayaları ve toz, granül ve pul şeklin
de diğer camlar :
a) Cam mayalan, toz, graııül ve pul şeklinde camlar.
b) Sairleri.
Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajmda kullanılan sulu pigment
ler; sair müstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir
yağı, esans vernik ve diğer boya vasıtaları içinde ezilmiş pigmentler; istampacılığa mahsus varaklar; perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulu
nan müstahzar boyayıcı maddeler.
Resim, eğitim ve eğlence için boyalar, afiş boyaları, renkleri tadil edici bo
yalar (Tüp, şişe, kavanoz, çanak ve benzeri kablar içinde veya pastil halinde) ;
bunların takını teşkil edenleri (Fırça, çanak, gölge kalemi «Estomp» ve sair
teferruatı ihtiva etsin etmesin).
Müstahzar kurutucu maddeler (Sikatifler).
Macunlar ve sıvama maddeleri (Reçineli macun ve reçineli çimentolar dâhil).
Yazı veya resinı-i hatti mürekkepleri, matbaa mürekkepleri ve diğer mürek
kepler ;
a) Matbaa mürekkepleri.
b) Sairleri.
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33

Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık veya tuvalet müstahzarları ve
kozmetikler

33.01 —

33.02 —
33.03 —

33.04 —

33.05 —
33.06 —

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) îçki imalinde kullanılan (Teksif edilmiş hulâsalar denilen) alkollü mü
rekkep müstahzarlar (22.09);
b) Sabunlar (34.01);
c) 38.07 pozisyonunda yer alan terebantin esansı ve sair müstahsallar,
2. 33.05 pozisyonunda yer alanlar hariç olmak üzere, ıtriyatçılık veya tuva
let müstahsalları veya kozmetik olarak kullanılmaya elverişli olan ve bu mak
satla perakende olarak satılacak şekilde ambalajlanmış bulunan müstahsallar, mahlut
halde olsun olmasın, 33.06 pozisyonuna dâhildir.
Uçan yağlar (Terpeni alınmış olsun olmasın) (Katı veya mayi halde); rizinoitler :
a) Stearopten.
Memnu
b) Sairleri.
100
Uçan yağların terpeninin alınmasından elde edilen terpenli tâli müstahsallar
50
Katı yağlarda, sabit mayi yağlarda, mumlarda veya benzeri maddeler içinde
teksif edilmiş ve emdirme (Enfleurage) veya batırma (Maceration) usulle
riyle istihsal olunmuş uçan yağ mahlûlleri.
100
Koku veren iki veya daha fazla tabiî veya suni maddenin (Uçan yağ, rezinoit) kendi aralarında veya birbirleriyle karıştırılmasından elde edilen yahut
esasını bu maddelerden biri veya daha fazlası teşkil eden mahlutlardan ıtri
yatçılıkta, gıda ve içki sanayiinde iptidai madde olarak kullanılanlar (Al
kollü basit mahlûller dâhil).
150
Taktir mahsulü kokulu sular ve uçan yağların sulu mahlûlleri (Tababette
kullanılmaya elverişli olsun olmasın).
75
Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müstahzar kozmetikleri :
a) Diş macunları, tozları, sabunları ve suları.
100
b) Sairleri.
200
FASIL

34

Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıkama müstahzarları, yağlama
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, bakım müstahsalları, fitilli
mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus pat'lar ve dişçilikte kullanılan
mumlar
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Muayyen kimyevi bir terkipte bulunan izole edilmiş bileşikler;
b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar, traş kremleri ve şampuvanlar (Sa
bun veya tansiyoaktif müstahsallar ihtiva etsin etmesin) (33.06).
M. Moclisi
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34.01 —

34.02 —
34.03 —

34.04 —

34.05 —

34.06 —

34.07 —
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Eşyanın cinsi

2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici maddeler, aşındırıcı tozlar, dol
gu maddeleri ve tıbbi müstahsallar, v.s. katılmış olsun olmasın, münhasıran,
suda eriyebilen sabunlan ihtiva eder.
3. 34.03 pozisyonunda kullanılan «Petrolden veya bitümenli madenlerden el
de edilen yağlar» tâbiri 27 nei faslın 3 numaralı notunda tarif edilen müstah
sallar anlamına gelir.
4. 34.04 pozisyonunda kullanılan «Emülsiyon halinde olmıyan veya eritici
madde ihtiva etmiyeıı müstahzar mumlar» tâbirine, münhasıran aşağıda yazılı
olanlar girer.
A) Hayvani menşeli mumların birbirleriyle, nebati menşeli mumların birbir
leriyle ve suni mumların birbirleriyle olan mahlutları;
B) Muhtelif sınıflara mensup (Hayvani, nebati, madenî veya suni) mumla
rın birbirleriyle olan mahlutları ile, parafinin hayvani, nebati veya suni mum
larla olan mahlutları;
C) Emülsiyon halinde olmamak ve içlerinde eritici maddeler bulunmamak
şartiyle, esasını mum veya parafin teşkil eden ve ayrıca katı yağlar, reçine
ler, madenî veya başka maddeler ihtiva eden mum kıvamındaki mahlutlar.
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyonuna dâhil değildir :
a) 27.13 pozisyonunda yer alan mumlar;
b) Mahlut halde olmayıp sadece boyanmış bulunan hayvani veya nebati
menşeli mumlar.
Sabunlar (Tıbbi sabunlar dâhil) :
a) Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar.
b) Sairleri.
Tansiyoaktif organik müstahsallar; tansiyoaktif müstahzarlar ve yıkama müs
tahzarları (Sabun ihtiva etsin etmesin).
Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına deri
nin veya sair maddelerin mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müs
tahzarlar (İçinde, petrolden veya bitümenli madenlerden elde edilen yağ nisbeti % 70 veya daha fazla olanlar hariç).
Suni mumlar (Suda eriyebilenler dâhil); emülsiyon halinde olmıyan veya eri
tici madde ihtiva etmiyen müstahzar mumlar :
a) Suni mumlar, suni mumların karışımından ibaret müstahzar mumlar.
b) Sairleri.
Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve cilaları, madenî eşya cilaları, pat veya
toz halinde temizleyici maddeler ve benzeri müstahzarlar
(34.04 pozisyonuna
giren müstahzar mumlar hariç).
Fitilli mumlar (Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri):
a) Balmumundan fitilli mumlar.
b) Sairleri.
Model yapmaya mahsus patlar (Takım halinde olanlarla çocukları eğlendirmiye mahsus bulunanlar dâhil); levha, at nalı, çubuk ve benzeri şekillerde ha
zırlanmış «Dişçi mumu» denilen müstahzarlar.
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FASIL

35

Albüminoid maddeler ve yapıştırıcılar

35.01 —

35.02 —
35.03 —

35.04 —
35.05 •—
35.06 —

NOT .
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) İlâç şeklinde hazırlanmış proteinli maddeler (30.03);
b) Grafik sanatlarla ilgili ve jelatin mesnetli müstahsallar (Fasıl :49).
Kazeinler, kazeinatlar ve kazeinin sair müştakları; kazein tutkalları :
a) Kazein.
b) Sairleri.
Albüminlcr, albüminatlar ve albüminiu sair müştakları.
Jelatinler (Boyanmış veya satıhları islenmiş olsun olmasın, kare veya müstatil
şeklinde kesilmiş yapraklar halinde olanlar dâhil) ve jelatin müştakları; ke
mikten, deriden, sinirden, veterden ve benzeri maddelerden mamul tutkallar ve
balık tutkalı; katı iktiyokol:
a) Jelatin ve jelatin müştakları.
b) Sairleri.
Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bunların müştakları; deri tozu (Krom
la muamele görmüş olsun olmasın).
Dekstrinler ve dekstrin kolaları; kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar; nişasta
asılı yapıştırıcılar.
Tarifenin başka yerlerinde zikri geemiven. veya bulunmıyan müstahzar yapıştı
rıcı maddeler; perakende olarak satılınnk üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az
olan ambalajlara konulmuş her nevi yapıştırıcı müstahsallar :
a) Çiriş, leykom, soğuk tutkal.
b) Sairleri.
FASİL

piroforik

15
50

25
40

halita

NOTLAR .
1. Bu fasla, aşağıda 2 numaralı notun (a) veya (b) bendlerinde yazılı bulu
nanlar haricolmak üzere, muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şe
killerde bulunan bileşikler dâhil değildir.
2. 36.08 pozisyonu, münhasıran aşağıda yazılı olanları ihtiva eder:
a) Metaldehit, hegzametilentetramin ve benzeri maddeler (Yakıt olarak kul
lanılmak maksadivle tablet, çubuk ve benzeri şekillerde hazırlanmış); alkol
asıllı yakıtlarla benzeri şâir müstahzar yakıtlar (Katı veya pat halinde);
b) Çakmaklar ve ateşleyici aletler için 300 santimetre küp veya daha az hacımdaki kablara konulmuş akar yakıtlar (Benzin ve saire);
e) Ateş yakıcı maddeler, reçineli meşaleler ve benzerleri.
Silâh barutu.
Müstahzar patlayıcı maddeler.
M. Meclisi
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Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekrd mamulleri; kibritler;
lar; ateş alıcı maddeler

30.01
36.02

15
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Fitiller; infilâk fitilleri.
Ağız otu ve infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; infilâk ettirici maddeler.
Pirotekni mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, parafinli ağız otu,
paragrel füzeler ve benzerleri).

Kıyme
tinden
%
100
100
100
Lira K.

36.06 — Kibritler :
a) Mumlu kibritler
b) Poşet kibritleri
e) Sairleri.

O. 100 Kg.
G. 100 Kg.
G. 100 Kg.

200.00
175.00
150.00
Kıymetin
den. %

36.07 — Fero - seryum ve sair piroforik halitaler (Her şekilde):
a) Suni çakmak taşları.
b) Sairleri.
36.08 — Ateş alıcı maddeler mamulleri.

1.10
100
100

FASIL 37
Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme

37.01 —

37.02 —

37.03 —

37.04 —

NOTLAR .
1. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dâhil değildir.
2. 37.08 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olanlar gider :
•a) Fotoğrafçılıkta kullanılmak maksadiyle karıştırılmış kimyevi müstahsallar
(Emülsiyonlar, revelâtörler, fiksörier, virörler, v.s.);
b) Aynı maksadla kullanılmaya elverişli bulunan dozlandırılmış veya hazır
bir şekilde perakende satış için amibalâj lanmış sâf müstahsallar. Vernikler,
tutkallar ve benzeri müstahzarlar 37.0S pozisyonu dışında kalır ve kendi rejim
lerine tabi olurlar.
Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve düz filimler (Kâğıt, mukavva
ve mensucat haricolmok üzere, her hangi bir maddeden):
a) Röntgen filimleri.
b) Sairleri.
Hassas hale getirilmiş boş filim ve peliküller (Delinmiş olsun olmasın) (Rulo
veya şerit halinde):
a) Röntgen filimleri.
b) Sairleri.
Hasas hale getirilmiş kâğıtlar, kartlar ve mensucat (Boş veya dolu, fakat develope edilmemiş):
a) Boş.
b) Sairleri.
Levhalar, filim ve peliküller ('Doldurulmuş, fakat develope edilmemiş, nega
tif veya pozitif),
M. Meclisi
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Tarifo
No :
37.05 —

Kıym etinden
%

Eşyanın cinsi
Levhalar, delikli veya deliksiz filim ve peliküller (Sinema
(Doldurulmuş ve develope edilmiş, negatif veya pozitif).

filimleri

hariç)
35

Lira K.
37.06 —

Sadece seslendirilmiş sinema filimleri (Doldurulmuş ve develope edilmiş, ne
gatif veya pozitif):
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar.
(J. 1 Kg.
•b) Sairleri.
O. ı Kg.
37.07 — Sessiz veya hem şekil, hem ses ihtiva eden diğer sinema filimleri (Doldurul
muş ve develope edilmiş, negatif veya pozitif):
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar.
G. 1 Kg.
b) Sairleri.
G. 1 Kg.

37.08 —

Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevî müs!.ansallar (Flâş için kullanılan müstalısallar dâhil).
FASİL

38

Kimya sanayiinin muhtelif

müstahsallar)

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir :
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan müs
tahsallar. Bununla beraber aşağıda zikredilenler bu fasla dâhildir :
1. Suni. grafit (38.01);
2. Dezenfekte edici, haşarat Öldürücü, tufeylî mantarları, zararlı otları imha
edici, parazitlere ve kemirici hayvanlara karşı koyucu müstahsallar ve ben
zerleri (38.11) pozisyonunda yazılı şekil veya ambalajlarda bulunanlar;
3. Yangın söndürme cihazları için kullanılan veya yangın söndürme bomba
larına konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17) ;
4. Aşağıda 2 numaralı notun (a), (c), (d) ve (f) bendlerinde zikredilen müs
tahsallar ;
b) îlaçlar (30.03).
2. Aşağıda yazılı olanlar tarifenin başka bir pozisyonuna değil, 38.19 po
zisyonuna girer :
a) Alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin, halojenli tuzlarının ve
ya magnezyum oksitiıı kültive kristalleri (Optik eşya hariç) (Her birinin
ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olmak üzere) ;
b) Füzel. yağları;
e) Mürekkep lekesi çıkarıcı müstahsallar (Perakende satış için ambalajlan
mış) ;
d.) Teksir makinası yazılarının tashihinde kullanılan müstahsallar- (Pera
kende satış için ambalajlanmış) ;
e) Fırınların sühunetini kontrola mahsus eriyen müşirler;
f) Dişçilikte kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış alçılar.
M. Meclisi
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Tarife
No :
38.01 —

38.02 —
38.03 —

38.04
38.05
38.06
38.07

—
—
—
—

38.08 —
38.09 —
38.10 —

38.11 —

38.12 —

38.13 —

38.1.4 —

38.15 —
38.16 —
38.17 —
38.18

—

Eşyanın cinsi
Suni grafit; kolloidal grafit (Mayi yağlar içinde süspansiyon halinde olan
lar hariç) :
a) Suni grafit.
b) Sairleri.
Hayvani karalar (Kemik karası, fildişi karası, v. s.), kullanılmış ve tesiri
kalmamış karalar dâhil.
Aktif hale getirilmiş kömürler (Renk giderici, emici veya polarizasyonu gi
derici) ; silisli fosiller, killer, boksit ve sair tabiî madenî müstahsallar (Aktif
hale getirilmiş).
Havagazınm tasfiyesinden hâsıl olan amonyaklı sular ve krüd amonyak.
Tali oil (Mayi reçine).
Linyosülfiltler.
Terebentin esansı; kozalaklılar fasilesine mensup ağaçlatın takdirinden veya
başka suretle muamelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı veya çam esansı,
kâğıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve sair terpenik eriticiler; ham dipenten; kâğıt imalinden bakiye bisülfitli esans; çam yağı.
Kolofanlar ve reçineli asitler; bunların 39.05 pozisyonuna giren zamk ester
lerden gayrı müştakları; reçine esansı ve reçine yağları.
Odun katranları ve odun katranı yağları (38.18 pozisyonundaki mürekkep
eriticiler ve sulandırıcılar hariç); odun kreozotu; aseton yağı ve metilen.
Her nevi nebati zift ve esasını nebati zift veya kolofan teşkil eden ve bira
cılıkta kullanılan ziftler ve benzeri terkipler; dökümhane maçalarında kul
lanılan ve esasını reçineli tabiî müstahsallar teşkil eden bağlayıcılar.
Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, tufeyli mantarları, zararlı otları imha
'edici, parazitlere ve kemirici hayvanlara karşı koyucu müstahsallar ve ben
zerleri (Perakende satış için ambalajlanmış veya müstahzar hale getirilmiş); kü
kürtlü şeritler, fitiller, mumlar ve sinek kâğıdı halinde mamuller.
Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi" için müstahzarlar (Mensu
cat, kâğıt ve deri sanayiinde ve benzeri sanayide kullanılmak üzere hazırlan
mış).
Maden satıhlarının temizlenmesinde kullanılan terkipler; madenlere lehim ve
kaynak yapılmasında kullanılan mayi müstahzarlar ve sair yardımcı terkip
ler; maden ve sair maddelerden mürekkep lehim ve kaynak patları \ e tozları;
lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplan
masında kullanılan müstahzarlar.
İnfilâkı önleyici müstahzarlar, oksidusyonu durdurucu maddeler, peptizan kat
kılar, lüzueiliği ıslah eden maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve madenî yağ
lar için hazırlanmış benzeri katkılar.
Vülkanizasyonu çabuklaştırıcı terkipler.
Mikroorganizmanlarııı çoğaltılması için hazırlanmış kültür vasatları
Yangın söndürme cihazlarında kullanılan müstahzarlar; yangın söndürme
'bombaları.
Vernikler ve benzeri müstahsallar için mürekkep eriticiler ve sulandırıcılar.

M. M e c M
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Kıyme
tinden
Eşyanın cinsi
Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri
geçmiyen veya bulunmıyan kimyevî müstahsalları ve müstahzarları (Tabiî müstahsalların mahlutundan elde edilenler dâhil); kimya sanayiinin veya buna
bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ba
kiye müstahsalları.

BÖLÜM

VII

«w

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler ve bu mad
delerden mamul eşya; tabiî sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk aşya
FASIL

39

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri suni reçineler ve bu madde
lerden mamul eşya
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Istampacılığa mahsus varaklar (32,09);
b) Suni mumlar (34.04);
c) 40 ncı fasıldaki tarife uygun sentetik kauçuk ve mamuller;
d) Saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (42.01), seyahat eşyası ve kab,
kılıf, mahfaza teşkil eden eşya ile 42.02 pozisyonuna giren benzeri eşya;
e) Hasırcı ve sepetçi mamulleri (Fasıl 46);
f) Dokumaya elverişli suni ve sentetik maddeler ve bu maddelerin mamul
leri (BÖLÜM - XI);
g) Ayakkabılar ve aksamı, başlıklar ve aksamı, şemsiyeler, bastonlar, kamçı ve
kırbaçlar ve bunların aksaımı, yelpazeler ve XII nci bölüme giren sair ma
muller;
h) 71.16 pozisyonuna giren taklit mücevherat;
ij) XVI ncı bölümde yer alan eşya (Makina ve cihazlar, elektrik malze
mesi);
k) Nakil vasıtaları parça ve aksamı (BÖLÜM - XVII);
1) Suni plâstik maddelerden optik eşya, gözlük çerçeveleri, resim âletleri ve
90 ncı fasılda yer alan diğer eşya;
m) 91 nci fasılda yer alan eşya (Hususiyle duvar, kol ve cep saatleri ve bun
ların aksamı).
n) Musiki aletleri ve aksamı ile 92 nei fasılda yer alan diğer eşya;
o) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94);
p) Fıçılar ve 96 ncı fasla dâhil diğer eşya;
q) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97);
r) Düğmeler, kayarak işliyen fermuarlar, yazı kalemi sapları, dolma kurşun *
kalemler ve bunların aksamı, pipolar, sigara ağızlıkları, v.s., taraklar, izotermik şişe ve kapların aksamı ve 98 nci fasılda yer alan diğer eşya.

M. Meclisi
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Tarife
No :

Eşyanın cinsi

.

39.01 —

39.02 —

39.03 —

39.04 —
39.05 —

39.06 —

2. 39.01 ve 39.02 pozisyonlarına münhasıran, kimyevi sentez yoliyle elde edi
len ve aşağıdaki tariflere uyan müstahsallar dâhildir :
a) Suni plâstik maddeler (Suni reçineler dâhil);
b) Silikonlar;
c) Rezoller, mayi polizobütilen ve polimerizasyon veya polikondansasyon su
retiyle elde edilen benzeri suni müstahsallar.
3. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarına münhasıran aşağıda yazılı şekillerde olan
müstahsallar dâhildir :
a) Mayi veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsiyonlar, dispersiyonlar ve
mahlûller dâhil);
b) Bloklar, parçalar, pıhtılar, gayrimütecanis külçeler, granüller, pul ve toz
lar (Mulâj için kullanılan tozlar dâhil);
c) Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçen monofiller; profiller, in
ce ve kaim çubuklar veya doğrudan doğruya çekilmek suretiyle elde edilen bo
rular (Satıhları işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir ameliyeye tabi tu
tulmamış) ;
d) Levhalar, yapraklar, peliküller, şeritler ve lamlar (51 nci faslın 4 numaralı
notu mucibince 51.02 pozisyonuna girenler hariç), satıhları basmalı veya sair
suretle işlenmiş; bu levha, yaprak, pelikül veya şeritlerin başka bir ameliyeye
tabi tutulmaksızın sadece kesme suretivle elde edilmiş kare veya müstatil şek
lindeki tamamlanmış mamuller;
e) Döküntü ve hurdalar.
Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon yoliyle temin edilen müstah
sallar (Tâdil edilmiş olsun olmasın, polimerize edilmiş veya edilmemiş, açık ve
ya kapalı zincirli) (Fenoplâstlar, aminoplâstlar, alkidler, pölialil esterler ve
doymamış sair poliesterler ve sillikonlar, v.s.).
Poliimerizasyon ve kopolimerizasyon yoliyle temin edilen müstahsallar (Polietilen, politetrahaloetilenler, poliizdbütilen, polistiren, polivinil klorür, polivinil
asetat, polivinil klorasetat ve sair polivinilik müştaklar, coumanone - indine
reçineleri, v.s.).
Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve selülozun sair "esterleri, selüloz
eterleri ve sair kimyevî müştakları (Plâstikleştirilmiş olsun olmasın) (Kolodyon, seloidin, selüloit, v.s.); vülkanize fiber.
Sertleştirilmiş albüminoit maddeler (sertleştirilmiş kazein, sertleştirilmiş jela
tin, v.s.).
«
Eritilerek «fusion ile» tadil edilmiş tabiî reçineler (Eritilmiş zamklar); tabiî
reçinelerin veya reçine asitlerinin esteri estirilmesi suretiyle elde edilen suni re
çineler (Zamk esterler); talbiî kauçuğun kimyevî müştakları (Klorlu, klorhidratlı, siklize veya okside, v.s. edilmiş kauçuklar).
Sair yüksek polimerler, suni reçineler ve, suni plâstik maddeler (Aljinik asit
ile bunun tuzları ve esterleri dâhil); linoksin :
a) Heparin ve dekstran.
İHTAR : Bu pozisyona dâhil olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
müsaadesi ile vergiden muaftı]*.
b) Sairleri.
M. Meclisi
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Kıymetinden
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50

15
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%
Tarife
No :
39.07 —

Eşyanın cinsi
39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallardan mamul eşya :
a) Kare veya mustatilden gayrı şekilde kesilmiş levha, yaprak, pelikül ve şe
ritler, tüpler, ince ve kalın çubuklar, profiller, işlenmiş kare ve mustatil biçi
mindeki eşya
b) Mutfak ve sofra eşyası (kahve ve çay takımları dâhil).
c) Sairleri.
FASIL

40

Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk eşya
NOTLAR.
.1. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin hangi bölümünde kullanılmış olur
sa olsun «kauçuk» tâbiri, vülkanize edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın,
aşağıda yazılı olanları ifade eder : Ta'biî kauçuk, balata, guta - perka ve
benzeri tabiî zamklar, sentetik kauçuk, mayi yağlardan müştak taklit kauçuk
ve bu muhtelif müstahsalların rejenere edilmiş olanları.
2. Kauçuktan ve dokumaya elverişli maddelerden imal olunan ve umumiyet
le X I nci bölümde yer alan aşağıda yazılı eşya bu fasla dâhil değildir :
a) Elâstiki veya kauçuklu örme mensucat ve mamulleri (40.10 pozisyonun
daki kauçuklu örme mensucattan taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolan
ları hariç) ile sair elâstiki mensucat ve mamulleri;
b) Dokumaya elverişli maddelerden mamul tulumba hortumları ve benzeri
hortumlar (Dâhilen kauçuk sıvanmış veya kauçuk bir bedeni havi) (59.15);
c) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka ta
baka tertiplenmiş dokuma mensucattan (40.06 ve 40.10 pozisyonlarına giren
ler haricolmak üzere) : Metrekare ağırlığı 1 500 gram veya daha az olanlar ve
bunların mamulleri;
Metrekare ağırlığı 1 500 gramdan fazla olan ve ağırlık itibariyle % 50 den
fazla dokuma maddelerini ihtiva edenler ve bunların mamulleri;
d) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış olan ve ağırlık itibariyle % 50 den
fazla dokuma maddelerini ihtiva eden keçeler ve bunların mamulleri;
e) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış veya lifleri kauçukla birbirine tutturul
muş olan dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar (Metrekare ağırlığı ne olursa
olsun) ve bunların mamulleri;
f) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, dokuma ipliklerinin yanyana getirilip
kauçukla aglomere edilmesinden meydana gelen kumaşlar ve bunların ma
mulleri
Bununla beraber, mensucat, keçe «dokunmamış, örülmemiş kumaş» veya ben
zeri dokuma mamulleri ile mürettep sünger görünüşlü veya hücreli kauçuktan
yapraklar, levhalar veya şeritler ile bu yaprak, levha veya şeritlerden mamul
eşya (Dokumaya elverişli madde sadece mesnet teşkil ettiği takdirde) bu fa
sılda yer alır.
3. Aşağıda yazılı olanlar da bu fasla dâhil değildir :
a) 64 ncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı;
b) 65 nci fasılda yer alan başlıklar (Banyo başlıkları dâhil) ve aksamı}
M. Meclisi

( S . Sayısı : 698 )'.

-11Eşyanın cinsi
e) XVI ııcı bölümde yer alan mekanik ve elektrikli makina ve cihazla
rın sertleştirilmiş kauçuktan mamul aksam ve parçaları ile, elektroteknik işler
için sertleştirilmiş kauçuktan mamul hor türlü eşya ve aksamı;
d) 90, 92, 94 ve 96 ncı fasıllarda yer alan eşya;
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Spor eldiveni eriyle 40.11 pozisyo
nunda yer alan eşya hariç) (Fasıl 97) ;
f) Düğmeler, yazı kalemi sapları, pipo sapları ve benzerleri, taraklar ve 98
nei fasılda yer alan sair eşya.
4. Bu faslın 1 numaralı notunda ve 40.02, 40.05, 40.06 pozisyonlarında zik
ri geçen «Sentetik kauçuk» tâbiri, doymamış sentetik maddeleri şümulü içine
alır : Ancak bu maddeler, kükürt, selenyum veya telür ile vülkanize edildi
ğinde bir daha termoplâstik olamıyacak maddeler haline gelebilmeli ve (Vülkanizasyonu durdurmak için lüzumlu olmıyan başka faai veya âtıl maddeler,
ezcümle plâstikleştirici maddeler, dolgu maddeleri katılmaksızın) vülkanizasyonı.n optimum noktasına erişildiğinde termoplâstik olmıyan maddeler
(Yani 15 ve 20 santigrat dereceleri arasındaki bu sühunette ilk uzunluk
larının üç misline kadar kopmaksızın uzayabilen ve ilk uzunluğunun iki mis
line kadar uzatıldığında, iki saatten az bir zaman içinde ilk uzunluğunun
en çok birbuçuk misline kadar bir uzunluğa gelebilen maddeler) meydana
getirebilmelidir. Bu maddelere, polibütadyen, poliklorobütadyen (GRM), polibütadyen - stiren (GRS), poliklorobütadyen - akrilonitril (GRN), polibü
tadyen - akrilonitril (GRA) ve bütil kauçuk (GRt) dâhildir. Tiyoplâstlnr
(GRP) da sentetik kauçuk addedilir.
5. 40.01 ve 40.02 pozisyonları, içlerine dolgu maddeleri (Âtıl veya aktif),
plâstikleştirici maddeler, vülkanize edici veya vülkanizasyonu eabuklaştırıcı
unsurlar veya renk verici maddeler katılmış olan kauçukları ihtiva etme
diği gibi, tabiî kauçukla sentetik kauçuk mahlutları veya muhtelif cins ka
uçukların mahlutları da bu pozisyonlara dâhil değildir. Bununla beraber, iç
lerine pıhtılaşma safhasından önce madenî yağlar ilâve edilmiş sentetik kau
çuklarla, sadece muhafaza edici bir rolü olan maddeleri muhtevi, veya içle
rine, cinslerinin birbirinden ayırdedilmesi maksadiyle renk verici maddeler
katılmış sentetik kauçuklar 40.02 pozisyonuna girer.
6. Vülkanize kauçuktan mamul ve ufkî maktamın en geniş yeri 5 mili
metreyi geçen her profilde çıplak iplikler 40.08 pozisyonuna girer.
7. 40.10 pozisyonuna, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplan
mış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan yahut kauçuk emdirilmiş
veya sıvanmış dokumaya elverişli ipliklerden mamul taşıyıcı kolanlarla trans
misyon kolonları da dâhildir.
8. 40.07 ilâ 40.14 pozisyonlarının tatbikinde, balata, guta - perka ve benzeri
tabiî zamklar, taklit kauçuklar ve rejenere edilmiş bu türlü müstahsallar,
vülkanizasyon ameliyesi geeirmemiş olsalar dahi, vülkanize kauçuk addedilir.
9. 40.05, 40.08 ve 40.15 pozisyonlarında zikredilen levha, yaprak ve şerit
tâbirleri, münhasıran, kesilmemiş yahut kare veya müstatil şeklinde kesil
miş (Bu ameliye onlara, bu halde kullanılmaya elverişli hazır eşya mahiye
tini verse bile), fakat sadece satıhlarınde bulunan baskı ve diğer işçilikten
gayrı bir işçilik görmemiş levha, yaprak ve şeritleri ifade eder.
M. Mecliai

( S . Sayısı : 698 ),

— 72 —
Tarife
No :

Eşyanın cinsi
40.08 ve 40.15 pozisyonlarındaki «Profil», «Çubuk» ve «Bonı»
uzunluğuna kesilmiş olsun olmasın, sadece satıhlarında bulunan
gayrı bir işçilik görmemiş profil, çubuk ve boruları ifade eder.
I - Ham kauçuk :

40.01

40.02 —

40.0:5 ----40.04 ,-.--

10.05
•10.0(5 -•-

40.07

40.08
40.00 •--

40.1.0
40.11
40.12
40.13

Kıymetmden
•%

"

tâbirleri,
işçilikten

Tabiî kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî zamklar (Ham) (Sta
bilize edilmiş veya edilmemiş lâteks dâhil) :
a) Krepler.
h) Sairleri.
Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edilmemiş sentetik lâteks dâhil); ma
yi yağlardan müştak taklit kauçuk :
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imal ve yenilenmesinde (Sırt
geçirme işinde kullanılacak sentetik kauçuk ve lâteks) (Sanayi Bakanlığın
ca, ihtiyaç ve miktarı kabul edilmek şartiyle).
b) Sairleri.
Rejenere kauçuk.
Sertleştirilmemis kauçuk döküntüleri, kırpıntı ve tozları; sadece yelliden kau
çuk imalinde kullanılmaya elverişli, kauçuktan mamul eşya hurdaları.
İT - Vülkanize edilmemiş kauçuk :
Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuktan levha, yaprak ve şerit
ler.
Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuğun diğer şekil ve hallerde
olanları (Solüsyon ve dispersiyonlar, çubuk, bonı ve profil, v. s.); vülkanize
edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuk mamulleri (Kauçuk emdirilmiş doku
maya elverişli iplikler; tabiî veya sentetik vülkanize kauçuktan mesnetler
de dâhil olmak üzere, her nevi mesnet üzerine sürülmüş yapıştırıcılar; rondelâ ve diskler, v.s.) :
a) Rondelâ ve contalar.
b) Sairleri.
ITl - Vülkanize edilmiş fakat sertleştirilmeıniş kauçuktan mamul eşya :
Vülkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplik (Dokumaya elverişli madde
lerle kaplanmış olsun olmasın) ; ^vülkanize kauçuk emdirilmiş veya kaplan
mış dokumaya elverişli iplikler.
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit ve profiller (Yu
varlak maktalı profiller dâhil).
Sertleştirilmenıiş .vülkanize kauçuktan bonı ve hortumlar :
a) Tazyikli hava çekiçleri için hususi hortumlar (Asgari 40 atmosfer taz
yikle iki saat devamlı ve fiilî bir çalışmaya, tahammül edenler).
b) Sairleri.
Vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları.
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış
lâstikleri ve flâpsları.
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan hijyen eşyası ve ispençiyari eşya (Em
zikler dâhil) (Sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun, bulunmasın).
Sertleştirilmenıiş vülkanize kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve giyim eş
yası teferruatı (Nerede kullanılırsa kullanılsın).
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi
Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya :
a) Rondelâ ve contalar.
b) Sairleri.
IV - Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) ve mamulleri
Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) (Külçe, levha, yaprak veya şerit, çubuk,
profil veya boru halinde); sertleştirilmiş kauçuk döküntüleri, toz ve hurda
ları.
Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) mamulleri.

BÖLÜM
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VIII

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu maddelerden mamul eşya; sdraciye
eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat eşyası ve kah, kılıf, mahfaza teşMl
eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya
FASIL

41

Deriler ve köseleler
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve benzeri sair döküntüleri (05.05
veya 05.06);
b) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları (05.07) veya (67.01);
e) Tüylü hayvanların tüyleri alınmamış ham, tabaklanmış veya aprelenmiş de
rileri (Fasıl : 43). Bununla beraber, sığır, cinsi (Manda dâhil), at cinsi, ko
yun cinsi hayvanların (Astragan veya karakul - persaniye, breitschwanz ve
benzerleri - ve Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), keçi cinsi hay
vanların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç), domuz cinsi
hayvanların (Pekeri dâhil), dağ keçisi, ceylân, geyik, Şimal geyiği, Ren geyiği,
karaca ve köpeklerin tüyleri alınmamış ham derileri 41.01 pozisyonunda yer
alır.
2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Suni veya terkip yoliyle elde edi
len deri ve kösele» tâbiri, münhasıran 41.10 pozisyonuna giren maddeleri ifade
eder.
Ham deriler (Taze, tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş veya kireçlenmiş)
(Koyun cinsi hayvanların yünü alınmamış derileri dâhil):
a) Öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak derileri (Yaş ağırlığı 15 kg.
ve daha fazla ve kuru ağırlığı 9 kg. ve daha fazla).
b) öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak derileri (Yaş ağırlığı 15 kg. a
kadar ve kuru ağırlığı 9 kg. a kadar).
e) Sairleri.
Sığır cinsi (Manda dâhil) ve at. cinsi hayvanların hazırlanmış deri ve kösele
leri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alanlar hariç);
a) Tabaklanmış fakat daha ileri bir ameliye görmemiş.
b) Sairleri.
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi

41.03 — Koyun cinsi hayvanların hazırlanmış derileri (41.06, 41.07 ve 41.08) pozisyon
larında yer alanlar hariç) :
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş.
b) Sairleri.
41.04 — Keçi cinsi hayvanların hasırlanmış derileri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozisyonla
rında yer alanlar hariç):
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş.
b) Sairleri.
41.05 — Sair hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri (41.06, 41.07 ve 41.08 pozis
yonlarında yer alanlar hariç):
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye görmemiş.
b) Sairleri.
41.06 —- Güderiler.
41.07 — Parşömen halinde deri ve köseleler.
41.08 — Ruğanlı veya yaldızlı deriler.
41.09 — Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köselelerin ve tabaklan
mış veya parşömen hale getirilmiş derilerin, deri ve köseleden eşya imaline elve
rişli olmıyan kırpıntılariyle diğer döküntüleri; deri ve kösele talaşı, tozu ve unu
41.10 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kösele (Lif haline getirilmemiş
deri ve köseleden veya deri ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde)
(Rulo halinde olsun omasın).
FASİL

42

Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum taktman; seyahat eşyası ve kab, kı
lıf, mahfaza teşkil eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya
NOTLAR :
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Cerrahi dikişler için steril katgütler ve sair steril malzeme (30.05);
h) tçi tabiî veya taklit kürkle kaplı deri veya köseleden giyim eşyası ve te
ferruatı (Eldivenler hariç) ile dışında basit bir süs mahiyetini aşan tabiî ve
ya taklit kürkten ataam ihtiva eden deri veya köseleden giyim eşyası ve tefer
ruatı (43.03 veya 43.04);
c) XI nci bölümde yer alan erzak fileleri vo benzerleri;
d) 64 ncü fasılda yer alan eşya;
e) 65 nci fasılda yer alan başlıklar vo aksam;
f) 66.02 pozisyonunda yer alan kamçı ve kırbaçlar ile diğer eşya;
g) Musiki aletlerine mahsus teller, davul ve benzerleri için deriler ve musiki
aletlerine mahsus sair aksam (92.09 veya 92.10);
h) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94);
ij) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı;
k) 98.01 pozisyonunda veya 71 nci fasılda yer alan düğmeler, kol düğme
leri, v. s.
2. Bu fasla giren eşyadan imali tamamlanmamış olanlar, imali tamaımlanmış
olanların mümeyyiz vasıflarını haiz oldukları takdirde aynı rejime tabi tu
tulur.
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi
3. Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri veya köseleden .eldivenler
(Spor eldivenleri veya koruyucu eldivenler dâhil), önlükler ve her türlü sa
nat ve meslek erbabının korunmak maksadiyle kullandıkları sair hususi teçhi
zat, askılar, bel kemerleri, kılıç kemer ve askıları, bilezikler ve saat kayışları
42.03 pozisyonundadır.
Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (Eyer, hamut,
koşum kayışları ve dizlikler, v. s.) (imal. edildiği madde ne'olursa olsun).
Seyahat eşyası (Sandık, valiz, şapka kutusu, seyahat çantası, arka çantası,
v. s.), erzak çantaları, el çantaları, mektepli çantası, serviyet, cüzdan, ufak
para çantası, tuvalet çantası, alet çantası, tütün ve sigara kutu, tabaka ve
keseleri, kılıf, mahfaza ve kutular (Silâh, musiki aletleri, dürbün, mücevherat,
şişe, yaka, ayakkabı, fırça, v. s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, suni veya ter
kip yoliyle elde edilen deri ve köseleden, vülkanize fiberden, suni plâstik
madde yapraklarından, mukavvadan veya mensucattan).
Tabiî, suni veya tertip yoliyle elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve
teferruatı.
Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köseleden teknik işlerde kul
lanılan eşya.
Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köseleden mamul diğer
eşya.
Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya.
FASIL : 43.
Postlar ve- kürkler; taklit kürkler; bunlarm mamulleri
NOTLAR :
1. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Post veya kürk» tâbiri, 43.01 pozis
yonunda yer alan ham postlar haricolmak üzere, bilûmum hayvanların ta
baklanmış veya aprelenmiş ve tüyü alınmamış derilerini ifade eder.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları (05.07 veya 67.01);
b) 41 nci faslın 1 numaralı notunun (e) bendinde yazılı, tüyleri alınmamış
ham deriler o fasla dâhildir;
c) Kısmen deriden ve kısmen de tabiî veya taklit kürkten mamul eldiven
ler (42.03);
d) 64 ncü fasılda yer alan eşya;
e) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı;
f) 97 nci fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı.
3. 43.02 pozisyonundaki «levha, kare, haç ve benzeri şekillerde eklenmiş kürk
parçaları» tâbiri, başka maddeler ilâve edilmeksizin kare, müstatil, haç veya
trapez şekillerinde olup dikişle bir araya getirilmiş kürk parçalarını («Uzatıl
mış» denilen kürk parçaları hariç) ve bunların aksamını, ifade eder. Bununla
beraber, doğrudan doğruya veya sadece kesilerek kullanılmaya elverişli bir şe
kilde eklenmiş olanlarla, giyim eşyası veya aksam ve teferruatı veya sair hazır
eşya şeklinde dikilmiş kürk parçaları ve aksamı 43.03 pozisyonlarında yer alır.
4. tçi tabiî veya taklit kürkle kaplı her türlü giyim eşyası ve teferruatı (Bu
M. Meclisi
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faslın 2 numaralı notunda istisna edilenler hariç) ile, dışında basit bir süs ma
hiyetini aşari tabiî veya taklit kürkten aksamı muhtevi giyim eşyası ve teferrua
tı, hale göre, 43.03 veya 43.04 pozisyonlarında yer alır.
5. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «taklit kürk» tâbirinden, deri, mensu
cat, v. s. üzerine yün, kıl veya sair lifler yapıştırılması veya dikilmesi sure
tiyle kürk benzeri haline getirilmiş eşya anlaşılır. Ancak, dokuma suretiyle
elde edilen ve mensucat olarak tasnif edilen kürk taklitleri bu hükmün dışın
dadır (Kadife, pelüş ve bukleli mensucat, v. s.).
Ham postlar.
Tabaklanmış veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Lfvha, kare, haç ve ben
zeri şekillerde eklenmiş kürk parçaları dâhil); bunların dikilmemiş kırpıntı ve
döküntüleri.
Kürk mamulleri
Taklit kürkler ve mamuller.

BÖLÜM

IX

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamul
eşya; hasırcı ve sepetçi eşyası
FASIL

44

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Başlıca ıtriyatçılıkta, tababette veya haşarat ve parazitlerin itlafında ve
benzeri işlerde kullanılan ağaçlar (12.07);
b) Başhea boyacılıkta veya debagatte kullanılan ağaçlar (13.01);
e) Aktif hale getirilmiş kömürler (38.03);
d) 46 hcı fasla giren eşya;
e) 64 ncü fasla giren ayakkabılar ve aksamı;
f) Bastonlar; baston, şemsiye ve kırbaçların aksamı (Fasıl 66);
g) 68.09 pozisyonuna giren eşya;
h) 71.16 pozisyonuna giren taklit mücevherat;
ij) XVII nci bölüme giren eşya (Hususiyle araba parçaları);
k) 91 inci fasla giren eşya (Saatçi eşyası) ve bilhassa duvar saatlerine ve
saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler;
1) Musiki âletleri ve aksamı (Fasıl 92);
m) Ateşli silâhların parçaları ve aksamı (93.06);
n) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94);
o) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97);
p) Pipolar, pipo aksamı ve benzeri mamuller, düğmeler, kurşun kalemi ve
98 nci fasla giren diğer eşya,
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Eşyanr.ı cinsi
2. Monte edilmiş veya sökülmüş ağaç eşya, camdan» mermerden veya sair
maddelerden aksam veya teferruatı ihtiva etsin etmesin, bu aksam veya te
ferruat ağaç eşya ile birlikte ithal edildiği takdirde monte edilmiş eşya reji
mine tabidir,
3. «Islah edilmiş ağaç» tâbiri, bu fasıl anlamında, sıkıştırma ameliyesinin
lüzumlu kıldığından daha fazla fizikî veya kimyevi bir ameliye görmüş ve bu
suretle kesafet ve sertliği ehemmiyetli derecede artmış ve mihaniki, kimyevi
veya elektriki tesirlere karşı daha fazla mukavemet kazanmış masif veya yapış/
tınlmiş levhalardan müteşekkil ağaçlan ifade eder.
4. 4419 ilâ 44.28 pozisyonlarına, hücreli, ıslah edilmiş, suni veya terkip yoliyle elde edilmiş veya kaplama ağaçtan veya kontrplâktan mamul olan eşya
da dâhildir,
5. 44,25 pozisyonuna, madeni aksam ihtiva eden ağaçtan mamul aletler de
dâhildir. Ancak, kesen veya iş gören kısımları madeni olalı aletler bü hükmün
dışında kalır.
Yakmaya mahsus ağaçlar, kütük, odun veya çalı çırpı halinde; odun dökün
tüleri (Testere talaşı dâhil).
Odun kömürü (Kabuk ve çekirdekten yapılan kömürler dâhil) (Aglomere
edilmiş olsun olmasın).
Yuvarlak ağaçlar (Kabuklan soyulmuş veya kabaca yontulmuş olsun olma
sın) :
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir.
b) Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar.
c) Kâğıt hamuru odunu.
.
d) Sairleri.
Kare veya müstatil şeklinde kabaca yontulmuş veya biçilmiş ağaçlar :
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir.
b) Sairleri.
Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilimlere ayrılmış veya yaprak halinde açıl
mış, kalınlığı 5 milimetreden fazla olan ağaçlar :
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir.
b) Sairleri.
Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar.
Ağaçtan demiryolu traversleri.
Fıçı tahtalan (iki yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın) (Başkaca bir ame
liyeye tabi tutulanlar hariç).
Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçları sivriltilmiş, fakat uzunlaması
na biçilmemiş olan ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; kasnak tahtalan, levha
veya şerit halinde ağaçlar; sirke imalinde ve mavilerin durulastınlmasmda
kullanılmaya elverişli ağaç yongalar.
Baston, şemsiye, kamçı ve alet sapları ve benzeri eşya imaline elverişli ağaç
lar (Kabalan alınmış veya kabaca yuvarlak hale getirilmiş, fakat torna edil
memiş, bükülmemiş veya başka suretle işlenmemiş).
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44.11 — Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar'; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan kun
dura çivileri :
a) Kibrit çöpleri.
b) Sairleri :
44.12 — Ağaç yünü, ağaç unu.
44.13 — Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv ve set açılmış, pervazlanmış, tesviye edilmiş
veya benzeri ameliyelere tabi tutulmuş ağaçlar (Birleştirilmemiş parke tah
taları dâhil) :
a) Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar.
b) Sairleri.
44.14 — Kalınlığı 5 milimetre veya daha az olmak üzere sadece dilinmiş, yaprak açıl
mış veya uzunlamasına biçilmiş ağaçlar; aynı kalınlıkta kaplamalık ağaçlar
ve kontrplâk yapmıya mahsus ağaçlar.
44.15 — Kaplaıma ağaçlar ve [kontrplâklar ((başka maddeler katılmış olsun olmasın);
üzerine kakma yapılmış ağaçlar.
4.4.16 — Hücreli ağaç panolar (Âdi madenden yapraklarla kaplanmış olsun olmasın).
44.17 — Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve benzerleri.
44.18 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen ağaçlar (Pano, levha, blok ve benzeri şe
killerde, tabiî veya suni reçinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle
ablomere edilmiş yonga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç döküntülerinden).
44.19 — Ağaçtan çubuklar ve pervazlar (Çerçeve, mobilya, dahilî tezyinat, elektrik te
sisatı ve benzeri eşya için).
44.20 — Ağaçtan çerçeveler (Resim ve ayna çerçeveleri ve benzerleri).
44.21 — Ağaçtan büyük ve küçük sandıklar, kafesler, külekler ve tamamlanmış benzeri
ambalajlar (Kısmen veya tamamen monte edilmiş olsun olmasın).
44.22 — Ağaçtan fıçı, küv, gerdel, kova ve sair fıçıcı eşyası vo bunların 44.08 pozis
yonunda yer alanlardan gayrı aksamı.
44.23 — Bina ve inşaat için doğramacı mamulleri (Kurulup sökülöbilir ahşap binalar
ve aksamı ile, pano halinde birleştirilmiş parke tahtaları dâhil).
44.24 — Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır levazımatı.
44.25 — Ağaçtan aletler, alet gövde ve sapları, fırça gövde ve sapları, süpürge sapları;
ağaçtan her nevi ayakkabı kalıpları.
44.26 — Tornalanmış ağaçtan masuralar, makaralar, bobinler ve benzerleri (tplik ve
dokuma sanayii ve dikiş ipliği için).
44.27 — Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri (Kutular, çekmeceler, mahfa
zalar, kalemlikler, portmantolar, lâmba ayakları, aydınlatma malzemesi, v. s.),
ağaçtan süs ve ziynet eşyası; bu eşya ve mamullerin ağaçtan aksamı.
44.28 — Ağaçtan mamul diğer eşya.
FASIL

45

Mantar ve mantardan mamul eşya
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) 64 ncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı;
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b) 65 nei fasılda yer alan başlıklar ve aksamı;
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97).
2. Kabaca yontulmuş veya kabuğu soyulmuş olan tabiî mantarlar 45.02 po
zisyonunda yer alır.
45.0.1 — Ham tabiî mantar ve mantar döküntüleri; kırılmış, granül veya toz halinde
mantar
45.02 — - Tabiî mantar (Küb, levha, yaprak veya şerit halinde) (Tıpa imali için küb
veya kare haline getirilmiş olanlar dâhil).
45.0!) — Tabiî mantardan mamul eşya.
45.04 — Aglomere mantar (Yapıştırıcı maddeleri ihtiva etsin etmesin) ve bu nevi
mantardan mamul eşya :
a) Ham aglomere mantar, blok, levha, yaprak, tüp, değnek ve diğer ipti
dai şekillerde.
b) Aglomere mantar mamulâtı.
FASIL
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Hasırcı ve sepetçi eşyası
NOTLAR.
1. «örülmeye elverişli maddeler» tâbirine, ezcümle : Kuru saplar, söğüt ve
sepetçi söğüdü sürgünleri, sazlar, kamışlar, ağaç şeritleri, nebat liflerinden
veya kabuğundan şeritler, iplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli tabiî
lifler, suni plâstik maddelerin monofi], yassı şerit veya benzeri şekillerde
olanları ile, kâğıttan şeritler dâhildir.
Fakat, tabiî, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden mamul şeritler,
keçeden şeritler, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli iplikler ve fitiller ve
51 nei fasılda yer alan monofiller ile şeritler ve benzeri şekillerde olanlar
bu tâbirin şümulü dışında kalır.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) örülmüş olsun olmasın, sicimler, ipler ve halatlar (59.04);
b) 64 ve 65 nei fasıllarda yer alan ayakkabılar, başlıklar ve bunların ak
samı ;
e) Sepetçi mamullerinden nakil vasıtaları ve karoseri gövdeleri (Fasıl 87) ;
d) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94).
-°). 46.02 pozisyonundaki «birbirine muvazi teller haline getirilmiş örülmeye
elverişli maddeler» tâbirinden, yanyana getirilmiş sap veya liflerin bağ
larla levha halinde birleştirilmesinden meydana gelen eşya anlaşılır. (Bu
bağlar iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olsun olma
sın).
46.01 — örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden mamul benzeri eşya (nerede kul
lanılırsa kullanılsın ve şerit halinde bir araya getirilmiş olsun olmasın).
46.02 — örülmeye elverişli maddelerden dokunmuş veya birbirine muvazi teller ha
linde birleştirilmiş levhalar (Çin hasırları, kaba hasırlar ve seyrek hasırlar
dâhil); şişe ve damacanalar için hasır kılıflar.
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Sepetçi eşyası (Örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya şekil veri
lerek elde edilmiş veya 46.01 ve 46.02 pozisyonlarına giren eşyadan yapıl
mış) ; lif «ruffa» mamulâtı :
a) Meyva ihracına mahsus sepet, küfe ve zembiller.
1») Sairleri.

BÖLÜM
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Kâğıt imaline yün yun müddete t j kâğıt ve mamulleri
VASİ I\

47

Kâğıt imaline yarı yan maddeler
Kâğıt hamuru.
Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt imalinde
verişli hurda kâğıt ve mukavvadan mamuller.
FASIL
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Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan kâğıttan ve mukavvadan mamuller
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Istampacı varakları (32.09);
b) Parfümlü kâğıtlar veya üzerine düzgün sürülmüş kâğıtlar (33.06);
c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kaplanmış kâğıtlar (34.01), temizleyici
maddeler emdirilmiş veya sıvanmış kâğıtlar (34.02) ve cila veya temizleyici
maddeler veya benzeri müstahzarlar emdirilmiş selüloz vatkalar (34.05);
d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukavvalar (37.03);
e) Kâğıt ve mukavva ihtiva eden muhtelif tabakalardan mürekkep plâstik
maddeler (39.01 ilâ 39.06), vülkanize fiber (39.03) ve bu maddelerin mamul
leri (39.07);
f) 42.02 pozisyonunda yer alan eşya (Seyahat levazmıatı, v.s.);
g) 46 ncı fasılda yer alan eşya (hasırcı ve sepetçi eşyası);
h) Kâğıt, ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş eşya (BÖLÜM XI);
ij) Üstüne aşındırıcı maddeler tesfeit edilmiş kâğıt veya mukavvalar (68.06)
ve ince mika levhalar yapıştırılmış kâğıt veya mukavvalar (68.15); bununla
beraber, satıhları ımika tozu ile kaplı kâğıtlar (48.07) pozisyonuna girer.
k) Üstüne madenî yapraklar tesbiıt edilmiş kâğıt veya. mukavvalar (BÖ
LÜM XV);
1) Musiki aletlerinde kullanılan delikli kâğıt ve mukavvalar (92.10);
m) 97 ve 98 nei fasıllarda yer alan eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı; düğme, v.s. gibi çeşitli eşya).
2. 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 48.01 ve 48.02 pozis
yonlarına, silindirden geçirme suretiyle veya başka suretle perdahlama, parlat
ıl. Meclisi
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ma, cilalama veya benzeri sair finisaj ameliyeleri görmüş veyahut kâzip fili
granlı kâğıt ve mukavvalarla, her hangi bir usulle olursa olsun, bünyesi (Sathı
değil) boyalı veya mermer taklidi olan kâğıt ve mukavvalar dâhildir. Bunun
la beraber, imal olunduktan sonra kuşe edilmek, sıvanmak, emdirilmek gibi
mütaakıp ameliyelere tabi tutulmuş olan kâğıt ve mukavvalar bu pozisyonlara
dâhil değildir.
3. 48.01 ilâ 48.07 pozisyonlarından iki veya daha ziyadesine girebilecek mahi
yetteki kâğıt ve mukavvalar, bahis konusu pozisyonlardan tarifede en son yer
alan pozisyona girer.
4. Aşağıdaki şekillerden birine uyan kâğıt, mukavva ve selüloz vatkalar 48.01
ilâ 48.07 pozisyonlarına dâhil değildir :
a) Genişliği 15 santimetreyi aşmıyan şerit ve rulolar;
b) Hiçbir kenarı 36 santimetreyi aşmıyan kare veya müstatil şekilde yaprak
lar. (Katlanmış yaprakların ölçüleri katlar açıldıktan sonra alınır);
c) Kare veya mustatilden gayri şekillerde kesilmiş olanlar.
3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, el yapısı kâğıtlar, ebadı
ve şekli ne olursa olsun, yapıldığı şekilde bulunduğu yani bütün kenarlarında
imalâttan kalma girinti ve çıkıntılar mevcudolduğu takdirde 48.02 pozisyo
nuna girer.
5. 48.11 pozisyonundaki «duvar kâğıdı ve lenkrusta» tâbiri şunları ifade eder:
a) Duvar ve tavanların süslenmesine elverişli rulo halindeki kâğıtlardan :
1. İşaretli veya işaretsiz olarak bir veya iki kenarında marj bulunanlar;
2. Kenarlarında marj bulunmıyan renkli, kuşe, kadifeli veya kabartma mo
tifli kâğıtlardan genişliği 60 santimetreyi aşmıyanlar.
b) Duvar veya tavanların süslenmesinde kullanılmaya elverişli kâğıt bordürler, pervazlar ve köşelikler.
6. 7 numaralı notta zikredilenler haricolmak üzere, 48.15 pozisyonuna husu
siyle, ambalaj işlerinde kullanılan kâğıt yünü veya lifleri, sepetçilikte veya sair
yerlerde kullanılan dar veya geniş enli kâğıttan şeritler (Katlanmış veya sı
vanmış olsun olmasın) ve rulo (Delinmiş olsun olmasın), paket ve benzeri şekillerdeki tuvalet kâğıtları dâhildir.
7. 48.21 pozisyonuna hususiyle, istatistik makinaları için kartlar, jacquard ve
benzeri makinalara ait delikli kâğıt ve mukavvalar, raf kâğıtları, dantelli ve
işlemeli kâğıtlar, kâğıttan masa örtüleri, peçete ve mendiller, kâğıttan conta
lar, kâğıt hamurundan kalıba dökülmek veya prese edilmek suretiyle imal olu
nan tabaklar ve benzeri eşya, elbise patron ve modelleri (Birleştirilmiş olsun
olmasın) dâhildir.
8. Üzerlerinde esas kullanılma maksatlarını değiştirmiyecek ve 49 ucu fasla
dâhil eşya sayılmasını gerektirmiyecek şekilde ve teferruat kabilinden yazı ve
resim bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz vatkalar ve bunların mamulâtı
48 inci fasıldadır.
I - Rulo veya tabaka halinde kâğıt ve mukavvalar.
48.01 — Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar (Selüloz vatka dâhil) (Ru
lo veya tabaka halinde) :
a) Süzgeç kâğıdı,
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b) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden metrekare ağırlığı 50 - 55
gram arasında olan (50 ve 55 dâhil) kâğıtlar.
c) Karbon kâğıdı imaline mahsus renkli kâğıtlar (Evsafı Sanayi Bakanlı
ğınca tâyin edilir).
d) Matbaa ve yazı kâğıtları.
e) Kraft kâğıdı.
i") Sairleri.
•
El yapısı kâğıt ve mukavvalar.
Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri («Kristal» deni
len kâğıtlar dâhil) (Rulo veya tabaka halinde).
Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukavvalar (Emdirilmemiş, sathı
sıvanmamış) (İçinden takviye edilmiş olsun olmasın, rulo veya tabaka halin
de).
Oluklu kâğıt ve mukavvalar (Üzeri düz tabakalarla kaplı olsun olmasın) kre
pon kâğıtlar, kırmalı kâğıtlar, kabartmalı, zımbalı veya delikli kâğıt ve mukav
valar (Rulo veya tabaka halinde). '
Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Cetvelli, düz, kare veya müstatil çizgili) (Ru
lo veya tabaka halinde).
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış (Mermer taklidi, alacalı ve ben
zerleri) veya matbu kâğıt ve mukavvalar (48.06 pozisyonu ile 49 uncu fasla
girenler hariç) (Rulo veya tabaka halinde).
Kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar.
İnşaat için levhalar (Kâğıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebati lif
lerden) (Tabiî veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın).
I I - Kullanılmış yerlerine

48.10 —
48.11 —
48.12 —
48.13 —
48.14 —

48.15 —
48.16 —
48.17 —

82 —

göre kesilmiş kâğıt ve
mukavva mamulleri
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60
60
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mukavvalar; kâğıt ve

Sigara kâğıdı (Sigara imalinde kullanılacak şekilde kesilmiş)
(Defter veya
boru haline getirilmiş olsun olmasın).
Duvar kâğıtları, lenkrusta ve cam kâğıtları.
Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambaları (Kesilmiş veya linoleum ha
muru ile kaplı olsun olmasın).
Karbon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları (Mumlu teksir kâğıtları dâhil) (Kul
lanışlarına göre kesilmiş) (Kutu içinde olsun olmasın).
Muhabere kâğıtları: Blok halinde mektup kâğıtları, mektup zarfları, mektup
kartları, resimsiz kart postal ve muhabere kartları; içlerinde hepsi bir örnek
muhabere malzemesi bulunan, kâğıttan veya mukavvadan kutular, poşetler ve
benzeri zarflar.
Sair kâğıtlar ve mukavvalar (Kullanılışlarına göre kesilmiş).
Kâğıt veya mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, külahlar ve sair amba
lajlar.
Yazıhane, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan cinsten, katı ve dayanıklı
mukavva kutular.
M. Meclisi

Kıymetinden
%

( S . Sayısı : 698 ).

80
50
50
50

60
60
75
75

— 83 —
Tarife
No :

Eşyanın cinsi

Kayıt defterleri veya sair defterler (Not ve makbuz defterleri ve benzerle
ri), bloknotlar, ajandalar, sumenler, klasörler, ciltler (îçine kâğıt takılabilen
ler ve benzerleri) ve kâğıt veya mukavvadan sair mektep, yazıhane veya kırta
siye maddeleri; kâğıt veya mukavvadan numune ve koleksiyon albümleri ile
kitap kapları.
48.19 — Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (Matbu, resimli veya zamklı olsun ol
masın).
48.20 — Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üstüvane, bobin, makara, ma
sura ve benzeri mesnetler (Delinmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın).
48.21 —• Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya selüloz vatkadan sair ma
muller :
a) Contalar.
b) Kaydedici tıbbi ve teknik cihazlara mahsus diyagram kâğıtları.
c) Sairleri.

Kıymetinden
%

48.18 —

FASIL
Kitaplar,

49

gazeteler, • resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina
yazısı metinler, plânlar

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Üzerlerinde esas kullanma maksadını değiştirmiyecek ve bu fasla dâhil
eşya sayılmasını gerektirmiyecek şekilde teferruat kabilinden yazı ve resim
bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz vatkalar ve bunların mamulleri (Fa
sıl 48);
b) Oyun kâğıtları ve 97 nci fasla giren diğer eşya;
c) Gravürlerin, estampların ve litografyaların orijinalleri (99.02), 99.04 po
zisyonuna giren posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri, antika eşya
ile 99 ncu fasılda yer alan diğer eşya.
2. Ciltli gazeteler ve ciltli mevkut neşriyat ile aynı kapak içinde bulunan ga
zete ve mevkut neşriyat koleksiyonları 49.01 pozisyonuna girer.
3. Aşağıda yazılı eşya da 49.01 pozisyonuna girer :
a) Sahifeleri numaralanmış, bir kitap halinde toplanmaya elverişli, tam bir
eser teşkil edebilen ve içlerinde eserler ve müellifleri hakkında metinler bulu
nan gravürler, sanat eseri röprodüksiyoriları, resimler, v.s.;
b) Kitaplarla birlikte bulunan ve bunların mütemmimi sayılan resimli ilâve
ler;
c) Dikilmek veya ciltlenmek üzere a y n fasıküller veya müstakil sahifeler
halinde neşrolunan ve bir eserin tamamını veya bir kısmını teşkil eden her
boydaki kitaplar. Bununla beraber, ayrı sahifeler hailnde bulunan ve metni
ihtiva etmiyen her boydaki gravür ve resimler 49.11 pozisyonuna girer.
4. İçinde ismi yazılı bir ticarethane tarafından veya bu ticarethanenin nam ve
hesabına reklâm gayesiyle neşrolunan matbualarla, esas itibariyle reklâm işlerine tahsis edilmiş olan neşriyat (Turistik propaganda için olanlar dâhil),
49,01 ve 49.02 pozisyonlarına değil, 49.11 pozisyonlarına girer.
M. Meclisi
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5. 49.03 pozisyonundaki «Çocuklar için resimli albüm, ve resimli kitaplar»
tâbiri, resimleri birinci derecede ilgi çekici olan ve metinleri tâli derecede ka
lan çocuk albüm ve kitaplarını ifade eder.
6. El veya makina yazılarının karbon kâğıdı ile alınan veya hassas hale ge
tirilmiş fotoğraf kâğıdı üzerine tesbit edilen kopyaları 49.06 pozisyonuna dâ
hildir. Teksir makinasiyle veya başka usullerle elde edilen kopyalar, matbu
metinler gibi muamele görür.
7. 49.09 pozisyonundaki «Resimli kartpostal» tâbirinden, bu maksatla kulla
nılacağını gösteren bir veya birkaç matbu yazı veya çizgiyi muhtevi resimli
kartlar anlaşılır.
Kitaplar, broşürler ve benzeri matbua (Ayrı sahifeler halinde olsun olmasın) :
a) Türkçe basılmış,
b) Sairleri.
Matbua gazeteler ve mevkut neşriyat (Resimli olsun olmasın) :
a) Moda mecmuaları (Her dilde).
b) Türkçe basılmış.
c) Sairleri.
Çocuklar için resimli albümler veya resimli kitaplar, resim yapmaya veya
boyamaya mahsus albümler (ciltsiz, mukavva kaplı veya ciltli) :
a) Türkçe basılmış.
b) Sairleri.
Musiki notaları (Basılmış veya el ile yazılmış resimli, veya resimsiz, ciltli
veya ciltsiz).
Her nevi matbu haritalar (Duvar haritaları vo topografya plânları dâhil)
yer ve gök yüzü matbu küreleri.
Mimarlık ve mühendislik plânları ve sınai, ticari sahalarda ve benzeri işlerde
kullanılan sair plân ve resimler (El ile yapılmış veya fotoğrafla teksir edil
miş) ; el veya makina yazıları.
Posta pullan, damga ve hare pulları ve benzerleri (Türkiye'de tedavülde
bulunan iptal edilmemiş veya tedavüle çıkarılmak üzere yeni basılmış); dam
galı kâğıtlar; banknotlar, esham ve tahvilât ve benzeri sair senetler (Çek def
terleri ve benzerleri dâhil) :
a) Kâğıt para, esham, tahvilât ve kıymetli evrak.
b) Sairleri.
Her nevi çıkartmalar.
Resimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve benzerleri( Hangi usulle ba
sılmış bulunursa bulunsun) (Başka maddelerle süslenmiş olsun olmasın).
Kâğıttan veya mukavvadan her nevi takvim (Blok halinde takvimler dâhil).
Resimler, gravürler, fotoğraflar ve sair matbualar (Hangi usulle basılmış
olursa olsun) :
a) Talim ve terbiye ile ilgili bilûmum resim, plân ve levhalar (Millî Eğitim
Bakanlığının müsaadesiyle) ; yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve
prospektüsler.
b) Sairleri.
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Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya
NOTLAE .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir :
a) Fırça imalinde kullanılan hayvan kılları (05.02); at kılı ve döküntüleri
(05.03);
b) insan saçı ve insan saçından mamul eşya (05.01, 67.03 veya 67.04); bu
nunla beraber, umumiyetle yağ preslerinde ve benzeri teknik işlerde kullanılan
insan saçından mamul tâsir torbaları ile kaba dokumalar 59.17 pozisyonun
dadır :
c) 14 ncü fasla dâhil olan nebati müstahsallar;
d) Amyant lifleri (25.24) ve amyant ile yapılmış eşya (68.13 veya 68.14);
e) 30.04 ve 30.05 pozisyonlarına gireneşya (Tıbbi veya cerrahi maksatlar için
vatkalar, gaz bezleri, sargılar ve benzeri eşya, cerrahi dikişler için steril mal
zeme, v. s.);
f) 37.03 pozisyonunda yer alan hassas hale getirilmiş mensucat;
g) Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçen suni plâstik maddelerden
mamul monofiller ile, genişliği 5 santimetreyi aşan suni plâstik maddelerden
mamul şeritler (Simi saman) (Fasıl 39) ve bu eşyadan mamul örgü ve doku
malar (Fasıl 46);
h) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka taba
ka tertiplenmiş mensucat, keçeler ve dokunmaksızın ve örülmeksizin elde edilen
kumaşlar ile 40 mcı fasılda yer alan bunlardan mamul eşya;
ij) Yünlü deriler (Fasıl 41 veya 43) ile 43.03 ve 43.04 pozisyonlarına giren
kürk mamulleri, suni kürkler ve mamulleri;
k) 42.01 ve 42.02 pozisyonlarına giren mensucattan mamul eşya;
1) Selüloz vatka (Fasıl 48);
m) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı, getrler, tozluklar ve 64 ncü fasılda yer
alan benzeri eşya;
n) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı;
o) Tülden, fileden, örme eşyadan ve saireden saç fileleri (Hale göre, 65.05
veya 67.04);
p) 67 nci fasılda yer alan eşya;
q) Aşındırıcı maddelerle kaplı iplikler, ipler veya mensucat (68.06);
r) Cam lifleri, cam liflerinden mamul eşya ve işleme ipliği cam liflerinden
olan kimyevi işlemeler veya zemini ğörünmiyen işlemeler (Fasıl 70);
s) 94 üncü fasılda yer alan eşya (Mobilya, yatak eşyası ve benzeri eşya);
t) 97 nci fasılda yer alan eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı).
2. Mahlut eşya:
A) 50 ilâ 57 nci fasıllara giren eşyadan dokumaya elverişli iki veya daha fazla
madde ihtiva edenlerkı tasnifi aşağıdaki kaidelere göre yapılır :
a) Ağırlık bakımından c/t 10 dan fazla ipek, şap veya buret veya bunlann
M. Meclisi
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mahlut şekillerini ihtiva eden eşya 50 nci fasla dâhil olup mahlutlarda ağır
lık itibariyle üstün gelen maddesinin bu fasılda yer aldığı pozisyona girer;
b) Diğer eşya, ağırlık itibariyle üstün gelen dokumaya elverişli madde gibi
tasnif edilir.
B) Yukarıdaki kaidelerin tatbikında:
a) Madenî tellerle mürettep iplikler, ağırlıklarının umumi heyeti itibariyle
ayrı bir dokuma maddesi teşkil eder. Madenî tellerle mahlut mensucatın tasni
finde madenî teller dokumaya elverişli madde olarak kabul edilir;
b) Bir pozisyon dokumaya elverişli mütaaddit maddelere taallûk ettiği takdir
de (Meselâ, ipek ve sap, taranmış yün ve karde yün, v. s.) bunlar dokumaya
elverişli tek bir madde olarak mütalâa edilir;
c) Yukarıdaki B/a bendi hükmü hariç, mahlut eşyanın ihtiva ettiği dokuma
ya elverişli olmıyan maddelerin ağırlığı, bu eşyanın ağırlığına dâhil değildir.
O) Yukarda (A) ve (B) bendlerinde yazılı hükümler, aşağıda 3 ve 4 numaralı
notlarda vasıfları belirtilen iplikler hakkında da tatbik olunur.
3. A) Aşağıda (B) bendinde belirtilen istisnalar mahfuz kalmak şartiyle,
aşağıda yazılı tavsiflere uyan iplikler (Yalın kat, rotor veya kable), bu bölü
mün tatbikatında sicim, ip ve halat sayılır :
a) ipek, şap ve buretten veya 51 nci faslın 1 numaralı notunun (b) bendin
de vasıflan belirtilen suni liflerden (51 nci fasla giren monofillerin iki veya
daha ziyadesinden elde edilenler dâhil) yapılmış olup da her metresinin ağır
lığı 2 gramı (18 000 deneye) geçenler;
b) 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde vasıfları belirtilen sentetik
liflerden (51 nci fasla giren motiflerin iki veya daha ziyadesinden elde edilen
ler dâhil) yapılmış olup da her metresinin ağırlığı 1 gramı (9 000 deneye)
geçenler;
c) Keten ve kendirden yapılmış bulunanlar :
1. Cilalanmış veya glase edilmiş bulunanlar :
2. Cilâlı veya glase olmıyan, fakat her metresinin ağırlığı 2 gramı geçenler;
d) Üç veya daha ziyade katlı koko iplikleri;
e) Sair nebati liflerden olup her metresinin ağırlığı 2 gramı geçenler;
f) Madenle takviye edilmiş olanlar.
B) Yukardaki hükümler aşağıda yazılı olanlara tatbik edilmez r
a) Yünden, at kılından veya diğer hayvan kıllarından ve kâğıttan mamul ip
likler (madenle takviye edilmiş olanlar hariç);
b) Dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerin demet, şerit veya fitil haline
getirilmiş olanları;
e) Misina, ipekten, dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden katgüt taklit
leri ile 51 nci fasla dâhil motofiller;
d) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli ip
likler (Üzerine madenî teller sarılmak suretiyle yapılmış dokumaya elverişli
iplikler «Kılaptanlar» dâhil) ve madenle kaplamalı dokumaya elverişli iplikler
(Madenle takviye edilmiş olanlar yukarıki A/f bendine 4âhiküı>);
e) 58.07 pozisyonuna giren tırtıl ipliklerle gipe iplikler.
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4. Â) 50, 51, 53, 54, 55 ve 56 ncı fasılların tatbikinde «Perakende olarak
satılacak haİe getirilmiş» tâbiri, (B) bendinde yer alan istisnalar mahfuz kal
mak şartiyle, aşağıda yazılı şekillerde olan iplikleri ifade eder :
a) Makara, zivana, mukavva ve benzeri mesnetler üzerine sarılı yahut top
veya yumak halinde bulunup da âzami ağırlığı (Mesnetleri dâhil) :
1. 200 gram olan keten ve ramiden iplikler;
2. 85 gram olan ipek şap ve bur et iplikleriyle dokumaya elverişli suni ve
sentetik devamlı liflerden iplikler;
3. 125 gram olan dokumaya elverişli diğer iplikler;
b) Çile veya küçük çile halinde bulunup da âzami ağırlığı :
1. 85 gram olan ipek, şap ve buret iplikleriyle dokumaya elverişli suni ve
sentetik devamlı liflerden iplikler;
2. 125 gram olan dokumaya elverişli sair iplikler;
e) Ayırıcı bir veya daha fazla iplikle müsavi ağırlıkta müstakil küçük çile
lere bölünmüş çileler halinde olup her küçük çilesinin âzami ağırlığı :
1. 85 gramı geçmiyen ipek, şap ve buret iplikleriyle dokumaya elverişli suni
ve sentetik devamlı liflerden iplikler;
2. 125 gramı geçmiyen dokumaya elverişli diğer iplikler.
B) Yukarıdaki hükümler aşağıda yazılı olanlara tatbik edilmez:
a) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat iplikler; ancak aşağıda yazılı olan
lar' hariçtir:
1. Yünden ve ince kıllardan yapılmış kasarsız yalınkat iplikler:
2. Yünden ve ince kıllardan yapılmış olup bir kilosu, 2 000 metreyi geçmi
yen kaşarlı, boyalı veya basmalı iplikler;
b) Kasarsız rotor veya kable ipliklerden :
1. Her şekilde ipek, şap veya buret iplikleri;
2. Çile haline konulmuş olan diğer iplikler (Yünden ve ince kıllardan olan
lar hariç);
e) İpek, şap veya buretten mamul kaşarlı, boyalı veya basmalı rotor veya kab
le ipliklerden bir kilosuna isabet eden rotor halindeki uzunluğu 75 000 metre
veya daha ziyade olanlar;
d) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat, rotor veya kable ipliklerden:
1. Çapraz olarak çile haline getirilmiş olanlar;
2. Dokuma sanayiinde kullanıldığını gösteren bir mesnet üzerine sarılmış bu
lunanlar (Büküm makinal arına ait tüplere, masuralara, bobin veya konik bo
binlere sarılı iplikler gibi.)
5. a) 55.07 pozisyonu anlamında «Gaz mensucat» tâbirinden, satıhlarının
tamamında veya bir kısmında, çözgü ipliğinin biri sabit (Doğru iplik) ve di
ğeri müteharrik (Dolama ipliği) olmak üzere iki iplikten teşekkül ettiği ve
müteharrik ipliğin atkı ipliğini sabit çözgü ipliğine sararak bukle hâsıl edecek
şekilde yarım dolama, tam dolama veya daha fazla dolama suretiyle meydana
getirdiği mensucat anlaşılır;
b) 58.08 pozisyonu anlamında «Düz tül ve fileler» tâbirinden, satıhlarının
tamamı aynı şekilde büyüklükte, içleri doldurulmamış veya desen verilmemiş,
seri -halinde muntazam gözlerden teşekkül eden mensucat anlaşılır. Bağlama
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noktalarında görülen ve gözlerin teşekkülü için zaruri olan boşluklar bu ta
rifin tatbikındâ nazarı itibara alınmaz.
6. Bu bölüm anlamından «Hazır eşya» tâbiri aşağıdakileri ifade eder.
a) Kare ve müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş olanlar;
b) Doğrudan doğruya dokunurken tamamlanmış ve kullanılmaya hazır va
ziyete getirilmiş eşya ile dikilmeye veya başka tamamlayıcı bir işçiliğe ihtiyacolmaksızm sadece kesilerek ayrılmak suretiyle kullanılabilecek eşya (Bâ• zı temizlik bezleri, havlular, masa örtüleri, battaniyeler ve kare boyun atkı
ları gibi);
c) Kenarları her hangi bir usulle bastırılmış veya sarma yapılmış yahut
keudi iplikleriyim veya ilâve ipliklerle düğümlü saçaklar haline getirilmiş
eşya (Kenar yolu bulunmıyan kumaş parçaları hariç);
d) Aradan iplik çekme suretiyle kısımlara ayrılmış her şekilde eşya;
e) Dikişle, yapıştırma ile veya başka bir suretle birleştirilmiş eşya (Aynı
kumaş parçalarının daha uzun bir parça teşkil edecek şekilde uçlarından
birleştirilmiş olanları ile, aralarına vatka ilâve edilmiş olsun olmasın, iki
veya daha fazla kumaş parçasının bütün satıhlariyle birbirleri üzerine ko
nulmak suretiyle birleştirilmiş olanları hariç).
7. 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil pozisyonlar ile, metinlerinde aksine sarahat
bulunmadıkça 58 ilâ 60 ncı fasıllara dâhil pozisyonlar yukardaki 6 numa
ralı not şümulüne giren hazır eşyaya tatbik edilmez. 58 veya 59 ncu fasıl
larda yer alan eşya 50 ilâ 57 nci fasıllara dâhil değildir.
FASIL

50

îpek, §ap ve buret
50.01 —
50.02 —
50.03 —

50.04
50.05
50.00
50.07
50.08
50.09
50.10

—
—
—
—
—
—
—

Mancınıktan geçirilmeye elverişli ipek böceği kozaları.
Ham ipek (Bükülmemiş).
İpek döküntüleri (Mancınıktan geçirilmeye elverişli olmıyan ipek göceği ko
zaları ile, didikleme ameliyesinden hâsıl olanlar dâhil) ; şap, buret ve tara
ma döküntüleri (Blousses).
îpek ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
îpek, şap ve buret iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş).
Misine; ipek ipliğinden katgüt taklitleri.
İpekten veya şaptan mensucat.
Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat.
FASIL

51

Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı

lifler

NOTLAR.
1. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Dokumaya elverişli sentetik ve suni
lif» tâbiri, aşağıda yazılı sınai usullerden biriyle istihsal olunan organik polimer liflerini ifade eder :
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a) Organik monomerlerin polimerizasyonu veya kondonsasyonu ile elde
edilenler, ezcümle poliamidler, poliesterler, poliüretanlar ve polivinilik müş
taklar ;
h). Selüloz, kazein, protein, yosun, v. s. gibi tabiî organik polimerlerin
kimyevi tahavvülleri suretiyle elde edilenler, ezcümle viskoz ipeği, asetat ipe
ği, küpro - amonyak (Cupra) ipeği, deniz yosunu ipeği. Yukarda (a) bendin
de tarif edilenler «sentetik lif» ve (b) bendinde tarif edilenlerde «suni lif»
addolunur.
2. 56 ncı fasılda yer alan, devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli
sentetik ve suni devamlı lif demetleri 51.01 pozisyonuna dâhil değildir.
3. Makinadan geçtikten sonra ekserisini kopmuş bulunan lifler teşkil eden
ve «kopuk lif ipliği» denilen iplikler, «devamlı iplik» sayılmaz (Fasıl 56).
4. Ufki maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi geçmiyen dokumaya elve
rişli sentetik ve suni monofillerden beher metresinin ağırlığı 6,6 miligram
dan aşağı (60 denye) olanlar 51.01 pozisyonuna girer. Ufki maktamın en ge
niş yeri 1 milimetreyi geçenler 39 ncu fasılda yer alır. Dokumaya elverişli
sentetik ve suni maddelerden şeritler ve benzerleri (Suni saman), genişlik
leri 5 milimetreyi geçmediği takdirde 5.1.02 pozisyonuna, aksi halde 39 ncu
fasla girer.
51.01 —

Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş) :
a) Sentetik baliğ ağı iplikleri (Kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, mütaakıp katlarda birer kilogram olmak ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak şartiyle).
b) 60 denyeye kadar (60 dâhil).
c) 60 den yeden yukarı olanlar.
51.02 —• Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller, şeritler ve
benzerleri (Suni saman) ve katgüt taklitleri.
51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende
olarak, satılacak hale getirilmiş) :
a) Sentetik balık ağı iplikleri (Kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, mütaakıp
katlarda birer kilogram olmak ve Ticnret Bakanlığının izni alınmak şartiyle).
b) Sairleri
51.04 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden mensucat (51.01 veya
51.02 pozisyonlarındaki monofillerle seyitlerden yapılan mensucat dâhil) :
a) Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lâstiği imalinde kullanılacak olanlar
(Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç ve miktarı kabul ve tasdik edilmek şartiyle).
b) Sairleri.
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52

Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat
52.01 —

52.02 —

Madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli iplikler (Üzerine madenî teller
sarılmak suretiyle yapılmış dokumaya elverişli iplikler «kılaptanlar» ve ma
denle kaplamalı veya yaldızlı dokumaya elverişli iplikler dâhil).
Madenî tellerden veya 52.01 pozisyonunda yazılı madenî tellerle mürettep do
kumaya elverişli ipliklerden veya madenle kaplamalı dokumaya elverişli iplik
lerden mensucat (giyim, döşemecilik ve benzeri işler için).
FASIL
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200

53

Yün, kıl ve at kılı

53.01 —

53.02 —
53.03 —
53.04
53.05
53.06
53.07
53.08

—
—
-T—
—

53.09 —
53.10 —
53.11 —
53.12 —
53.33 —

NOT.
«ince kıllar» tâbirine, alpaka, lama, vigoni, yak, deve tüyleri ve tiftik ile
Tibet ve Keşmir keçisi ve benzeri keçilerin (âdi keçiler hariç), ada tavşanı,
(Ankara tavşanı dâhil), dağ tavşanı, kunduz, Güney - Afrika kunduzu (Ragondin) ve misk faresinin kılları dâhildir.
)
Yün (Karde edilmemiş ve taranmamış) :
a) Merinos yünü (kirli).
b) Merinos yünü (yıkanmış).
c) Kirli şevyot; diğer koyun ve kuzu yünleri (Kirli veya sırtta yıkanmış).
d) Sairleri.
Kıllar (ince veya kaba; karde edilmemiş ve taranmamış).
Yün ve kıl (ince veya kaba) döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler ha
riç).
Yün ve kıl (ince veya kaba) döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler).
Yün ve kıllar (ince veya kaba) (Karde edilmiş veya taranmış)
Karde edilmiş yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
Taranmış yün iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş).
ince kıllardan iplikler (Karde edilmiş veya taranmış; perakende olarak sa
tılacak hale getirilmemiş).
Kaba kıllardan veya at kılından iplikler (Perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş).
Yünden, kıldan (ince veya kaba) veya at kılından iplikler (Perakende ola
rak satılacak hale getirilmiş).
Yünden veya ince kıllardan mensucat.
Kaba kıllardan mensucat.
At kılından mensucat.
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54

Keten ve rami
54.01 — Ham keten (Suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya sair suretle
işlenmiş, fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (Ditme
suretiyle elde edilenler dâhil).
54.02 — Ham rami (Kabuklan çıkanlmış, zamkı alınmış, taranmış veya sair suretle
işlenmiş, fakat iplik haline getirilmemiş); rami kıtık ve döküntüleri (Ditme
suretiyle elde edilenler dâhil).
54.03 — Keten veya rami iplikleri (Perakende olarak satılarak hale getirilmemiş).
54.04 — Keten veya rami iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş).
54.05 — Ketenden veya ramiden mensucat.
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Pamuk
55.01 — Pamuk (Karde edilmemiş veya taranmamış).
55.02 — Linter pamuğu.
55.03 — Pamuk döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler dâhil; karde edilmemiş ve
ya taranmamış).
55.04 — Pamuk (Karde edilmiş veya taranmış).
55.05 — Pamuk iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
a) Ağ ipliği.
b) Sairleri.
55.06 — Pamuk iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş)."
55.07 — Pamuk gaz mensucat.
*~™
55.08 — Havlu nevi bukleli pamuk mensucat.
55.09 — Sair pamuk mensucat :
a) Fasonesiz.
*
b) Fasoneli.
'
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Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler
NOT.
56.02 pozisyonu anlamında «Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli
sentetik ve suni devamlı lif demetleri» tâbirinden, birbirine ve demetlerinkine müsavi boyda olup yekdiğerine muvazi şekilde bir araya getirilen ve aşa
ğıda yazılı şartlara uyan liflerden müteşekkil demetler anlaşılır :
a) Demet uzunluğunun 2 metreden fazla olması;
b) Demet bükümünün metre başına 5 ten az olması;
c) Liflerin her metre ağırlığının 6,6 miligramdan aşağı olması (60 denye);
d) Yalnız 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde yazılı dokumaya
elverişli sentetik lif demetlerine şâmil olmak üzere bu demetlerin bilâhara %
100 nisbetinden fazla uzatılmıyacak bir şekilde, gerilmiş bulunması;
M. Meclisi
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e) Demetin bütün ağırlığının:
1. 51 nci faslın 1 numaralı notunun (b) bendinde yazılı dokumaya elverişli
suni lif demetlerinin her metresinin 0,5 gramdan fazla olması (4 500 denye);
2. 51 nci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde yazılı dokumaya elverişli
sentetik lif demetlerinin her metresinin 1,66 gramdan fazla olması (15 000
denye).
Uzunluğu 2 metre veya daha az olan demetler 56.01 pozisyonuna girer.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (Karde edilmemiş, taran
mamış veya iplik imali için sair sureti o hazırlanmamış).
Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif
demetleri :
a) Sentetik olanlar
b) Suni olanlar.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri
(Karde edilmemiş, taranmamış veya i;>ük imali için sair suretle hazırlanma
mış; iplik döküntüleri ve ditme suret yi e elde edilen döküntüler dâhil).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile, dokumaya elverişli
sentetik ve suni devamlı veya devamsın lif döküntüleri (Karde edilmiş, taran
mış veya iplik imali için sair suretle hazırlanmış).
„.
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerin d m iplikler (Perakende olarak satılacak
halo getirilmemiş).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerimi m iplikler (Peraîkende olarak satılacak
hale getirilmiş).
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elve
rişli sentetik ve suni lif döküntülerine en mensucat.
FASIL
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nebati lifler; kâğıt
mensucat

iplikleri

ve

kağıi

ipliğinden

57.01 — • Konidir 'OOamnalbi's sativa) (Ham, suda uslanılmış, kalburları çılkarılmış, taran
ılmış veya sair suretle Şişlenmiş, fafcat iplik haline .getirilmemiş); kendir
(kütük ve dö'künitiüleri (Ditme suretiyle elde edilenler cl'âihil).
57.02 — Manila ıkenıdiıü (Aibaika ve Mu'sa textil'i'ıs) (Ham, lif halinde veya .işlenmiş,
fıalkalt iplik ıhalline getir ilnı emiş); mavı'ıht :kenidir! 'kütük veya ıdölMinitülerl
((Ditme ısaıretijyle elide •edilenler, dâlhil).
57.0-3 — Jıüt (Ham, kalbulkiarı •çikarı.lmiış veya sair surette işienımÜış, faıkat iplik hailine
getirilimemiış) ; jüt'kıtılk veıya dlöfoüntü'eri (Ditme suretiyle eılkie edilenler
dâhil).
57.04 — Dokıumaıya elverişli sair nelbalti lifler (Hamı veya işlenmiş, faika! ipliük hadi•no igotiriilmemiş) ; Umularını döküntüleri (Ditme suretiyle elde eldilenler
diâ'hil).
57.05 — Kendir ipükleri.
57.0Ö — -Tüt iplilkleriı.
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57.07 — Dokumaya elverişli sair nebati liflerden iplikler :
a) Koko ipliği.
b) Sairleri.
57.08 — Kâğıt iplikleri.
57.09 — Kendir mensucat.
57.10 — Jüt mensucat,
57.11 — Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat
57.12 — Kâğıt ipliğinden mensucat.
FASIL

20
50
70
40
50
40
80

58

Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler, kadifeler, pelüşler, buk
leli ve halkalı mensucat; kordelâlar; şeritçi ve kaytancı eşyası; tüller ve fileler;
dantelalar ve gipürler; işlemeler
NOTLAR .
1. Emdirilmiş veya sıvanmış mensucat, elâstikî mensucat, elâstikî şeritçi ve
kaytancı eşyası, taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları ile 59 neti fasılda
yer alan diğer eşya bu fasla dâhil değildir. Bununla beraber, her nevi mensucat
üzerine yapılan işlemler 58.10 pozisyonunda yer alır.
2. 58.01 ve 58.02 pozisyonları anlamında «halı» tâbirinden, taban halıları ile
aynı vasıfları haiz olup zeminden başka yerlere konulmaya mahsus halılar
anlaşılır. Keçeler bu pozisyonların dışında kalıp 59 ncu fasılda mütalâa edilirler.
3. Aşağıda yazılı olanlar 58.05 pozisyonu anlamında «Kordelâ» sayılır :
a) Kendinden kenarlı olan ve genişliği 30 santimetreyi geçmiyen şerit halin
deki atkılı ve çözgülü mensucat (Kadifeler dâhil);
Mensucatın kesilmesi suretiyle meydana getirilmiş olup genişliği 30 santimetre
yi geçmiyen, dokuma, yapıştırma veya sair suretle sahte kenar yapılmış olan
şeritler;
b) Boru şeklinde dokunmuş olan ve yassı haldeki genişliği 30 santimetreyi
geçmiyen çözgülü ve atkılı mensucat;
c) Kenarları katlanmış olan ve katları açıldığında genişliği 30 santimetreyi
geçmiyen biyeler.
Dokunarak elde edilen saçaklı kordelâlar 58.07 pozisyonundadır.
4. Sicimden ince veya kalın ipten yapılmış top veya parça halinde ağiar (Fi
leler) , 58.08 pozisyonunda değil, 59.05 pozisyonunda yer alır.
5. 58.10 pozisyonu anlamında «işlemeler» tâbiri, pul, boncuk, mensucat veya
sair maddelerden süsleme mahiyetindeki motiflerin dikilmesi suretiyle yapılan
aplikasyonlara ve keza madenî veya camdan işleme iplikleri ile yapılan ve ze
mini tamamen kaplamıyan işlere de şâmildir. Duvar kaplamada
kullanılan
iğne ile işlenmiş mensucat 58.10 pozisyonunun dışında olup 58.03 pozisyonunda
yer alır.
6. Madenî ipliklerle yapılmış olup giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri
işlerde kullanılan mamuller de (Kordelâlar, dantelâlar, v.s.) bu fasla dâhildir.
58.01 — Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde olsun olmasın).
58.02 — Sair halılar, kilimler, Sumak, Karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde ol
sun olmasın;.
M. Meclisi
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58.03 — El ile dokunmuş duvar halıları (Grobelins, Flânldres, Aubusson, Beauvais nevi
ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (Küçük gözlü, kanaviçe, v.s.)
(Hazır eşya halinde olsun olmasın).
58.04 — Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05) pozisyonlarında
ki eşya hariç).
58.05 — Kordelâlar ve muvazi hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liften atkısız kordelâlar «Boldük» (58.06 pozisyonundaki eşya hariç).
58.06 — Dokunmuş, fakat işlenmemiş etiketler, markalar ve benzerleri (Parça veya şe
rit halinde veya kesilmiş).
58.07 — Tırtıl iplikler; gipe iplikler (52.01 pozisyonundakilerle, at kılından gipe ip
likler hariç);* top veya parça halinde kordonlar; top veya parça halinde sair
şeritçi ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, pompon ve benzerleri.
58.08 — Düz tül, ve fileler.
58.09 — Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makina veya el işi dantelâlar (Top, parça, şerit veya motif halinde).
58.10 — İşlemeler (Top, parça, şerit veya motif halinde).
.: • *
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Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; hususi mensucat.
emdirilmiş veya sıvanmış mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
NOTLAR .
1. 59.03 pozisyonu haricolmak üzere, bu fasılda kullanılan «Mensucat» tâbi
rinden, 50 ilâ 57 nci fasıllarla 58.04 ve 58.05 pozisyonlarında yer alan mensu
cat, 58.07 pozisyonuna giren parça halindeki kordonlar, şeritçi ve kaytancı eş
yası ve benzeri süsler, 58.08 ve 58.09 pozisyonlarındaki tüller ve fileler, 58.09
pozisyonundaki dantelâlar ve 60.01 pozisyonundaki örme mensucat anlaşılır.
2. 59.08 ve 59.12 pozisyonlarına emdirme veya sıvanma ameliyeleri aşikâr olmıyan mensucat dâhil değildir; bu hükmün tatbikmda emdirme veya sıvama
ameliyesinden ileri gelen renk değişmeleri nazarı itibara alınmaz. 59.12 pozis
yonuna, boyanmış mensucat (Tiyatro dekorları, atelye fonları veya benzeri iş
ler için boyanmış bezler «Tualler» hariç), kumaş kırkıntısı «Tontisse», man
tar tozu veya benzeri diğer maddelerle kaplı olan ve bu ameliyelerden dolayı
desenler ihtiva eden mensucat ve nihayet, esası nişastalı veya benzeri maddeler
olan normal finisaj apreleri ameliyesi görmüş mensucat dâhil değildir.
3. 59.11 pozisyonu anlamında «Kauçuklu mensucat» tâbiri aşağıda yazılı olan
ları ifade eder:
a) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka tabaka
tertiplenmiş mensucattan:
1. Metrekaresi 1 500 gram veya daha az ağırlıkta olanlar; veya:
2. Metrekaresi 1 500 gramdan fazla olan ve ağırlık itibariyle % 50 den faz
la dokumaya elverişli madde ihtiva edenler;
b) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, birbirine muvazi hale getirilmiş ve ka
uçukla aglomere edilmiş dokumaya elverişli ipliklerden meydana gelen ku
maşlar;
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c) Mensucatla mürettep sünger görünüşlü veya hücreli kauçuktan yaprak,
levha ve şeritler (40 ncı faslın 2 numaralı notunun son fırkası mucibince o fa
sılda yer alanlar hariç).
4. Aşağıda yazılı olanlar 59.16 pozisyonuna dâhil değildir:
a) Dokumaya elverişli maddelerden kalınlığı 3 milimetreden az olan, parça
halinde veya boyları kesilmiş kolanlar;
b) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kaplanmış veya tabaka tabaka
tertiplenmiş mensucattan imal edilenlerle, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış
dokumaya elverişli iplik veya sicimden mamul kolanlar (40.10).
5. 59.17 pozisyonu, X I nci bölümün diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan aşa
ğıdaki eşyayı ihtiva eder:
a) Dokumaya elverişli madde mamullerinden, aşağıda tahdidi olarak tadadedilenler (59.14 ilâ 59.16 pozisyonlarına dâhil eşyanın vasıflarını haiz olanlar
hariç):
1) Umumiyetle kard garnitürü imalinde ve benzeri sair teknik işlere ait eşya
imalinde kullanılan bir veya daha fazla kauçuk veya deri tabakasiyle veya
diğer maddelerle birleştirilmiş mensucat, keçeler veya keçeli mansucat;
2) Eleklik gazler ve bezler;.
3) Umumiyetle yağ preslerinde veya benzeri teknik işlerde kullanılan tâsir
torbaları ve kaba mensucat (İnsan saçından olanlar dâhil);
4) Umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda veya sair teknik işlerde kul
lanılan boru şeklinde veya nihayetsiz olarak dokunmuş bulunan ve çözgü veya
atkı iplikleri veya hem çözgü hem atkı iplikleri yalınkat veya mütaaddit katlı
olan keçeleştirilmiş veya keçeleştirilmemiş mensucat ile, top halinde dokunmuş
bulunan ve çözgü veya atkı iplikleri veya hem çözgü hem atkı iplikleri mütaad
dit katlı d a n keçeleştirilmiş veya keçeleştirilmemiş mensucat (Emdirilmiş ve
ya sıvanmış olsun olmasın);
5) Umumiyetle teknik işlerde kullanılan, madenle, takviye edilmiş mensucat;
6) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep ipliklerden imal olunan
ve umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda ve sair teknik işlerde kullanı
lan mensucat;
7) Yağlama kaytanları veya sanayie mahsus sargılarda kullanılan örgüler,
ipler ve benzeri sair dokumaya elverişli maddeler (Emdirilmiş, sıvanmış veya
madenle takviye edilmiş olsun olmasın);
1)) Teknik işlerde kullanılan ve 59.14 ilâ 59.16 pozisyonları haricinde kalan
dokuma eşyası (Hususiyle, parlatma ve cilalama diskleri, contalar, rondelâlar,
makina ve cihazların sair aksam ve teferruatı).
Vatkalar ve vatkadan mâmûl eşya; dokumaya elverişli maddelerin kırkıntı
«tontisse», toz ve tarazları.
Keçeler ve keçeden mâmûl eşya (Emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın).
Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş ve
ya sıvanmış olsun olmasın).
Sicimler, ipler ve halatlar (örme olsun olmasın).
a) Biçer - bağlar ipleri (Tarım Bakanlığının müsaadesiyle).
b) Saireleri.
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59.04 pozisyonundaki maddelerle imal edilmiş fileler (Top veya parça halinde
veya şekil verilmiş); iplikten, sicimden veya ipten mamul hazır balık ağları :
a) Sentetik ve suni iplikten, sicimden ve ipten balık ağları, şekil verilmiş ve
ya hazırlanmış.
b) Sairleri.
İplik, sicim, ip veya halattan mamul diğer eşya (Mensucat ve mensucattan
mamul eşya hariç).
Cilt işlerinde, kab, kılıf ve mahfaza gibi eşya imalinde ve benzeri işlerde kul
lanılan, zamklı veya nişastalı maddelerle sıvanmış mensucat (Sıvanmış mermer
şahi, v.s.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf bezler «Tualler»; yağlı
bpya resim için hazırlanmış bezler «tııa'ller» (Ressam muşambası); şapkacılar
için buğran ve benzerleri.
Selüloz müştakları veya sair suni plâstik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış
mensucat.
Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan bir sıvama maddesi ile kaplan
mış mensucat.
Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıva
ma maddesinin dokumaya elverişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle
elde edilen yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın).
Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç).
Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro dekorları, atclye fonları
veya benzeri işler için boyanmış bezler «tualler».
Elâstiki mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli mad
delerden müteşekkil) (örme olanlar hariç).
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya Örülmüş fitiller (Lâmba, ocak,
çakmak, mum ve benzerleri için) ; beyaz alevli lâmbalar için gömlekler (Em
dirilmiş olsun olmasın) ve bunların imaline ya riyan bora şeklinde örme men
sucat.
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar
(Diğer maddelerden teçhizat veya teferruatı olsun olmasın).
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları
(Madenle veya sair maddelerle takviyj edilmiş olsun olmasın).
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eşya.
FASİL
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örme eşya
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 58.09 pozisyonunda yer alan tığ ile yapılmış dantelâlar;
b) 59 ncu fasıldaki örme eşya;
c) Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantolan askıları, dizbağı,
çorap bağı, jartiyerler ve benzeri eşya (61.09);
d) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya;
e) Ortopedi malzemesi : Kasık bağları, tıbbi - cerrahi kuşaklar ve benzerleri
gibi (90.10).
M. Meclisi

( S . Sayısı : 698 )

Kıymetinden
. %

50
75
75

40
50
50

50
60
50
50

25
25
25
15

_97 —
Tnrita
No ?

60.01 —
60.02 —
60.03 —
60.04 —
60.05 —
60.06 —
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2. 60.02 ilâ 60.06 pozisyonları, bu pozisyonlarda yazılı eşyadan (İmali biti
rilmiş ve aksamı tamamlanmış olsun olmasın), örülerek doğrudan doğruya şe
kil verilmiş veya örme mensucattan yapılmış hazır eşya ile bunlann aksamına
ve aynı zamanda bu eşyanın imali için şekil verilmiş örmo mensucata tatbik
edilir.
3. Üzerinde sadece sıkıştıncı elâstiki bir şerit veya iplik bulunan örme eşya,
60.06 pozisyonu anlamında elâstiki örme eşya sayılmaz.
4. Bu faslın pozisyonlannda zikredilen eşyanın madenî tellerden imal edilen
leri de giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan neviden
olduklan takdirde bu pozisyonlara girer.
5. Bu fasıl anlamında :
a) «Elâstiki örme mensucat ve eşya» tâbiri, kauçuk ipliklerle birleştirilmiş
dokumaya elverişli maddelerden müteşekkil örme mensucat ve mamullerini;
b) «Kaucuklu örme mensucat ve eşya» tâbiri, kauçuk emdirilmiş, vSivanmış
veya kaplanmış önne eşya ile kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
dokumaya elverişli ipliklerden mâmûl örme eşyayı ifade eder.
Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme mensucat.
Elâstiki veya kaucuklu olmıyan önne eldivenler.
Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme uzun konçlu çoraplar, çorap altlıkları,
kısa konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve benzerleri.
Elâstiki veya kaucuklu olmıyan örme iç çamaşırlan.
Elâstiki veya kaucuklu olmıyan önne giyim eşyası, teferruatı ve diğer örme
eşya.
Elâstiki önne veya kaucuklu önne mensucat ve diğer eşya (Varis çorapları ve
dizlikler dâhil) :
a) Varis çoraplan ve dizlikler.
b) Sairleri.
FASIL

61

Mensucattan giyim e§yası ve teferruatı
NOTLAR.
1. 61.09 pozisyonunda yer alanlardan gayri örme eşya haricolmak üzere, bu
fasıl sadece mensucattan, keçeden veya dokunmamış ve örülmemiş kumaş
tan hazır eşyayı ihtiva eder.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya;
b) Ortopedi malzemesi: Kasık bağları, tıbbi cerrahi kuşaklar, v. s. gibi
(90.19).
3. 61.01 ilâ 61.04 pozisyonlannm tatbikinde :
a) Erkeklere veya erkek çocuklara yahut kadınlara veya kız çocuklara ait
olduğu kestirilemiyen giyim eşyası, kadın veya kız çocuğu eşyası sayılır (Hale
göre, 61.02 veya 61.04);
b) «Bebelere mahsus giyim eşyası» tâbirinden, erkek veya kız oluşu nazarı iti
bara alınmaksızın, küçük yaştaki çocuklar için hazırlanmış giyim eşyası anM. Meclisi
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Kıymetinden
%

100
100
100
100
100

50
100

— 98 —
Tarife
No :

61.01 —
61.02 -—
61.03 —
6.1.04 —
61.05 —
61.06 •—
61.07 —
61.08 —

61.09 —

61.10 —
61.11 —•

Eşyanın cinsi
laşılır. Münhasıran kız çocuklara veya münhasıran erkek çocuklara mahsus ol
duğu anlaşılabilen giyim eşyası bn tâbir dışında kalır. Bu tâbir, çocuk kun
daklarını da içine alır.
4. Hiçbir kenarı 60 santimetreyi geçmiyen kare veya kareye yakın şekilJerdeki
boyun atkılariyle bu tip eşya 61.05 pozisyonuna dâhildir.
Her hangi bir kenarı 60 santimetreyi geçen mendiller 61.06 pozisyonuna gi
rer.
5. Bu faslın pozisyonları, bu pozisyonlarda yazılı eşyanın imali bitirilmemiş
veya aksamı tamamlanmamış olanlarına ve aynı zamanda bu çeşitten eşyanın
imali için şekil verilmiş parça halinde mensucata da şâmildir. (61.09 pozis
yonuna dâhil eşyanın imali için biçilerek şekil verilmiş parça halinde örme
mensucat dâhil).
Erkekler ve-erkek çocukları için giyim eşyası.
Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için giyim eşyası.
Erkekler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları (Yaka, yakalık, göğüslük ve
kolluklar dâhil).
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırlar.
Mendiller.
Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve
benzeri eşya.
Kıravatlar.
Kadınlar ve kız çocuklar için büyük ve küçük yakalar, rahibe yakaları, basit
süsler, göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar ve kadın elbise
veya çamaşırları için benzeri sair teferruat ve süsler.
Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pantalon askıları, diz bağı, ço
rap bağı, jartiyerler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan)
(Elâstikî olsun olmasın).
Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve sökeller (örme olanlar hariç).
Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı :
Kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kolluklar ve terziler için subralar,
omuz ve göğüs vatkaları v. s.
FASIL"
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Mensucattan mamul diğer hazır eşya
NOTLAR .
1. Bu fasıl münhasıran, örme olanlardan başka mensucattan mamul hazır
eşyayı ihtiva eder.
2. Aşağıda yazılı olan eşya bu fasla dâhil değildir :
a) 58, 59 ve 61 nci fasıllarda yer alan eşya;
b) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya.
62.01 — Battaniyeler ve benzeri örtüler.
62.02 — Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve sair
mefruşat eşyası.
02.03 — Ambalaj için torba ve çuvallar.
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi
Vagon ve mavna örtüleri, kayık ve gemi yelkenleri, dış storlar, tente ve ça
dırlar ve kamp eşyası..
Mensucatan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dâhil).
FASIL

Kıymetinden
%

60
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63

Eskimiş giyim eşyası ve mensucattan mamul diğer eski eşya; paçavra ve
kırpıntılar
63.01 —

63.02 —

Dokumaya elverişli, maddelerden eskimiş giyim eşyası ve teferruatı, battaniye
ve benzeri örtüler, ev işlerinde kullanılan benzer ve mefruşat eşyası (58.01,
58.02 ve 58.03 pozisyonlarında yer alanlar hariç) ile, her nevi maddeden ya
pılmış ayakkabı ve başlıklar (Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan
ve dağınık halde veya balya, çuval ve benzeri ambalajlarda bulunanlar).
Paçavra ve kırpıntılar; ip, sicim ve halat ile bunlardan mamul eşyanın dö
küntü ve hurdaları
«

BÖLÜM

100
10

XH

Ayakkabılar; başlıklar, şemsiyeler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı;
hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından
mamuller; .yelpazeler
FASIL
Ayakkabılar,

64

getirler, tozluklar ve benzeri eşya; bu eşyanın aksamı

NÖTLAft.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Ayrıca taban takılmamış örme veya sair mensucattan ayakkabılar (Ke
çeden olanlar hariç) (60.03 ve 62.05);
b) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış ayakkabılar;
c) Amyant mamulleri (68.13);
d) Ortopedi ayakkabı ve malzemesi ve bunların aksamı (90.19);
e)Oyuncak mahiyetini haiz ayakkabılar ve ayakkabı ile patenden müteşekkil
olup da birbirine rapdedilmiş bulunan eşya (Buz için veya tekerlekli) (Fa
sıl 97).
2.Ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve benzerleri, bağ deliği kapsülleri,
kopça ve tokaları, ayakkabı bağları, pomponları, düğmeleri ve diğer süs eş
yası ile şeritçi ve kaytancı eşyası 64.05 ve 64.06 pozisyonları anlamında ak
sam sayılmaz; bunlardan ayakkabı düğmeleri 98.01 pozisyonuna ve diğerleri
kendi pozisyonlarına girer.
3. 64.01 pozisyonundaki «kauçuk veya suni plâstik maddeler» tâbiri, yüz
leri bu maddelerden biri veya her ikisi ile belirli surette sıvanmış veya kap
lanmış olan her nevi mensucatı da içine alır.
64.01 —

Tabanı ve yüzü kauçuk veya suni plâstik maddeden ayakkabılar.
M. Meclisi
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64.02 — Tabanı tabiî, suni veya terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar; ta
banı kauçuktan veya suni plâstik maddelerden ayakkabılar (64.01 pozisyo
nuna girenler hariç).
64.03 — Ağaçtan ayakkabılar, tabanı ağaçtan veya mantardan ayakkabılar.
64.04 — Tabanı diğer maddelerden yapılmış ayakkabılar (îp, mukavva, mensucat,
keçe, hasır ve saireden).
64.05 — Ayakkabı aksamı (Taban astarı ve topuk rampası dâhil; imal edildiği mad
de ne olursa olsun; madenden mamul olanlar hariç).
64.06 -— Getrler, tozluklar, dolaklar, bacak koruyucular ve benzeri eşya ile bunların
aksamı.
FASIL
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Başlıklar ve aksamı

65.01 —
65.02 —

65.03 —
65.04 -—

65.05 —

65.06 —
65.07 —

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış başlıktan;
b) İnsan saçından fileler (67.04);
c) Amyanttan başlıklar (68.13);
d) Oyuncak mahiyetini haiz olan şapkacı eşyası, oyuncak bebeklere mahsus
şapkalar ve kotiyon eşyası gibi (Fasıl 97).
b. 65.02 pozisyonuna, dikilerek hazırlanmış şapka taslakları dâhil değildir
(Ancak, dokunmuş, örülmüş veya sair suretle elde edilmiş şeritlerin sadece
helezoni bir şekilde birleştirilerek dikilmesi suretiyle meydana gelenler bu
hükmün dışında kalır).
Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış); keçeden
diskler ve üstüvaneler (Boyuna yarılmış olsun olmasın).
Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş» örülmüş ve
ya sair suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka
taslakları (Şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış).
Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyonunda yer alan taslak ve
disklerden mamul) (Donatılmış olsun olmasın)
Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya dokunmuş, örülmüş ve
ya sair suretle elde edilmiş şeritlerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şap
kalar ve diğer taslaklar (Donatılmış olsun olmasın).
örme veya parça halinde mensucattan, dantelâdan veya keçeden (Şeritten
yapılanlar hariç) şapkalar ve diğer başlıklar (Saç fileleri dâhil) (Donatıl
mış olsun olmasın).
Diğer şapkalar ve başlıklar (Donatılmış olsun olmasın).
Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, kasnaklar (Açılır ka
panır şapkalara mahsus yaylı kasnaklar dâhil), siperlikler ve çene altı ka
yışları.
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FASIL 66
Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) öfçft gösteren baston ve benzerleri ($0.16);
b) TüfekK bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri
(Fasıl 93);
c) 97 nci fasılda yer alan eşya (Hususiyle, çocukların eğlenmesine mahsus ol
duğu açıkça görüden şemsiyeler; golf, hokey ve ski sopa ve değnekleri).
2. 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın dokumaya elverişli maddeler
den mamul teferruatı, her nevi maddeden kılıfları, yüzleri, kordonlu kordonsuz püskülleri ve benzerî teferruatı 66.03 pozisyonuna dâhil değildir. Bunlar
aidoMrödan eşya He birlikte ithal ediîseler dahi, bu eşyaya takılmamış bulun
dukları takdirde, aksam telâkki edilmeyip ayn olarak tasnif edilir.
Şemsiyeler (Baston - şemsiyeler, çadır şemsiyeler ve benzerleri dâlhil).
Bastonlar (Dağcı bastonları ve isfoemle - bastonlar dâlhil), kamçüar, kırbaçlar
ve benzerleri.
66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın aksamı, süs ve teferruatı.
FASIL
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Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamuUeri; yapma çiçekler; msan saçından mamul
ler; yelpazeler
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) insan saçından tâsir torbaları (59.17);
b) Dantelâdan, işlemeden veya sair mensucattan çiçek motifleri (BÖLÜM XI);
c) Ayakkabılar (Fasıl 64);
d) Başlıklar (Fasıl 65);
e) Tüyden toz süpürgeleri (96.04), ince tüyden pudra pomponları (96.05) v»
insan saçından elekler (96.06);
f) Oyuncaklar, spor levazıraatı, kotiyon eşyası ite Noel bayramlarına ve ağaç
larına (Bilhassa yapma Noel ağaçlarına) mahsus eşya (Fasıl 97);
2. Aşağıda yazılı olanlar 67.01 pozisyonuna dâhil değildir :
a) Kuş tüyünün sadece dolgu maddesi olarak kuHaaıldığı eşya (Hususiyle
94.04 pozisyonundaki yatak, yastık gibi eşya);
b) Kuş tüyünün sadece basit bir süs teşkil ettiği veya dolgu maddesi olarak
kullanıldığı giyim eşyası ve teferruatı;
e) 67.02 pozisyonunda yer alan yapma çiçekler, yapraklı dallar ve bunların
aksamı ile bunlardan mamul eşya;
d) 67.05 pozisyonundaki yelpazeler.
3. Aşağıda yazılı olanlar 67.0g pozisyonuna dâhil değildir :
a) Cam eşya (Fasıl 70);
M. MeeHai
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67.02 —
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67.05 —
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Eşyanın cinsi
b) Seramikten, taştan, madenden, ağaçtan veya diğer maddelerden kalıba dö
külmek, çekiçle dövülmek, yontulmak suretiyle, estampaj veya sair ameliyeler
le yekpare olarak elde edilen veya aksam halinde imal olunup bağlama, ya
pıştırma ve benzeri usullerden gayrı bir şekikle birleştirilerek meydana getiri
len yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalar.
Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalem tüyler ve aksamı, ince
tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile, işlen
miş tüy kalem ve uçları hariç).
.•-.
Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler,
yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya.
,
•
İnsan saçı (Kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine muvazi şekilde tertiplen
miş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya sair surette hazırlanmış); takma saç ve ben
zeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış yün ve kıllar.
insan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli maddelerden takma saç, sakal,
bıyık, lüle ve perçemler ve benzeri eşya (Saçtan fileler dâhil)
Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve bunların mesnetleri ile mesnet
aksamı (Yapıldığı madde ne olursa olsun).

BÖLÜM

XIII

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşya; seramik
mamulleri; cam ve camdan mamul eşya
FASIL

68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamtd eşya
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir:
a) 25 nci fasla dâhil eşya;
b) 48.07 pozisyonunda yer alan kuşe, emdirilmiş veya sıvanmış kâğıt ve mu
kavvalar (Mika tozu veya grafit tozu ile kaplı, bitümenli veya asfaltlı olan
lar gibi);
c) 59 ncu fasıldaki emdirilmiş veya sıvanmış mensucat (Mika tozu, bitümen
veya asfalt ile kaplanmış olanlar gibi);
d) 71 nci fasla dâhil eşya;
e) 82 nci fasla dâhil aletler ve aksamı;
f) 84.34 pozisyonundaki litografya taşları;
g) Elektrik izalâtörleri (85.25) ve (85,26) pozisyonlarında yer alan elektrik
için izole edici parçalar;
h) Dişçi tornalarına mahsus küçük uçlar (90.17);
ij) 91 nci fasla giren saatçi eşyası (Ezcümle: îhıvar saatlerine ve saatçilik
te kullanılan sair cihazlara mahsus mahfaza ve kabineler);
k) 95.07 pozisyonuna dâhil eşya;
1) Oyuncaklar, Oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97);
M.' Meclisi
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m) Düğmeler. (98.01), kayağan taşından «Arduvaz» kalemler (98.05) veya ka
yağan taşından «Arduvaz» yazı ye resim tahtaları (98.06);
n) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya (Fasıl 99).
2. 68.02 pozisyonu anlamında «Yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar» tâbiri,
sadece bu işlerde kullanılması mûtadolan taşlara değil, aynı zamanda bu mak
satlarla işlenmiş kuvartzit, çakmak taşı, dolomi ve steatit gibi diğer tabiî taş
lara da (kayağan taşı hariç) şâmildir.
Tabiî taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları
(Kayağan taşından olanlar hariç).
Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve mamulleri (68.01 pozisyo
nu ile 69 ncu fasılda yer alanlar hariç); mozaik için küb şeklinde taşlar.

68.02 —
68.03 —
68.04 —

68.05 —
68.06 —

68.07 —

.

68.09 —

68.10 —
68.11 —

68.12 —

-

Eşyanın cinsi

68.01 —

68.08 —

İÖ3

İşlenmiş kayağan taşı «Arduvaz» ve tabiî veya aglomere kayağan taşından
«Arduvazin» mamuller.
Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (öğütme, bileme,
cilalama, rektit'iye etme ve kesme tekerlekleri, başları, disk veya uçları dâhil),
tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasın), çömlekçi eşyasından yahut
aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine monte
edilmiş olmamak şartiyle, başka maddelerden göbek, mil, mil yatağı ve ben
zerlerini ihtiva etsin etmesin); tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olma
sın), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabiî veya suni aşındırıcı
lardan seğmanlar ve yukarıki taş ve çarkların, imali bitirilmiş diğer aksamı:
a) Değirmen taşları ve öğütmeye mahsus sair taşlar.
b) Sairleri.
El ile bilemeye veya parlatmıya mahsus taşlar (Tabiî taşlardan, tabiî veya
suni aşındırıcıların aglomere edilmesinden, pişmiş kil veya topraktan).
Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mesnetlenmiş, toz veya tane ha
linde tabiî veya suni aşındırıcılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair
suretle hazırlanmış olsun olmasın).
İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri sair madenî yünler;
imbisat ettirilmiş vermikülit, imbisat ettirilmiş kil ve benzeri sair imbisat et
tirilmiş madenî maddeler; madenî maddelerden hararet veya sesi tecridediei
veya muhafaza edici mahlutlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonları ile
69 ncu fasla girenler hariç).
Asfalttan veya petrol zifti veya taş kömürü zifti gibi benzeri maddeler
den mamuller.
Nebati liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerinden
(Testere tozları dâhil) panolar, levhalar, karolar, kütükler ve benzerleri (Çi
mento, alçı veya sair madenî birleştiricilerle aglomere edilmiş).
Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden mamuller.
Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller (Cüruflu çimentodan
ve çimento ile aglomere edilmiş 'mermer parçalarından .olanlar dâhil, takvi
ye edilmiş olsun olmasın).
Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden mamuller.
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68.13 — İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyonunda yer alanlardan gayrı amyant mamul
leri (Levhalar, iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, v. s.)
(Takviye edilmiş olsun olmasın); esası amyant veya amyant ve magnezyum
karbonat olan mahlutlar ve bu mahlutlardan mamul eşya.
68.14 — Esası amyant veya sair madenî maddeler veya selüloz olan ve frenlere, kav
rama cihazlarına ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlara mahpus sürt
me teferruatı (Segmanlar, diskler rondelâlar, şeritler, levhalar, rulolar v. s.)
(Dokumaya elverişli maddelerle veya başka maddelerle mürettep olsun olma
sın).
68.15 — işlenmiş mika ve mika mamulleri (Mikanit ve mikafolyum, v. s. gibi, kâğıt
veya mensucat mesnetli mika dâhil).
68.16 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunraıyan, taştan veya sair
madenî maddelerden mamuller (Turb mamulleri dâhil).
FASİL
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Seramik mamulleri

69.01 —

69.02 —
.'69.03 —

69.04 —
69.05 —
69.06 —

NOTLAR.
1. Bu fasıl, münhasıran, toprak veya kayaların, şekil verildikten sonra pi
şirilmek suretiyle elde edilen seramik müstahsallanm ihtiva eder. 69.04 ilâ
69.14 pozisyonları yalnız, harareti tecrit ve muhafaza eden veya ateşe mu
kavim olan eşya haricinde kalanlara tatbik olunur.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
i\) 71 nci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eşyası, v. s.);
b) Elektrik izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyonunda yer alan elektrik
için izole edici parçalar;
e) Seramikten suni dişler (90.10);
d) 91 nci fasıldaki saatçi eşyası (Ezcümle duvar saatlerine ve sair saat
çi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler);
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl : 97);
f) Düğmeler, pipolar ve 98 nci fasla dâhil sair eşya;
g) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya (Fasıl : 99).
T. — Harareti tecrit ve muhafaza eden ve ateşe mukavim eşya :
Harareti tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve di
ğer eşya (Nakiiyye topraklarından, kiselgurdan, toz halinde silisli fosiller
den ve benzeri sair silisli topraklardan),
Ateş tuğlaları, ateşe mukavim döşeme tuğlaları, kadrolar ve inşaatta kul
lanılan ateşe mukavim benzeri diğer eşya
Ateşe mukavim diğer eşya (Karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal po
tası, kılıf, tüp, boru, çubuk, v. s.).
II — Diğer seramik eşya :
inşaat tuğlaları (Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzerleri dâhil).
Kiremitler, mimari tezyinat mamulleri (Kornişler, frizler, v. s.) ve pişmiş
topraktan inşaata mahsus sair mamuller (Baca şapkaları, ktinkler, v.s.).
Kanalizasyon ve benzeri işlerde kullanılan borular, rakorlar ve diğer par
çalar.
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi

69.07 — Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya kaplamalık karolar ve ben
zerleri.
69.08 — Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer karolar ve benzerleri.
69.09 — Kimyevi ve diğer teknik iğlerde kullanılan eşya ve cihazlar; ziraatte kul
lanılan yalak, gerdel ve benzeri diğer kablar; nakil ve ambalaj işlerinde
kullanılan küçük testiler ve benzeri diğer kablar.
69.10 — Musluk taşları, lavabolar, bideler, apteshane küvetleri, banyolar ve sıhhi tesiatta kullanılan benzeri sair sabit teçhizat.
69.11 — Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde kullanılan
diğer eşya.
69.12 — Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya tuvalet işlerin
de kullanılan diğer eşya.
69.13 — Heykelcikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme eşyası.
69.14 — Seramik maddelerden sair mamuller.
FASİL
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(lam ve camdan mamul eşya
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NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değtildir : .
a) Cam haline gelebilen terkipler (32.08);
b) 71 nci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eşyası v.s.);
c) Elektrik izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyonlarında yer alan elektrik için
izole edici parçalar;
d) Optik- tarzda işlenmiş optik maddeler, enjeksiyon şırıngaları, suni gözler
ile termometreler, barometreler, aerometreler, dansimetreler ve 90 ncı fasla gi
ren diğer eşya;
e) Oyun alet ve edevatı, oyuncaklar, Noel ağaçlarına takılan süsler ve 97 nci
fasla giren diğer eşya (Yapma bebekler ve 97 nci fasla dâhil diğer eşyaya mah
sus mekanik tertibatı olmıyan cam gözler hariç);
f) Düğmeler, monte edilmiş vaporizatörler, monte edilmiş termoslar ve 98 nci
fasla giren diğer eşya.
2. 70.07 pozisyonundaki «Kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş, ya
hut eğilmiş veya başka suretle işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya
hakkedilmiş) dökme, haddeden geçirilmiş, çekme veya üfleme camlar, perdah
lanmış ve parlatılmış olsun olmasın» ibaresine, bu camlardan mamul eşya da
dâhildir, şu kadar ki bunların başka maddelerle mürettep yeya çerçeveli ol
maması şarttır.
o. Eritilmiş silis ve eritilmiş kuvartz, tarifede «cam» sayılır.
Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam (Optik cam hariç).
Rubinli cam (&nail) (Külçe, çubuk, baston veya boru halinde).
İşlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, baston, bilya ve boru halind-e).
İşlenmemiş dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam (İmal sırasında kaplama
yapılmış veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli veril
miş levha veya yaprak halinde).
M. MecM
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Egyanm cinai
işlenmemiş çekme veya üfleme canı (îmâl sırasında kaplama yapılmış olsun ol
masın) (Kare; veya müstatil şekli verilmiş yaprak halinde) i
a) Âdi pencere camları.
b) Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili pencere camları
c) Sairleri.
Bir veya iki yüzü sadece parlatılmış, veya perdahlanmış olan dökme, hadde
den geçirilmiş, çekme veya üfleme cam (imal sırasında kaplama yapılmış
veya takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli verilmiş levha
veya yaprak halinde).
Kare veya müstatilden gayrı şekilde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka suret
lerle işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) dökme, had
deden geçirilmiş, çekme veya üfleme camlar (Perdahlanmış veya parlatılmış
olsun olmasın); tecrit edici çok satıh!ı camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik
camlar.
Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yapıştırılmış iki veya
daha ziyade cam yapraktan) (Şekil verilmiş olsun olmasın).
Cam aynalar (Geriyi görmek için kullanılan aynalar dâhil) (Çerçeveli olsun
olmasın):
a) Kesilmiş fakat başkaca işlenmemiş olanlar.
b) Sairleri.
Cam damacana, şişet küçük şişe kavanoz, çanak, komprime tüpleri ve nakil
ambalaj için kullanılan benzeri sair kablar; camdan tıpa, kapak ve benzeri
sair kapama tertibatı.
Camdan ampuller ve boru şeklinde zarflar (Uçları açık, son şeklini almamış
ve garnitürsüz; elektrik lâmbaları ile elektronik tüp ve valflar ve benzerleri
içitı).
Termosların ve diğer tecrit edici kapların camdan iç gövdeleri (Nihai şeklini
almış olsun olmasın).
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya
(70.19 pozisyonundaki eşya hariç).
Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Optik tarzda işlenmemiş veya op
tik camdan yapılmamış):
a) Avizeler.
b) Sairleri.
Saat camları, âdi gözlük camları (Numarasız) ve benzerleri (Bombeli, kavisli
ve benzeri şekillerde) (içi oyuk küreler ve küre parçaları dâhil).
Bina ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan kaldırım blokları, tuğlalar,
kiremitler ve diğer eşya (Takviye edilmiş olsun olmasın); çok hücreli veya
köpük camlar (Blok, pano, levha ve benzeri şekillerde).
Camdan lâboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (Taksimatlı ve
ya ölçülü olsun olmasın); serum ampulleri ve benzeri eşya:
a) Serum ampulleri ve benzerleri.
b) Camdan lâboratuvar eşyası.
c) Sairleri.
Optik camlar ve optik camdan parçalar ve tıbbi gözlük camları (Optik tarzda
işlenmiş olanlar hariç).
M. Meclisi
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70.19 — Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri küçük süs eş
yası; mozayik ve benzeri tezyinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve kü
çük parçalar (Mesnedi olsun olmasın); camdan suni gözler (Protezden olanlar
hariç; oyuncak için gözler dâhil); camdan, küçük eşya; şalümo ile işlenmek
suretiyle yapılan camdan fantazi eşya.
70.20 — Cam yünü, cam lifleri ve bunlardan mamul eşya :
a) Cam yünü, lif ve iplikleri.
b) Cam liflerinden keçe.
e) Sairleri
70.21 — Camdan mamul diğer eşya:
a) Kazanlar için hususi emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren
camlar.
b) Sairleri.

BÖLÜM

XIV

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli madenlerle
kapflama madenler ve bu maddelerden mamul eşya; taklit mücevherci eşyası;
madenî paralar
FASIL

71

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, kıymetli madenlerle
kaplama madenler ve bu madenlerden mamul eşya; taklit mücevherci eşyası
NOTLAR .
1. VI nci bölümün 1 numaralı notunun (a) bendi hükmü marfuz kalmak vo
aşağıda belirtilen istisnalar haricolmak şartiyle, kısmen veya tamamen :
a) inciden veya kıymetli taşlardan veya sentetik veya terkip yoliyle elde edi
len taşlardan;
b) Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden; ya
pılmış eşya bu fasla dâhildir.
2. a) Bünyelerinde sadece basit bir süs veya ehemmiyetsiz derecede teferru
at kabilinden (înisyal, marka, alet sapı bileziği, zırh gibi) kıymetli madenler
veya kıymetli madenlerle kaplama madenler bulunan eşya 71.12 ilâ 71.14 pozis
yonlarına dâhil değildir. Bunlar hakkında yukardaki 1 numaralı notun (b)
bendi hükmü tatbik edilmez.
b) 71.15 pozisyonuna münhasıran, içinde kıymetli madenler veya kıymetli ma
denlerle kaplama madenler bulunmıyan yahut bunları sadece basit bir süs veya
ehemmiyetsiz derecede teferruat kabilinden olarak ihtiva eden eşya dâhildir,
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir.
a) Kıymetli madenlerin amalgamları re kolloidal haldeki kıymetli madenler
(28.49);
b) Cerrahi dikişler için steril malzeme, diş için dolgu müstahsalları ve
30 ncu fasılda yer alan diğer eşya;
c) 32 nci fasılda yer alan eşya (Mayi cilalar gibi);
M. Mecliai
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d) 42.02 pozisyona giren seyahat eşyası ve kap, kılıf, mahfaza teşkil eden eş
ya ve 42.03 pozisyonundaki eşya;
e) 43.03 ve 43.04 pozisyonlarında yer alan eşya;
f) XI nci bölümde yer alan eşya (Dokumaya elverişli maddeler ve bu madde
lerden yapılmış eşya);
g) Ayakkabılar (Fasıl 64) ve başlıklar (Fasıl 65);
h) Şemsiyeler, bastonlar ve 66 ncı fasılda yer alan diğer eşya;
ij) 67.05 pozisyonuna giren yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri;
k) Madenî paralar (Fasıl 72 veya 99)
1) 68.04 ilâ 68.06 pozisyonlarında veya 82 nci fasılda yer alan ve kıymetli
veya sentetik taşların tozlarını ihtiva eden aşındırıcı maddelerden mamul eşya
ve aletler; 82 noi faşla dâhil eşya ve aletlerin, iş gören kısmı kıymetli taşlar
dan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan müteşekkil olup da âdi
madenden bir mesnet üzerinde bulunanları; XVI ncı bölüme dâhil makina ve
cihazlarla elektrik malzemesinin ve bunlara ait aksam veya parçaların tamamı
kıymetli taşlardan, sentetik veya terkip yoliyle eld^ edilen taşlardan imal edil
memiş olanları;
90, 91 ve 92 nci fasıllarda yer alan eşya (Fennî aletler, saatler ve musiki
aletleri);
n) Silâhlar ve aksamı (Fasıl 93);
o) 97 nci faslın 2 numaralı notunda yazılı eşya;
p) 98 nci fasıldaki eşya (98.01 ve 98.12 pozisyonlarında yer alanlar hariç);
q) Heykel sanatının orijinal eserleri (99.03), koleksiyon eşyası (99.05) ve es
kiliği yüz yılı aşan antika eşya (99.06). Bununla beraber, inci ve kıymetli taş
lar bu fasıldadır.
4. a) Kültür incileri, inciler gibi tasnif edilir.
b) «Kıymetli madenler» tâbirine, altın, gümüş, platin ve platin grupuna dâ
hil madenler girer.
e) «Platin grupuna dâhil diğer madenler» tâbirine, iridyum, osmiyum, pall&dyum, radyum ve rutenyum girer.
5. Bu faslın tatbikinde, münhasıran, içinde bir veya daha fazla kıymetli
maden bulunan ve bunların tamamının veya birinin ağırlığı, halitanın ağırlığı
na nisbetle en az % 2 miktarında olan halitalar (Fırınlanmış halitalar dâhil)
kıymetli maden halitası sayılır. Kıymetli maden halitaları aşağıda yazılı esasla
ra göre tasnif edilir :
a) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade platin ihtiva eden halitalar platin
halitası sayılır;
b) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade altın ihtiva edip içinde hiç. platin
bulunmıyan veya % 2 den az platin bulunan halitalar altın halitası sayılır;
c) İçinde % 2 veya daha ziyade gümüş bulunan sair halitalar gümüş halitası
sayılır.
Bu not hükümlerinin tatbikinde platin grupuna dâhil madenler tek bir maden
sayılır ve platin rejimine tabi tutulur.
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6. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her hangi bir yerinde, «Kıymetli
madenler» e veya muayyen bir kıymetli madene yapılan atıf bunların yukarıki
5 numaralı notta yazılı halitalarına da şâmildir. Buna mukabil, kıymetli maden
lerle kaplama eşya ve platin, altın voyu gümüş yaldızlı âdi madenler ve madenî
olmıyan maddeler bu hükmün dışındadır.
7. «Kıymetli madenlerle kaplama» tâbiri, bir veya daha fazla yüzüne kaynakla,
sıcak haddeleme ile veya benzeri başka mekanik bir usulle kıymetli maden
kaplanmış eşyayı ifade eder. Kıymetli madenlerle kakmalı âdi madenlerden
mamul eşya, kıymetli madenlerle kaplama eşya sayılır.
8. 71.12 pozisyonu anlamında «Mücevherci eşyası» tâbirinden aşağıda yazılı
eşya anlaşılır :
a) Küçük ziynet eşyası (Ezcümle : Yüzükler, bilezikler, kolyeler, broşlar,
küpeler, saat zincirleri, madalyonlar, pandantifler, kravat iğneleri, kol düğme
leri, madalyalar veya bu şekilde, dinî ve sair alâmetler, v.s.);
b) Normal olarak cepte, el çantasında veya üstte taşınabilecek şekilde zati
istimale mahsus eşya (Ezcümle : Sigar, sigara ve tütün tabakaları, şekerlikler,
pudriyerler, teşbihler, madenî para keseleri, v.s.);
Aynı pozisyondaki «Başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası» tâbiri ise,
kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden yapıl
mış olup da, hakiki veya taklit incileri, kıymetli taşları veya taklit kıymetli
taşlan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlan veya bağadan, sedef
ten, fil dişinden, terkip yoliyle elde edilen tabiî kehribardan, mercandan veya
siyah kehribardan aksamı muhtevi mücevherci eşyasını ifade eder.
9. 71.13 pozisyonu anlamında «kuyumcu eşyası» tâbirine, sofra ve tuvalet ta
kınılan, yazıhane eşyası ile, sigara kutu ve tablaları gibi levazımat, dahilî tez
yinat eşyası, evlerde ve dinî maksatlarda kullanılan sair eşya dâhildir.
10. 71.16 pozisyonu anlamında «taklit mücevherci eşyası» tâbiri, yukarda 8
numaralı notun (a) bendinde tarif edilen eşya (98.01 pozisyonundaki kol
düğmeleri v.s. ile 98.12 pozisyonundaki süs taraklan, saç taraklan ve ben
zerleri hariç) mahiyetinde olup inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yolîyle
elde edilen taş ve (Ehemmiyetsiz derecede süs veya teferruat kabilinden olan
lar hariç) kıymetli maden veya kıymetli maden kaplamalan ihtiva etmiyen
eşyanın :
a) Kısmen veya tamamen âdi madenlerden (Kıymetli madenlerle yaldızlı ol
sun olmasın);
b) Sair maddelerin en aşağı ikisinden (Ezcümle : Ağaç ve camdan, kemik ve
kehribardan, sedef ve suni plâstik maddelerden); Müteşekkil olanlarını ifade
eder. Şu kadar ki, eşyanın birleştirilmesinde kullanılan dizi iplikleri ve ben
zerleri gibi maddeler nazarı itibara alınmaz.
11. Bu fasla giren eşyanın birlikte ithal olunan kutulan, mahfazaları ve
benzeri sair zarfları, mûtat olarak eşya ile birlikte satılan neviden oldukları
takdirde muhtevi bulundukları eşyanın tarifesi içinde, ayrı ithal olundukları
takdirde ise kendi tarifeleri içinde muamele görürler.
I - İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri :
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71.16 —
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Eşyanın cinsi
İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi
bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş
olsun olmasın).
Kıymetli taşlar (Ham, yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlan
mamış veya takılmamış) (Her hangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolay
lıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olmasın).
Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, yontulmuş veya başka
şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her hangi bir tasnife
taibi tutulmadan sırf kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olma
sın).
Kıymetli taşların ve sentetik taşların tozları.
I I - Ham veya yarı işlenmiş kıymetli madenler ve kıymetli madenlerle kapla
ma madenler :
Gümüş ve gümüş halitaları (Altın yaldızlı veya platin yaldızlı gümüşler dâ
hil) (Ham veya yarı işlenmiş).
Gümüş kaplamalı madenler (Ham veya yarı işlenmiş).
Altın ve altın halitaları (Platin yaldızlı altın dâhil) (Ham veya yarı işlen
miş) .
Altın kaplama gümüşler ve âdi madenler( Ham veya yarı işlenmiş).
Platin, platin grupuna dâhil madenler ve bunların halitaları (Ham veya yarı
işlenmiş).
Platinle veya platin grupuna dâhil madenlerle kaplama âdi veya kıymetli ma
denler (Ham veya yarı işlenmiş).
Kuyumcu külleri ve kıymetli madenlerin diğer döküntüleri ve artıkları:
a) Gümüş.
b) Sairleri.
I I I - Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası, kuyum
cu eşyası ve diğer eşya:
Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücevherci eşyası ve bunların
aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden
mamul).
Kuyumcu eşyası ve aksamı (Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle
kaplama madenlerden mamul).
Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul
diğer eşya.
İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul eş
ya
Taklit mücevherci eşyası.
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Madenî paralar
NOT .
'
'
Koleksiyon eşyası mahiyetinde olan madenî paralar
(99.05).
M. Meclisi
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Madenî paralar :
a) Her nevi Türk meskukâtı ve Türk ziynet altınları ve altın ecnebi mesku
kâtı (Basıldığı memlekette tedavül kıymetini haiz olsun olmasın).
b) Cıümüş ve sair maddilerden ecnebi meskukât.

BÖLÜM

XV

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya
NOTLAR :
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Esası madenî toz veya pul olan müstahzar boyalar ve mürekkepler ile ıs
tampacılık varakları (32.08, 32.09, 32.10 ve 32.13);
b) Ferro - seryum ve sair piroforik halitalar (36.07);
c) Madenî başlıklar ve bunların madenî aksamı (.65.06 ve 65.07);
d) Şemsiyelerin, bastonların madenî iskeletleri ve madenî aksamı (66.03);
e) 71 nci fasla giren eşya (Ezcümle: Kıymetli madenlerin halitaları kıymetli
madenlerle kaplama Adi madenler ve âdi madenlerden taklit mücevherci eş
yası) ;
f) XVI ncı bölümde yer alan eşya (Makina ve cihazlar; elektrik malzeme
si) ; .
g) Çatılmış demiryolu veya tramvay hatları (86.10) ve XVII nci bölümde
yer alan diğer eşya;
h) X V I I I nci bölümde yer alan âlet vu cihazlar (Saat zemberekleri dâhil);
ij) Av saçmaları (03.07) ve XIX ncu bölümde yer alan diğer eşya (Silâhlar
ve mühimmat);
k) 94 ncü fasla dâhil eşya (Mobilyalar, somyalar, v. s.);
1) El elekleri veya kalburları (96.06);
m) 97 nci fasla dâhil eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı);
n) Düğmeler, yazı kalemi sapları, dolma kurşun kalemler, yazı kalemi uçları
ve 98 nci fasla giren diğer eşya.
2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Umumi istimale mahsus malzeme ve
aksanı» tâbiri, aşağıda yazılı olanları ifade eder :
a) 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 ve 73.32 pozisyonlarına giren eşya ile sair adi
madenler mamul benzeri eşya;
b) Adi madenlerden yaylar ve yay yaprakları (91.11 pozisyonundaki saat
zemberekleri hariç) ;
e) 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 ve 83.14 pozisyonlarına giren eşya. 73
ilâ 82 nci fasıllarda zikredilen «aksam ve parça» tâbirine (73.29 ve 74.13 po
zisyonundakiler hariç.), yukarda tarif edilen umumi istimale mahsus malze
me ve aksam dâhil değildir.
Yukarıki fıkra hükmü ile 83 ncü faslın notu hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 73 ilâ 81 nci fasıllar 82 ve 83 ncü fasıllara giren eşyaya tatbik edil
mez.
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3. Halitalara ait kaideler :
a) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla nikel ihtiva eden âdi maden halitaları
nikel gibi tasnif edilir (Ağırlık itibariyle demirin halitayı teşkil eden un
surların her birinden fazla nisbette bulunduğu halitalar hariç) ;
b) «Ferro - alyajlar» 73.02 pozisyonuna ve «küpro - alyajlar» 74.02 pozisyo
nuna girer;
e) Âdi madenlerin sair halitaları, ağırlık itibariyle üstün olan madenin re
jimine tâbidir;
d) Ferro - alyajlar ile küpro - alyajlar haricolmak üzere, bu bölüme dâ
hil âdi madenlerle bu bölüm dışında kalan unsurlardan müteşekkil halita
lar, bünyelerindeki âdi madenlerin umumi ağırlığı diğer unsurların umumi
ağırlığına müsavi bulunduğu veya ondan fazla olduğu takdirde bu bölüme
dâhil âdi maden halitaları rejimine tabidir;
e) Maden tozlarının fırınlanması suretiyle elde edilen halitalarla, izabe su
retiyle elde edilen gayrimüteeanis-bünyeli halitalar da «halita» rejimine ta
bidir ;
4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin her hangi bir yerinde ismen zik
redilen bir maden, bu bölümün 3 numaralı not hükmü gereğince kendi reji
mine tabi tutulan halitalarına da şâmildir.
5. Mahlut eşyaya ait kaideler :
Aksine bir hüküm bulunmadıkça, içinde iki veya daha ziyade âdi maden bu
lunan âdi maden mamıüâtı (Tarifenin tatbikine ait umumi kaidelere göre
âdi maden mamulleri sayılan mahlut madenlerden mamul eşya dâhil), ihtiva
ettiği âdi madenlerden ağırlık itibariyle üstün olan madenden mamul eşya re
jimine tabidir. Bu kaidenin tatbikinde :
a) Dökme demir, demir ve çelik tek bir maden sayılır;
b) Halitaların umumi heyeti, bu bölümün 3 numaralı not hükmü gereğince
rejimine tâbi tutuldukları madenden müteşekkil sayılır.
6. «Madenlerin veya madenî eşyanın döküntü ve hurdaları» tâbiri münhası
ran, yeniden istihsaline yahut kimyevi maddeler veya bileşikler imaline el
verişli bulunan döküntü ve hurdaları ifade eder.
*
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Dökme demir, demir ve çelik.
NOTLAR .
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Dökme demirler (73.01) :
Dökme demirler, içinde ağırlık itibariyle % 1,9 ve daha ziyade karbon bulunan
ve aynı zamanda tek başına veya birlikte :
% 15 ten az fosfor,
% 8 ve daha az silisyum,
% 6 ve daha az manganez,
% 30 ve daha az krom,
% 40 ve daha az tungsten,
ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha az başka halita unsurlarını (Nikel, bakır,
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alüminyum, titan, vanadyum, molibden, v.s.) ihtiva eden demirli «ferreux»
müstahsallardır. Bununla beraber, ağırlık itibariyle % 1,9 ve daha ziyade kar
bon ihtiva edip çelik evsafı gösteren ve «deforme olmaz çelikler» diye anılan
demirli «ferreux» halitalar, cinslerine göre çelik rejimine tabidir.
b) Aynalı demirler (73.01) :
Aynalı demirler, ağırlık itibariyle % 6 (Hariç) ilâ % 30 (Dâhil) nisbetinde
manganez ihtiva eden ve diğer hususiyetleri bakımından (a) bendindeki ta
rife uyan müstahsallardır.
, e ?.
c) Ferro - alyajlar (73.02) :
Ferro - alyajlar, haddeden geçirilmeye ve dövülmeye müsait olmıyan, demir sa
nayiinde kullanılmaya elverişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle
tek başına veya birlikte :
•% 8 den fazla silisyum,
% 30 dan fazla manganez,
% 30 dan fazla krom, % 40 tan fazla tungsten,
ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha fazla başka halita unsurları (Bakır hariçölmak üzere, alüminyum, titan, vanadyum, molibden, niyobyum, v.s.) ihtiva
eden demirli «Ferreux» ham izabe ımlstahsallarıdır. Demirli «Ferreux» olmı
yan halita unsurlarının ağırlık itibariyle mecmu nisbeti, silisyum ihtiva.eden
Ferro - alyajlarda % 96 yi, manganez ihtiva eden silisyumsuz ferro - alyajlarda % 92 yi ve diğerlerinde % 90 ı geçemez.
d) Halitah çelikler (73.15) :
Halitalı çelikler, ağırlık itibariyle aşağıdaki nisbetlerde bir veya birkaç unsur
ihtiva eden çeliklerdir :
% 2 den fazla manganez ve silisyum (Birlikte),
% 2 ve daha fazla manganez,
% 2 ve daha fazla silisyum,
% 0.50 ve daha fazla nikel,
0.50 ve daha fazla krom,
% 0, 10 ve daha fazla molibden,
% 0.10 ve daha fazla vanadyum,
% 0.30 ve daha fazla tungsten,
% 0.30 ve daha fazla kobalt,
% 0.30 ve daha fazla alüminyum,
% 0.40 ve daha fazla bakır,
% 0,10 ve daha fazla kurşun,
% 0,12 ve daha fazla fosfos,
% 0.10 ve daha fazla kükürt,
% 0.20 ve daha fazla fosfor ve kükürt (Birlikte),
% 0.10 ve daha fazla başka unsurlar (Ayrı ayrı olarak).
e) Yüksek karbonlu çelik (73.15) :
Yüksek karbonlu çelik, ağırlık itibariyle % 0.6 veya daha fazla karbon ihtiva
edip içindeki kükürt ve fosfor nisbeti her biri için ayrı ayrı % 0.04 ten ve bir
likte % 0.07 den aşağı olan çeliktir.
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f) Pudla demirinden çubuk ve lokmalar (73.06) : Puntta demirinden çubuk
ve lokmalar, haddeden geçirilmeye, dövülmeye veya tekrar izabe edilmeye mah
sus müstahsallar olup :
•
1. Tasfiye cürufunu bertaraf edecek şekilde pudla demiri lokmalarının şah
merdanda dövülmesi;
2. Yahut, pudla demirinin veya demir ve çelik parçalarından müteşekkil pa
ketlerin yüksek sühunette haddeden geçirilerek birbirine kaynatılması suretiy
le elde edilir.
*¥»?«<-,
e
g) Külçeler (73.06) :
''°::PS*"
Külçeler, haddelenmeye veya dövülmeye malısus olmak üzere, izabe edilerek
hazırlanmış ve kalıba dökülerek elde edilmiş mustahsallardır.
h) Blumlar ve .kütükler (73.07) :
Bluimılar ve kütükler, maktaları kare veya müstil şeklinde olup ufki nlaktaı 1.225 milimetre kareyi geçen ve kalınlığı genişliğinin dörtte birinden fazla
olan yarı mamullerdir.
i,j) Levha blokları ve sac plâtinaları (73.07) :
lievha blokları ve sac plâtinaları, kalınlığı asgari 6 milimetre, genişliği asgari
150 milimetre olan ve kalındığı genişliğinin dörtte birini geçmiyen müstatil
maktalı yarı mamullerdir.
k) Rulo halinde, sac taslakları (73.08) :
Rulo halinde saç. taslakları, kalınlığı asgari 1,5 milimetre olan ve genişliği 500
milimetreyi geçen asgari 500 kilo ağırlıkta devamlı rulolar halinde sıcak had
de mahsulü ınüstatil maktalı yarı mamullerdir.
1) Geniş levhalar (73.09) : •
Geniş levhalar, kapalı pasolarda veya geniş hadde tezgâhlarında uzunlaması
na sıcak olarak haddelenmiş, kalınlığı 5 (hariç) ilâ 100 (Dâhil) milimetre ve
genişliği 150 (hariç) ilâ 1 200 (Dâhil) milimetre olan müstatil maktalı mamul
lerdir.
m) Şeritler (73.12) :
Şeritler, kalınlığı âzami C milimetre, genişliği âzami 500 milimetre olan ve
kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen, düz şerit, rulo veya bükülmüş c]emet halinde, müstatil maktalı, kenarları kesilmiş veya kesilmemiş, haddelen
miş mamullerdir.
n) Saçlar (73.13) :
.
Saçlar, kalınlığı ne olursa olsun, kare veya müstatil şeklinde ise, genişliği 500
milimetreyi geçen haddelenmiş mamullerdir (Yukarda 1 numaralı notun (k)
bendindeki tarifin şümulüne giren rulo halinde saç. taslakları hariç). Kare
veya müstatildeıı gayri şekillerde kesilmiş saçlarla, delikli, oluklu, kanallı,
kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, bu ameliyeler dolayısiyle
tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikec, 73.13 pozis
yonunda kalır.
o) Teller (73.14) :
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 13 milimetreyi
geçmiyen, soğuk çekilmiş içi dolu mamullerdir. Bununla beraber, 73.26 ve
73.27 pozisyonlarının tatbikinde, haddelenerek elde edilmiş aynı kuturdaki
mamuller de tel itibar edilir.
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p) Çubuklar (73.10);
Çubuklar, yukarda h, ij, k, 1, m, n ve o bendlerinde yazılı tariflerden her
hangi birine tamamen uymıyan, ufki maktaları daire, daire parçası, beyzi, iki
kenarı birbirine müsavi müselles, kare, müstatil, altı köşe, sekiz köşe ve mu
vazi olmıyan kenarları birbirine müsavi trapez şeklinde içleri dolu mamuller
dir. Çimento veya beton için takviye çubuğu olarak kullanılıp da yukardaki tarife uyan, fakat, fazla olarak, haddelenirken meydana gelmiş ehem
miyetsiz girinti çıkıntılar, kabartılar, oyuklar ve taşkınlıklar ihtiva eden çu
buklar da bunlardan sayılır.
q) Maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar (73.10) :
Maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çu'buklar, ufkî maktamın dış
tan en geniş yeri 15 (Hariç) ilâ 50 (dâhil) milimetre arasında ve aynı zaman
da içten en geniş yerinin asgari üç. misli olup, maden matkabı imaline elverişli
bulunan ve maktaları her hangi bir şekilde olabilen mamullerdir. Bu tarife
uymıyan içi boş çubuklar 73.18 pozisyonuna girer.
r) Profiller (73.11) :
Profiller, yukarda h, ij, k, 1, m, n ve o bendlerinde yazılı tariflerden her han
gi birine tamamen uymıyan ve ufkî maktaı (p) bendinde yazılı şekillerden
birinde olmıyan içi dolu mamullerdir. (73.16 pozisyonuna girenler hariç).
2. 73.06 ilâ 73.14 pozisyonları halitalı çeliklerden veya yüksek karbonlu çe
likten yapılan eşyayı ihtiva etmez (73.15).
3. 73.06 ilâ 73.15 pozisyonlarında yer alan demir ve çelik sanayii mamulleri
başka evsafta diğer bir demirli madenle kaplanmış oldukları takdirde, ağır
lık itibariyle üstün olan demirli madenin rejimine tabidir.
4. Elektiroliz yoliyle elde edilen demirler, diğer usullerle elde edilen müstahsallardan, şekli ve ebadı itibariyle mümasili olanlarla birlikte tasnif edilir.
5. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyika mukavim borular» tâbirinden, daire
maktalı, iç kutru 400 milimetreyi geçen ve et kalınlığı 10,5 milimetreden
fazla olan perçinli, kaynaklı veya kaynaksız ince ve kalın borular (Dirsek
ler dâhil) anlaşılır.
Dökme demirler (Aynalı demirler dâhil) (Ham, külçe, kalıp veya kütle ha
linde).
Ferro - alyajlar :
.
a) Ferro - Krom.
b) Sairleri.
Demir ve çelik döküntü ve kırpıntıları ile dökme demir» demir veya çelik
ten mamul eşya hurdaları.
Dökme demir, demir veya çelik granülleri (Kırılmış veya kalibrelenmiş ol
sun olmasın).
Demir veya çelik tozları; sünger görünüşlü demir ve çelik.
Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe veya kütle halinde demir ve
çelikler.
Blum, kütük, levha blokları ve sac plâtinaları halinde demir ve çelikler;
dövülerek kabaca şekil verilmiş demir ve çelikler (dövme taslakları).
Demir veya çelikten rulo halinde sac taslakları.
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Demir veya çelikten geniş levhalar.
Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövülmüş) (Tel ima
linde kullanılanlar dâhil); demir veya çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş ve
ya kalibrelenmiş); maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çubuklar.
Demir veya çelikten profiller (Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş, yahut dö
vülmüş veya soğuk çekilmiş). Demir veya çelikten palplanşlar (Delinmiş
veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın) :
a) Çatılmış palplanşlar.
b) Sairleri.
Demir veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk haddelenmiş).
Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk haddelenmiş).
Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kaplı) (Elektrik işlerinde kullanıl
mak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ilâ 73.14 pozisyonların
da belirtilen şekillerde).
.
Fonttan, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi :
Raylar, kontr - raylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve ma
kaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelik
ler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların konması, eklenmesi
veya tesbiti için açıklık levha ve çubukları ile hususi surette imal edilmiş
diğer parçalar.
Dökme demirden ince ve kaim borular.
Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslakları dâhil, 73.19
pozisyonundakiler hariç).
Tazyika mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olmasın; hidroelek
trik tesislerde kullanılan neviden).
.
Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler,
contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.).
Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun ol
masın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, bent kapakları,
kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapı ve pence
re çerçeveleri, kepenkler, korkuluklar ve parmaklıklar, v. s.); dökme demir,
demir veya çelik inşaatta kullanılan saclar, çemberlikler, çubuklar, profil
ler, borular v.s.
Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri başka
kablar, içlerine konulacak madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden
fazla (Harareti tecrit veya muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı ol
sun olmasın) (Mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç).
Demir veya saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyâtta veya
ambalajlamada kullanılan benzeri başka kablar.
Demir veya çelik kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için :
a) 250 ve daha yukarı atmosferik tazyika mütehammil olanlar.
b) Sairleri.
Demir veya çelik tellerden ince ve kaim halatlar, örme halatlar, bucurgat
halatları ve. benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş
olanlar hariç).
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73.26 — Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve başka yerlerin etrafını çe
virmede kullanılan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle, burulmuş ya
lınkat yassı teller (Dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı
teller.
73.27 — Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler.
. 73.28 — Demir veya çelikten metal depluvayye.
73.29 — Dökme demir, demir veya çelik kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı.
73.30 — Dökme demir, demir veya çelikten her türlü filika demiri, çapa ve bunların
aksamı.
73.31 — Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve büyük çiviler, kenet çivileri,
oluklu ve şivli çiviler, çengelli çiviler ve pünezler (Başları bakırdan olanlar
hariç) :
a) Nal çivisi.
b) Sairleri.
73.32 — Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar (Dişli olsun olmasın),
tirfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler,
kamalar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil).
73.33 — Demir veya çelikten el ile dikmeye mahsus iğneler, tığlar, şişler, uçları sivri
veya küt çuvaldızlar ve el ile dikiş dikmeye, dantelâ ve file örmeye veya halı
dokumaya elverişli benzeri eşya ve işleme bızları (imali tamamlanmış veya tas
lak halinde).
73.34 — Demir veya çelikten toplu iğneler, çengelli iğneler (Süs iğneleri hariç), saç
firketeleri, ondülâtörler ve benzerleri.
73.35 — Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları
73.36 — Dökme demir, veya çelik sobalar, mutfak soba e ocakları (Aynı zamanda ka
lorifer gibi kullanılabilenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabakları ısıtmaya mah
sus ocaklar ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen benzeri her türlü
cihazlar ile bunların aksam ve parçaları.
73.37 — Dökme demir, demir veya çelikten elektrikli olmıyan kaloriferler (84.01 pozis
yonunda yer alan buhar jeneratörlerinden gayrı kazanlar, sıcak hava kalori
ferleri ve radyotörler) ve bunların aksamı.
73.38 — Dökme demir, demir veya çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koru
yucu eşya ve bunların aksamı.
* •
73.39 — Demir veya çelik yünü; demir veya çelik sünger, silgi, eldiven ve temizleme
veya parlatmada veya mümasili işlerde kullanılan benzeri eşya.
73.40 — Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya.
FASIL

74

Bahir
NOTLAR .
1. 74.02 pozisyonu anlamında «Küproalyajlar» tâbiri, bakır ve her hangi bir
nisbette başka maddeler ihtiva eden ve haddelenmeye veya dövülmeye elverişli
olmıyan diğer halitaların hazırlanmasında katkı maddesi olarak veya demirli
olmıyan madenlere ait metalürjide dezoksidan, desülfüran olarak veya benzeri
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Eşyanın cinsi
işlerde kullanılan halitalar anlaşılır. Bununla beraber, ağırlık itibariyle % 8
den fazla fosfor ihtiva eden bakır ve fosfor bileşikleri (Bakır fosfürler) 28.55
pozisyonundadır.
2. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Teller (74.03) :
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir.
b) Çubuklar ve profiller (74.03):
Çubuklar ve profiller, ufkî maktamın en geniş yeri 6 miliy et reden fazla olan
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen haddelenmiş, çekilmiş
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebatta olan
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle elde edilen sonradan satıhları kaba bir
temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi tutulan ma
muller de çubuk ve profil sayılır.
c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, (74.04) :
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 mi
limetreden fazla ve kalınlığı 0.15 milimetreden yukarı olan, fakat kalınlığı ge
nişliğinin onda birini geçmiyen rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş yassı
mamullerdir (74.01) pozisyonundaki ham müstahsallar hariç).
Kalınlığı 0.15 milimetreden fazla, kare veya müstatilden gayri şekillerde kesil
miş, delikli, oluklu, kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış sac
lar, levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiylc tarifenin başka
yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 74.04 pozisyonunda kalır.
3. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıvrık,
yılankavi, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti, kanatlı, v. s.) ince
ve kaim borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 74.07 ve 74.08 pozisyonlarmdadır.
Bakır matları; ham bakır (tasfiye edilmiş olsun olmasın); bakır döküntü ve
hurdaları :
a) Elektrolitik bakır.
b) Sairleri.
Küproalyajlar.
Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0,15 milimetreden faz
la).
Bakırdan ince yaprak ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış
veya, baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik madde
lerden ve benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun bu
lunmasın; mesnet hariç kalınlığı 0.15 milimetre ve daha az).
Bakır tozu ve bakırdan ince pullar. • .
.
Bakırdan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar.
Bakır boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar v.s.).
Bakır depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kablar (içlerine konulacak
madde ne olursa olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya termik
tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle müceh
hez veya'iç. cidarları kaplamalı olsun olmasın).
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74.10 — Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri (Elektrik
işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
.
74.11 — Bakır tellerden mensucat (Devamlı veya sonsuz olanlar dâhil), örgüler ve
kafeslikler.
74.12 — Bakırdan metal depluvayye.
'
74.13 — Bakırdan kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı.
74.14 — Bakırdan veya başları bakır ve gövdeleri demir veya çelikten küçük ve bü
yük çiviler, kenet çivileri, çengelli çiviler ve pünezler.
74.15 — Bakır civatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasın), vidalar, başı halkalı vida
lar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somıuıcu ve vidacı eşyası; bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylanmayı
sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil).
74.16 — Bakır yaylar.
74.17 — Bakırdan ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen pişirme ve ısıtma ci
hazları ile, bunların aksam ve parçaları.
74.18 — Bakırdan ev işlerinde kullanılan eşya ile, sağlığı koruyucu eşya ve bunların
aksamı.
74.19 — Diğer bakır eşya.
FASIL
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NOTLAR.
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Teller (75.02) :
Teller, üiki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir.
b) Çubuklar ve profiller (75.02) :
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla
olan ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekil
miş veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka aynı şekil ve ebatta
olan, dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları
kaba bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi
tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır.
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (75.03) :
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla olan ve kalınlığı genişliğinin onda birini aşmıyan, rulo haline getirilmi# veya getirilmemiş yassı mamullerdir (75.01 pozisyonundaki ham müstahsaMar1 hariç). Kare veya müstatilden gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu,
kanaEi, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, levhalar, yaprak
lar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya
mahiyetini iktisabetmedikçe 75.03 pozisyonunda kalır.
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık» yılankavi, diş açılmış, çekilmiş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahrutî, kanatlı, v.s.) ince ve kalın borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 75.04 po
zisyonundadır.
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75.01 — Nikel matları, speiss'leri ve nikel betallürj isinin diğer ara mahsulleri; ham
nikel (75.05 pozisyonundaki anotlar hariç); nikel döküntü ve hurdaları :
a) Mond ve katot nikel.
b) Sairleri.
75.02 — Nikelden içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
75.03 — Nikel saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun); nikel
tozu ve nikelden ince pullar.'
75.04 — Nikelden ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru te
ferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, v.s.).
75.05 —
Nikelâj için anotlar (Dökülmüş, haddelenmiş veya elektroliz ile elde edilmiş;
ham veya işlenmiş).
75.06 — Diğer nikel eşya.
"
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Alüminyum
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NOTLAR .
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Teller (76.02) :
Teller, ufki maktanın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir.
b) Çubuklar ve profiller (76.02) :
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebatta olan,
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları ka
ba bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi tutu
lan mamuller de çubuk ve profil sayılır.
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (76.03) :
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimet
reden fazla ve kalınlığı 0.20 milimetreden yukarı olan, fakat kalınlığı genişli
ğinin onda birini geçmiyen, rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (76.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç). Kalınlığı 0.20 mili
metreden fazla, kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu,
kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, levhalar, yapraklar
ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahi
yetini iktisabetmedikçe 76.03 pozisyonunda kalır.
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, diş açılmış, çekilmiş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahrutî, ka
natlı, v.s.) ince ve kaim borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 76.06 ve
76.07 pozisyonlarmdadır.
76.01 — Ham alüminyum; alüminyum döküntü ve hurdaları.
76.02 — Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
76.03 — Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 0.20 milimetreden
fazla).
M. Meclisi

Muaf
5
20

(S. Sayısı : 698 )

"'

10
40
40

-121Tarife
No :

Kıymetinden
%

Eşyanın cinsi

76.04 — Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kap
lanmış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun
bulunmasın, mesnet hariç, kalınlığı 0.20 milimetre ve daha az).
76.05 — Alüminyum tozu ve alüminyumdan ince pullar.
76.06 — Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil) ve içi boş çubuklar
76.07 — Alüminyum boru teferruatı (Rekorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar,
v.s.)
76.08 — Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı
(Hangarlar, köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar,
inşaat iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar, v. s.); in
şaatta kullanılmaya mahsus alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular, v. s.
76.09 — Alüminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzerleri diğer kablar (İçlerine ko
nulacak madde ne olursa olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla; mekanik veya
termik tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle
mücehhez veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın).
76.10 — Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada
kullanılan benzeri diğer kablar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kablar dâ
hil).
76.11 — Alüminyumdan kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale getirilmiş gazlar için).
76.12 — Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar ve benzerleri
(Elektrik-işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç).
76.13 — Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler.
76.14 — Alüminyumdan metal depluvayye.
76.15 — Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bun
ların aksamı.
76.16 — Diğer alüminyum eşya.
*
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78

Kurşun
NOTLAR .
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Teller (78.02) :
M. Meclisi
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77.01 — Ham magnezyum; magnezyum döküntü ve hurdaları (Kalibrelenmemiş tor
na döküntüleri dâhil).
77.02 — Magnezyumdan çubuklar, profiller, teller, saçlar, yapraklar, şeritler, ince ve
kalın borular, içi boş çubuklar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna dö
küntüleri.
77.03 —Magnezyumdan diğer eşya.
77.04 — Berilyum (Glüsinyum) (Ham veya işlenmiş) ve berilyum (Glüsinyum) ma
mulleri.
FASIL
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Eşyanın cinsi
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mermilerdiı.
b) Çubuklar ve profiller (78.02) :
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekil
miş veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebat
ta olan, dökme^ akıtma veya fırın!amfi suretiyle elde edilen ve sonradan sa
tıhları kaba bir temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha ileri bir ameliye
ye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır.
e) Levhalar, yapraklar ve şeritler (78.03) :
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetre
den fazla olan ve kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen ve metrekare
ağırlığı 1.700 gramı aşan, rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş yassı ma
mullerdir (78.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç). Kare veya müstatilden gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, kabartma çizgili,
parlatılmış veya kaplanmış ve metrekare ağırlığı 1.700 gramdan fazla olan
levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka po
zisyonlarına giren eşya vasfını iktisabetmedikçe, 78.03 pozisyonunda kalır.
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti, ka
natlı, v. s.) ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 78.05 po
zisyonundadır.
Ham kurşun (Gjimüşü ihtiva etsin etmesin); kurşun döküntü ve hurdaları.
Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler (Metrekare ağırlığı 1.700 gramdan •
fazla).
.
Kurşundan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan
mış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden, mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun
bulunmasın, mesnet hariç, metrekare ağırlığı 1.700 gram ve daha az); kurşun
tozu ve kurşundan ince pullar.
Kurşundan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru
teferruatı (Rakorlar, dirsekler, sifon için S şeklinde borular, contalar, man
şonlar, flânşlar, v. s.).
Kurşundan diğer eşya.
FASIL
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Çinko
NOTLAR .
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir:
a) Teller (79.02) •
Teller; ufkî maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi geçmi
yen haddelenmiş veya çekilmiş içi. dolu mamullerdir.
b) Çubuklar ve profiller (79.02):
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan
M. Meclisi'" : '

•"" ( S . Sayısı : 698 )

Kıyme*
tiaden
: %

35
40
4

0

40

40
40

— 123 —
Tarife
No :

79.01 —
79.02 —
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Eşyanın cinsi
ve yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş
veya dövülmüş içi dolu* mamullerdir. Bundan başka, aynı şekil ve ebatta olan,
dökme, akıtma veya fırınlama suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba
bir temizleme veya düzeltme ameliyesinden daha ilerf bir ameliyeye tabi tutu
lan mamuller de çubuk ve profil sayılır.
c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (79.03):
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufkî maktamın en geniş yeri 6 milimetreden
fazla olan, fakat kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen rulo haline geti
rilmiş veya getirilmemiş, yassı mamullerdir (79.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç).
Kare veya müstatilden gayri şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, kabart
ma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ame
liyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisap etme
dikçe, 79.03 pozisyonunda kalır.
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış nıahrüti, kanat
lı, v. s.) ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 79.04 po
zisyonundadır.
Ham çinko; çinko döküntü ve hurdaları.
Çinkodan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne olursa olsun); çinko tozu
ve çinkodan ince pullar.
Çinkodan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru te
ferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.).
Çinko oluklar, çatı mahyaları, çatı pencereleri ve inşaatta kullanılan fasone
edilmiş benzeri sair mamuller.
Çinkodan diğer eşya.
. FASIL 80
Kalay
NOTLAR .
1. Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir :
a) Teller (80.02) :
Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş yeri 6 milimetreyi göçmiyen haddelenmiş veya çekilmiş içi dolu mamullerdir.
b) Çubuklar ve profiller (80.02) :
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan
veya yassı halde kalınlığı genişliğinin onda birini asan haddelenmiş, çekilmiş
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. B nidan başka, aynı şekil ve ebatta olan
ve dökme, akıtma veya fırınlama sure iyle elde edilen ve sonradan satıhları
kaba bir temizleme veya düzeltme ame1 iyesinden daha ileri bir ameliyeye tabi
tutulan mamuller de çubuk ve profil sayılır.
c) Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (80.03) :
Saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın en geniş yeri 6 mili
metreden fazla olan, fakat kalınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen ve
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Egyanın cinsi
metrekare ağırlığı 1 kiloyu aşan rulo haline getirilmiş veya getirilmemiş,
yassı mamullerdir (80.01 pozisyonundaki ham müstahsallar hariç).
Kare veya mustatilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kanallı, ka
bartma, çizgili, parlatılmış veya kaplanmış olan ve metrekare ağırlığı 1 kiloyu
aşan saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, İm ameliyeler dolayısiyle tarife
nin başka yerlerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 80.03 pozisyonun
da kalır.
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş veya fasone edilmiş (Kıv
rık, yılankavi, çekilmiş, diş açılmış, delinmiş uçları daraltılmış, mahrüti ka
natlı, v.s.) ince ve kaim borular, içi boş çubuklar ve boru teferruatı 80.05 po
zisyonundadır.
Ham kalay; kalay döküntü ve hurdaları.
Kalaydan içi dolu çubuklar, profiller ve teller.
Kalay saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Metrekare ağırlığı 1 kilodan
fazla).
Kalaydan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplan
mış veya baskılı olsun olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş bulunsun
bulunmasın; mesnet hariç, metrekare ağırlığı 1 kilo ve daha az) ; kalay tozu
ve kalaydan ince pullar.
%
Kalaydan ince ve kaim borular (Taslakları dâhil), içi boş çubuklar ve boru
teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar. v.s.)
Kalaydan diğer eşya.
; ,
FASIL
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Başka âdi madenler
NOT.
81.04 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı âdi madenler girer :
Bizmut, kadmiyum, kobalt, krom, galyum, jermanyum, hafniyum (Seltiyum),
indiyum, manganez, niyobyum (Kolombiyum), renyum, antimon, titan, tor
yum, talyum, uranyum, vanadyum ve zirkonyum, kobalt matları, speissleri ve
kobalt metalürjisinin diğer ara mahsulleri de bu pozisyona dâhildir.
81.01 — Tungsten (Volfram) (Ham veya işlenmiş) ve tungsten (Volfram) dan mamul
eşya :
/ a) Ham ve döküntüleri.
b) Sairleri.
81.02 — Molibden (Ham veya işlenmiş) ve molibden'den mamul eşya :
a) Ham ve döküntüleri.
b) Sairleri.
81.03 — Tantal (Ham veya işlenmiş) ve tantaldan mamul eşya :
a) Ham ve döküntüleri.
b) Sairleri.
81.04 — Diğer âdi madenler (Ham veya işlenmiş) ve bunlardan mamul eşya :
a) Antimon.
M. Meclisi
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b) Uranyum, toryum.
e) Diğer âdi madenler.

5
10
FASİL

82

Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları
NOTLAR.
1. Kaynak lâmbaları, portatif demirci ocakları, monte edilmiş öğütücüler
ile manikür ve pedikür takımları ve 82.07 ve 82.15 pozisyonlanncÜa yer alan
eşya haricolmak üzere, bu fasıl, bıçağı veya iş gören kısmı, münhasıran aşa
ğıda yazılı maddelerden yapılmış olan eşyayı ihtiva eder :
a) Âdi madenler;
b) Madenî karbürler;
c) Âdi madenden.bir mesnet üzerine tesbit edilmiş kıymetli taşlar, sentetik
veya terkip yoliyle elde edilmiş taşlar;
d) Âdi madenden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş aşındırıcı maddeler (Mevzuubahis aletlerin dişleri, tırtıklan ve diğer kesici kısımlarının aşındırıcı toz
lar ilâvesiyle hakiki mahiyetleri ve kullanılış maksatları değişmiş olmamak
şartiyle).
2. ismen tasrih edilen aksam ve parçalar ile mekanik el aletlerine mahsus
84.48 pozisyonundaki alet tutucuları haricolmak üzere, bu fasla dâhil eşya
nın âdi madenlerden aksam ve parçaları, esas eşyanın girdiği pozisyonda
yer alır. Bununla beraber, bu bölümün 2 numaralı notu anlamında umumi
istimale mahsus malzeme ve aksam bu faslın dışında kalır. Bu fasıldaki eş-'
yanın taslakları ve bu eşyaya aidolup yukardaki fıkraya göre bu fasılda yer
alan aksam ve parçaların taslakları, imali bitirilmiş olanların rejimine tabi
dir. Elektrikli olsun olmasın, traş makinalarmın başları, taraklan ve bıçak
ları 82.11 pozisymuna ve saç kesmeye, çimen biçmeye veya hayvan kırkmaya
mahsus nıakinalarm aynı kesici parçaları 82.13 pozisyonuna dâhildir.
3. Bu faslın muhtelif pozisyonlarına dâhil eşya, takım halinde kutu, mah
faza veya kılıf içinde bulunduğu takdirde, takımın heyeji umumiyesi, içle
rinde en yüksek vergiye tabi eşyanın rejimine girer.'
Bununla beraber her türlü manikür ve pedikür takınılariyle benzerleri, içle
rinde makas olsun olmasın, 82.13 pozisyonundadır.)
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerle
ri, o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde, mezkûr eş
ya ile birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde, kendi rejimle
rine tabi tutulurlar.
Beller, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tırmıklar ve kazağılar; baltalar,
bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici veya yontucu el aletleri; tırpanlar,
oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, bahçıvan makasları, oduncu kama
ları ve ziraatte, bahçıvanlıkta ve ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri :
a) Orak ve tırpan.
b) Sairleri.
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze testereler ve dişsiz teste
re ağızları dâhil).
M. Meclisi
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82.03 -— Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el aletleri (Kesici olsun olmasın);
elde kullanılan sıkıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, somun anah
tarları, tenekeci makasları, eğe ve törpüler.
82.04 — Bu faslın diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan diğer el aletleri; örsler, men
geneler, kaynak lâmbaları, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işliyen çatılmış bileğiler ve saplı camcı elmasları.
82.05 — Tazyik ile çukuşlaştırma, istampalama, vida dişi (Set ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama ve benzeri iş
lere mahsus nıakinalarm, el aletlerinin veya makinalı el aletlerinin değişebi
len aletleri (Tel çekmeye ve madenlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine
mahsus aletler ile, delici aletler dâhil).
82.06 — Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar.
82.07 — Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (Fı
rınlanarak aglomere edilmiş madenî karbürlerden, tungsten, molibden, va
nadyum karbürleri, v. s.)
82.08 —' Kahve değirmenleri, et kıyma makinaları, püre makinaları ile ev işlerine yarıyan neviden olup yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan diğer
mekanik cihazlar (Ağırlığı 10 kiloyu geçmiyen).
82.09 — Ağızları düz veya tırtıklı bıçaklar (budama çakıları dâhil, fakat 82.06 pozis
yonuna giren bıçaklar hariç).
'
82.10 — 82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızh n .
82.11 — Usturalar, tıraş makinaları ve tıraş bıçakları (Şerit halinde taslaklar dâhil) ;
tıraş makinalarınm madenî, parçaları :
a) Tıraş bıçağı taslakları.
b)Tıraş makinaları ve bunların bıçak1 arı.
c) Sairleri.
82.12 — Makaslar ve ağızları :
a) Makaslar.
"
b) Ağızları.
82.13 — Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makasları, saç kesmeye ve hayvan kırk
maya mahsus makinalar, et baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap
açıcılar, v. s. gibi) ; manikür ve pedikür aletleri ve takımları ve benzerleri
(Tırnak törpüleri dâhil) :
a) Manikür, pedikür alet ve takımları.
b) Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus nıakinalarm kesici parçaları.
c) Sairleri.
82.14 — Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için büyük bıçaklar, balık ve tere
yağı için hususi bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya.
82.15 — 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlarındaki eşya için âdi madenlerden saplar.
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83

Âdi madenlerden çeşitli eşya

83.01

83.02

83.03
83.04

83.05

83.06
83.07

83.08
83.09

83.10
83.11
83.12
83.13

NOT .
.
73.25, 73.29, 73.31, 73.32 ve 73.35 pozisyonlarında yer alan dökme demir, demir
veya çelikten mamul eşya ile, aynı eşyanın diğer âdi madenlerden mamul olan
ları, hiçbir halde bu fasla dâhil mamullerin aksamı sayılmaz.
— Âdi madenlerden kilitler (Kilidi olan, mesnetli ve mesnetsiz fermuarlar dâhil),
sürgülû kilitler, asma kilitler (Anahtarlı, şifreli veya elektrikli) ve bunların ak
samı; bu eşya için âdi madenlerden anahtarlar (îmali tamamlanmış veya yarım
kalmış).
— Âdi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (Mobilya, kapı,
merdiven, pencere, pancur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve
benzeri eşya için); âdi madenlerden perde kollan, şapka askıları, mesnetler, dir
sekler ve benzeri eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dâhil).
— Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,-emniyetli
çekmece ve kutular ve benzeri eşya.
— Âdi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve tefrik kutuları, kâğıt
lıklar ve benzeri diğer yazıhane eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobil
yaları hariç).
— Âdi madenlerden dosya, kırtasiye ve> ciltler için kâğıt takılabilen mekanizmalar,
reisim maşaları, kâğıt raptiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler,
agraflar,
ciltli büyük defterler için garnitürler ve benzeri diğer yazıhane eşyası.
— Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs eşyası.
— Âdi madenlerden aydınlatma cihazları, lâmba ve avize cinsinden eşya ve bun
1
ların elektrikli olmıyan aksamı :
a) Maden ocakları için maden lâmbaları.
b) Sairleri.
— Âdi madenlerden eğilip bükülebilen borular.
— Âdi madenlerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, tokalar, fermuarlı tokalar,
kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (Giyim
eşyası, ayakkabı, araba muşambası, çantacı eşyası -ve diğer hazır eşya ve teçhi
zat için); âdi madenlerden boru- şeklinde veya yarık saplı perçinler.
— Âdi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar.
— Âdi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, ziller ve benzerleri (Elek
trikli olanlar hariç) ve bunların aksamı.
— Âdi madenlerden, fotoğraf, resim ve b >nzcrleri için çerveler; âdi madenlerden
aynalar.
— Âdi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar. Fıçı tıpalarının üzerine çakılan lev
halar, takviye kapsülleri, yırtılabilen kapsüler, boşaltıcı tıpalar, mühür kurşun
ları ve ambalajlamada kullanılan benleri teferruat :
a) Dişli kapaklar.
b) Sairleri.
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83.14 — Âdi madenlerden işaret levhalan, tabelâlar, ilân levhaları, adres levhaları ve
benzeri diğer levhalar, rakamlar, harfler ve çeşitli işaretler.
83.15 — Âdi madenlerden' veya madenî karbürlerden teller, çubuklar, ince borular,
levhalar, pastiller, elektrotlar ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut
madenlerin veya madenî karbürlerin bir noktada toplanması ameliyelerinde
kullanılmak maksadiyle, temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış
veya içleri doldurulmuş); püskürtme usuliyle maden kaplamacılığında kullanı
lan aglomere âdi maden tozlarından teller ve çubuklar.

BÖLÜM

XVI

Makinalar ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların aksamı
NOTLAR :
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir :
a) 39 ncu fasla dâhil suni plâstik maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmis
yon kolanları, vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları
(40.10) ve sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan rondelâlar, contalar, supaplar
ve benzeri teknik eşya (40.14);
b) Teknik işlerde kullanılan tabiî suni veya aglomere deri ve köseleden eşya
(42.04) veya postlardan eşya (43.03);
c) imal edildiği madde ne olursa olsun, masura, zıvana, makara ve benzeri
sair mesnetler (Hale göre, fasıl 39, 40, 44 ve 48 veya bölüm XV);
d) Jacquard makinaları ve benzeri makinalar için delikli kâğıt ve mukavva
lar (48.21);
e) Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları
(59.16) ile teknik işlerde kullanılan eşya (59.17);
f) Tamamen, mıhlanmamış kıymetli taşlardan, sentetik veya aglomere taş
lardan mamul eşya (71.02, 71.03 veya 71.15);
g) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden
(BÖLÜM XV), umumi istimale elverişli malzeme ve aksam ile, suni plâstik
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
h) Madenî tellerden veya şeritlerden nihayetsiz kolanlar (BÖLÜM XV) ;
ij) 82 vo 83 ncü fasıllardaki eşya;
k) XVII nci bölümdeki nakil vasıtaları;
1) 90 nci fasıldaki eşya (ölçü aletleri, hassas aletler, v.s.);
m) Saatçi eşyası (Fasıl 91);
n) 82.05 pozisyonundaki değişebilen aletler, ve makina aksamı olarak kul
lanılan 96.02 pozisyonundaki fırçalar ile, iş gören kısımlarının yapıldığı mad
deye göre yeri tâyin edilen benzeri değişebilen âletler (40, 42, 43, 45, 59 ncu
fasıllar ile 68.04, 69.09, v.s. pozisyonlar);
o) Oyuncak, oyun ve spor levazımatı mahiyetinde olan makinalar (Fasıl 97).
2. Bu bölümün 1 ve 3 numaralı not hükümleriyle 84 ve 85 nci fasılların 1 nu
maralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, makinalara ait aksam ve par
çaların (84.64, 85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 pozisyonlarındaki eşyanın aksam ve
parçaları hariç) tasnifi aşağıdaki kaidelere göre yapılır :
M. Meclisi
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a) 84 ve 85 nci fasılların her hangi bir pozisyonuna (84.65 ve 85.28 pozisyon
ları hariç) giren aksam ve parçalar, hangi makinaya aidolursa olsun, mezkûr
pozisyona dâhildir;
b) Münhasıran veya esas itibariyle muayyen bir makinada veya ayın pozis
yona (84.59 ve 85.22 pozisyonları dâhil) giren mütaaddit makinalarda kul
lanılmaya elverişli aksam ve parçalar, aidolduklan makmalarııı pozisyonla
rına girer. Bununla beraber, esas itibariyle hem 85.13 hem de 85.15 pozisyo
nundaki eşyada kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar 85.13 pozisyonuna
dâhildir;
c) Sair aksanı ve parçalar 84.65 veya 85.28 pozisyonuna verilir.
3. Bu bölümde makinalar ile aksamı arasında tarife tatbikatı bakımından
bir tefrik yapıldığı takdirde, tamamlanmamış makinalar tamamlanmış makinalann asli vasıflarını haiz bulundukça aksam değil, makina sayılır.
4. Tamamlanmış makinalarla yukarda 3 numaralı not hükmü gereğince ta
mamlanmış makina sayılan tamamlanmamış makinalar monte edilmemiş bir
halde veya sökülmüş olarak ithal olunduklan takdirde monte edilmiş maki
nalar gibi tasnif edilir.
5. Aksine hüküm bulunmadıkça, beraber çalıştırılmak üzere bir arada monte
edilmiş olup tek bir makina teşkil eden muhtelif cins makinalarla, iki veya
daha ziyade işten bazan birini, bazan diğerini görmeye veya bu işleri biribirin'i
tamamlayıcı olarak yapmaya mahsus makinalar, umumi heyetinin esas fonksi
yonunu gören makina rejimine tabi tutulur.
6. Motörler, iş gören makinalara takılı bulunduğu veya bunlara takılmaya
mahsus tertibatı (Müşterek kaide, motor yuvası, kenet yerleri ve benzeri sa
ir tertibat) haiz olduğu açıkça belli olan iş gören makinalarla birlikte it
hal olunduğu takdirde, işletecekleri makinalarm rejimine tabi tutulur. Maki
nalara takılı bulunan veya takılacağı açıkça belli olan makinalarla birlikte it
hal edilen taşıyıcı kolanlar ile transmisyon kolanları da aynı hükme tabidir.
7. Yukarıdaki notların tatbikinde «makina» tabiri, bu bölümde yer alan maki
na, cihaz ve âletleri ifade eder.
FASIL

84

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve âletler; bunların aksamı
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Değirmen taşları, öğütücü taşlar ve 68 nci fasla giren diğer eşya; '
b) Seramikten mamul makinalar, cihazlar ve âletler (Pompalar gibi) ile bun
ların aksamı (Fasıl 69);
c) Lâboratuvarlar için cam eşya (70.17) ve teknik işlerde kulamlan camdan
mamul eşya (70.20 ve 70.21);
d) 73.36 ve 73.37 pozisyonlarında yer alan eşya ile, sair âdi madenlerden ma
mul benzeri eşya (Fasıl 74 ilâ 81);
e) El ile kullanılan elektromekanik alet ve cihazlar (85.05) ile, ev işlerine
mahsus elektromekanik cihazlar (85.06).
M. Meclisi
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84.01 —
84.02 —

84.03 —
84.04 —
84.05 —
84.06 —

84.07 —

Eşyanın cinsi
2. XVI ncı bölümün 5 ve 6 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle,
84.01 ilâ 84.21 pozisyonlarına ithal olunabilen makina ve cihazlar aynı zaman
da 84.22 ilâ 84.60 pozisyonlarına da girebilecek mahiyette ise, 84.01 ilâ 84.21
pozisyonlarına verilir.
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.17 pozisyonuna dâhil değildir:
a) Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makinaları ile çimlen
dirme cihazları (84.28);
b) Un fabrikaları için hububatı tavlama cihazları (84.29);
c) Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.30);
>
d) Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde
lerden mamul eşyanın muamelesine mahsus termik makina ve cihazlar (84.40);
e) Mekanik ameliyeler için imal olunan ve lüzumlu dahi olsa, içindeki sühu
net değişikliği (Isıtma veya soğutması) aşıl işin nisbetle tâli bulunan makina
ve cihazlar.
Aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dâhil değildir :
a) Ambalajların kapatılmasına mahsus dikiş makinaları (84.41);
b) 84.54 pozisyonundaki yazıhane makina ve cihazları.
3. 84.62 pozisyonu, aynı zamanda, en büyük ve en küçük kuturları, itibari
kutruna nisbetle % 1 den veya 0.05 milimetreden fazla farklı olmıyan (Hangi
si daha az ise o alınır.) parlatılmış çelik bil yal ara da tatbik olunur. Diğer çelik
bilyalar 73.40 pozisyonuna dâhildir.
4. Aksine bir hüküm bulunmadıkça ve yukarıdaki 2 numaralı not hükmü üo
X V I ncı bölümün 5 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, mütaaddit işlerde kullanılan makinalar, bunların başlıca kullanılışını nazarı itibara alan
pozisyona ve eğer böyle bir pozisyon yoksa veya başlıca kullanış maksadını tâ
yin mümkün değilse 84.59 pozisyonuna verilir.
Her türlü maddeden ip ve halat yapmaya mahsus makinalar (İp ve halat
katlarını birleştirici makinalar, büküm makinaları, halat makinaları, v. s.) 84.59
pozisyonunda yer alır.
Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jenaratörler «buhar kazanları» (Ay
nı zamanda alçak tazyikli buhar hâsıl eden kalorifer kazanları hariç).
Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jeneratörler için yardımcı cihazlar
(Ekonomizörler, sürşoförler, buhar akümülâtörleri, kurum temizleme ve gaz ta
sarruf cihazları, v. s.); buhar makinaları için kondansörler.
Gazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile işliyen asetilen jeneratör
leri ve benzeri gaz jeneratörleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın)
Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktörler hariç) ve buharlı yarı
sabit makinalar
Su buharı veya başka buharlar nasıl eden buhar makinaları (Kazanlarından
ayrı olarak).
Pistonlu dahilî ihtiraklı motorlar :
a) Moüorlar.
b) Aksam ve parçalar.
Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka motorlar.
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Eşyanın cinsi
Sair motorlar ve kuvvet hâsıl eden makinalar :
a) Uçaklar için tepkili motor ve gaz türbinleri ile bunların aksamı.
b) Diğer gaz türbinleri ve bunların aksamı.
c) Sair motorlar ve kuvvet hâsıl eden makinalarla bunların aksamı.
Makina ile işliyen yol silindirleri.
Mayiler için tulumbalar, motopomlar ve türbopomplar (Mekanik olmıyan
tulumbalar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dâhil); mayiler için elevatörler (Zincirli, kovalı, şeritli v. s.).
Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopompları; hava ve başka
gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompresörleri; serbest pistonlu jeneratörler; vantilatörler ve benzerleri :
a) Hava ve vakum tulumbaları, motopompları ve türbopompları ile ser
best pistonlu jeneratörler.
b) Hava ve başka gaz kompresörleri, motokompresörleri ve türbokompre
sörleri.
c) Vantilatörler ve benzerleri.
"
';
d) Müteferrik aksam ve parçalar.
Klima cihazları (Tek bir beden halinde birleşmiş olarak, motorlu bir vanti
latör ile rutubet ve sühuneti tadil edici tertibat ihtiva edenler).
Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, toz halinde katı yakıt veya
gazla çalışanlar); otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak gelen mekanik
kömür taşıyıcıları «avant - foyers», mekanik İzgaraları, mekanik kül boşaltıcı
tertibatı ve benzeri tertibatı dâhil).
Sanayie veya lâboratuvarlara mahsus fırınlar (85.11 pozisyonundaki elektrik
fırınları hariç).
Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer makinalar, cihazlar ve malzemeler
(Elektrikli veya başka tertibatlı).
Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalara ait silindirler dâhil) (Ma
den ve cam hadde makinaları hariç).
Sühunet değişikliğini gerektiren ameliyeleri (Ezcümle : Isıtma, pişirme, ka
vurma, taktir, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme,
kurutma, buğulama, tebahhur ettirme, kondanse etme, soğutma, v. s.) yap
maya mahsus tertibat ve cihazlar (Isıtılması elektrikle olsun olmasın) (Ev
işlerinde kullanılmaya mahsus cihazlar hariç) ; şofbenler ve diğer su ısıtıcı
ları (Elektrikli olanlar hariç) :
a) PastÖrizatörler, sterilizatörler ile bunların aksam ve parçalan
b) Sairleri :
I - Şofben ve su ısıtıcıları.
I I - Diğerleri.
III - Aksam ve parçaları.
Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma makinası ve sair makina, alet ve
cihazlar; mavilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus
cihazlar,
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Eşyanın cinai
Şişeleri ve başka kabları temizlemeye veya kurutmaya, şişeleri, kutuları,
çuvalları ve başka kabları doldurmaya, kapamaya, etiketlemeye veya kapsüllemeye, eşyayı paketlemeye veya ambalajlamaya mahsus makina ve ci
hazlar; içkileri paylandırmaya mahsus cihazlar; bulaşık yıkama cihazları.
Tartı alet ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler
dâhil; 5 santigram ve daha az ağırlıkları tartabilen hassas teraziler hariç);
her türlü âlet ve cihazlarına mahsus tartılar :
a) Basküller.
b) Sairleri.
Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize
etmeye mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın);
yangın söndürme cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme
tabancaları ve benzeri cihazlar; kum veya buhar fışkırtma makina ve cihaz
ları ile benzerleri :
a) Zirai mücadelede kullanılan mayi ve toz halindeki maddeleri püskürt
meye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar.
b) Sairleri.
c) Aksam ve parçaları.
Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için makina ve cihazlar (Asan
sörler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner köprüler,
taşıyıcılar, teleferikler, v. s.)
(84.23 pozisyona girenler hariç).
Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması, nakil ve tesviyesine mahsus sabit
veya müteharrik makina ve cihazlar (Mekanik kazma ve kürekler, kömür,
kaya ve madenleri tabaka halinde ayırarak parçalıyan havözler, ekskava
törler, raspalar, tesviyemakinaları, buldozerler, skreyperler, v. s.) kazık var
yosları; kar küreyici (87.03 pozisyonundaki kar küreyici arabalar hariç).
Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus, tarla ve bahçe ziraatinde
kullanılan makina ve cihazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
dâhil).
'
Zirai mahsullerin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar; ot
ve saman balyalama presleri; çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; ta
neleri temizlemeye mahsus kalbur makinaları ve benzerleri; yumurtaları,
meyvaları ve diğer zirai mahsulleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırıcı
makina ve cihazlar (84.29 pozisyonuna giren değirmenciliğe mahsus makina
ve cihazlar hariç).

Süt sağmaya mahsus makina ve cihazlar ve sütçülükte kullanılan diğer ma
kina ve cihazlar.
84.27 — Şarap, elma şarabı ve benzerlerinin imalinde kullanılan presler, fulvarlar ve
başka cihazlar.
84.28 — Ziraate, bahçıvanlığa, tavukçuluğa ve arıcılığa mahsus diğer makina ve cihaz
lar (Mekanik veya termik tertibatlı çimlendirme makinalariyle, tavukçuluğa
mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları dâhil).
84.29 — Değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar ile, hububat ve taneli k u m sebze
lerin işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (çiftçilikle ilgili olanlar
hariç).

Kıyınetinden
%

30

50
60

25
50
50

50

15

25

25

84.26 —

M. Meclisi

( S . Sayısı : 698 )

10
25

25

40

— 138 —
f arîfo
No :
84.30 —

84.31 —
84.32 —

84.33 —

84.34 —

84.35 —

84.36 —

84.37 —

84.38 —

Eşyanın cinai
Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvicilikte, makarna gibi hamur işleri imalinde,
reçel, şekerleme ve çikolata imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvalan n gıda maddesi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu faslın diğer pozisyon
larına dâhil bulunmıyan bu türlü makina ve cihazlar.
Kâğıt hamuru imaline, kâğıt ve mukavvanın imal ve finisajma mahsus maki
na ve cihazlar.
'
Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar
(Münferit
yaprakları dikmeye mahsus makinalar dâhil) :
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın).
b) Müteferrik aksam ve parçalar.
Kâğıt hamurunun, kâğıt ve mukavvanın işlenmesine mahsus diğer makina ve
cihazlar (Kâğıt ve mukavva kesmeye mahsus her nevi makina ve cihazlar
dâhil) :
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun, olmasın).
b) Müteferrik aksam ve parçalar,
Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar; klişeci
lik, stereotipi ve benzerleri için makinalar, cihazlar ve malzemeler; matbaa
harfleri, klişeler, levhalar, üstüvaneler ve tabedici diğer unsurlar; matbaacı
lıkta kullanılmak üzere hazırlanmış klişe kalıpları, levhalar, üstüvaneler ve
litografya taşları (Düz, pürtüklü, cilâlı, v.s.) :
a) Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus makinalar.
b) Klişecilik, stereotipi ve benzerleri için makina ve cihazlar.
c) Çinkodan klişeler.
d) Sairleri.
e) Müteferrik aksam ve parçalar.
Matbaa işleri ve grafik sanatlar için makina ve cihazlar, kâğıt vericiler, kâğıt
kırıcılar ve matbaacılığa mahsus diğer yardımcı cihazlar :
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın).
b) Müteferrik aksam ve parçalar.
Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddeleri lif haline getiren makina ve
cihazlar; dokumaya elverişli tabiî, sentetik veya suni lifleri hazırlamaya mah
sus makina ve cihazlar; dokumaya elverişli maddeler için filâtür ve rotor makinalari; bobin makinaları (Masura sancılar dâhil), çile ye tura makinaları.
Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve kaytan eşya ve file imaline mah
sus makinalar; dokuma, örme, v. s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar
(Çözgü makinası, haşıl ve tutkal makinaları, v. s.):
a) Dokuma makina ve cihazları.
b) Sairleri.
84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (Ratîyerler,
jâöquard makinaları, örgü, ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, mekik değiştir
me makinaları, v. s.); münhasıran veya esas itibariyle bu pozisyondaki ve 84.36
ve 84.37 pozisyonlarındaki makinalara aidolduğu anlaşılabilen aksam ve tefer
ruat (İğneler, kelebekler, kard garnitürü, taraklar, iğneli taraklar, üretme me
meleri, mekikler, gücü levha ve telleri, iğneler, platinler, tığlar, v. s.).
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84.39 — Parça halinde veya şekilli keçe imaline ve finisajma mahsus makina ve cihazlar
(Keçeden şapka imaline mahsus makinalar ve şapka kalıpları dâhil):
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın).
b) Müteferrik aksam ve parçalar.
84.40 — İpliklerin, mensucatın ve dokumaya elverişli maddeler mamullerinin yıkanma
sı, temizlenmesi, kurutulması, ağartılması (Kaşarlanması), boyanması, aprelenmesi ve finisajma mahsus makina ve cihazlar (Çamaşır yıkama makinaları,
hazır eşya için ütü ve pres makinaları, mensucatı top haline getirme, katlama,
kesme veya dantellemeye mahsus makinalar dâhil); mensucat veya diğer mes
netler üzerine pot kaplamak suretiyle lineleum veya diğer yer muşambaları
imaline mahsus makinalar; iplik, mensucat, keçe, deri, duvar kâğıdı, ambalaj
kâğıdı, yer muşambası ve diğer maddeler üzerine basma yapan makinalar (Bu
makinalar için hakkedilmiş levha ve üstüvaneler dâhil) •
a) Basma makinaları.
b) Her çeşit ve tipte yıkama makinaları.
*
c) Sair makina ve cihazlar.
d) Müteferrik aksanı ve parçalar.
84.41 — Dikiş makinaları (Mensucat, deri ve kösele, ayakkabı, v. s. için) (Dikiç makinalarmm mobilya kısımları dâhil); dikiş makinası iğneleri :
a) Dikiş makinaları.
b) Dikiş makinalarına mahsus mobilyalar.
c) Dikiş makinaları iğneleri.
d) Müteferrik aksam ve parçalar.
84.42 — Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayakkabı ve deriden veya kö
seleden diğer eşya imaline mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki
dikiş makinaları hariç).
84.43 — Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve maden sanayiinde kullanılan tav ocak
ları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları.
84.44 — Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindirleri.
84.45 — Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mahsus makinalı âletler (84.49
ve 84.50 pozisyonundakiler hariç).
84.46 — Taş, seramik müstahsallar, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer madenî
maddelerin işlenmesine ve camın soğuk olarak işlenmesine mahsus makinalı
aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç).
84.47 — Ağaç, mantar, kemik, ebonit, suni plâstik maddeler ve benzeri diğer sert mad
delerin işlenmesine mahsus makinalı aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç).
84.48 — Münhasıran veya esas itibariyle 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki maki
nalı aletlere aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (İşlenecek maddeleri
tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta aynaları, taksim edi
ci tertibat ve makinalı aletlere mahsus sair tertibat dâhil); 82.04, 84.49 ve 85.05
pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus alet tutucuları :
a) 84.45 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalı aletlerin parça ve teferruatı.
b) 84.46 tarife pozisyonundaki makinalı aletlerin parça ve teferruatı.
c) Sairleri.

M. Mecîkİ

(S. Sayısı: 698)]

Ejym0*
tinden
%

30
40

35
40
40
50

30
50
40
30

30
15
40
50

40
50

50
40
50

Tarifö
No :
84.49 —
84.50 —
84.51 —
84.52 —

84.53 —
84.54 —

84.55 —

84.56 —

84.57 —

84.58 —
84.59 —

84.60 —

84.61 —

İ3Ö

-

Eşyanın cinsi
El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler ve mak'inalı aletler
(Elektrik
motorlu olanlar hariç).
Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mahsus, gazla çalışan makina ve
cihazlar.
Yazı makinaları (Toplama tertibatı bulunanlar hariç); çek yazan makinalar.
Hesap makinaları; muhasebe makinaları, kaydedici kasalar, posta pulu ye
rine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinalari-ve top
lama tertibatı olan benzeri cihazlar.
Delikli kartla çalışan istatistik makinaları ve benzerleri (Delici, kontrol edici,
ayırıcı, cetvel yapıcı, teksir edici, v.s.).
Yazıhane için sair makina ve cihazlar (He'ktografik olan veya mumlu kâğıtla
çalışan teksir makinaları, adres basma makinaları, madenî paraları ayırma, say
ma ve paketleme makinaları, (kurşun kalem açan cihazlar, zımba ve raptiye ma
kinaları, v.s. gibi) :
a) Teksir, adres basma makinaları.
b) Sairleri.
,.
- Münhasıran veya esas itibariyle 84.51 ilâ 84.54 pozisyonlarındaki makina ve
cihazlara aidolduğu anlaşılabilen aksam ve teferruat (Kutular, örtüler ve ben
zerleri hariç).
,
Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madenî katı maddeleri (Toz veya
hamur halinde olanlar dâhil) ayirma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştır
maya mahsus makina ve cihazlar; madenî yatı yakıtları, seramik hamurlarını,
çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglomere
etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus malkina ve cihaz
lar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar :
a) Beton karıştırma, taş kırma makinaları. /
b) Sairleri.
c) Müteferrik aksam ve parçalar.
Camı ve camdan mamul eşyayı sıcak larak imale ve işlemeye mahsus "makina
ve cihazlar; elektrik, elektronik ve benleri işlerde kullanılan ampul, ince boru
ve valilerin takılmasına mahsus makinalar.
İşleyişi hünere ve şansa bağlı olmıyan otomatik satış cihazları (posta pulu,
sigara, çikolata, yiyecek ve saire veren otomatik cihazlar gibi).
Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geemiyen veya bulunmıyan makina
lar ve mekanik cihazlar :
a) Topraktan eşya imalinde kullanılan makinalar.
b) Nükleer reaktör makinaları.
c) Sair makinalar.
d) Müteferrik aksam ve parçalar.
Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenlerin, madenî karbürlerin,
camın, madenî maddelerin (Seramik hamurları, beton, çimento, v. s.), kau
çuğun ve suni plâstik maddelerin dökümünde kullanılan neviden kalıplar
(Madenler için külce kalıpları hariç).
Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı vali
ler ile termıostatik valfler dâ!h!l) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve
benzeri diğer kablar için).
M. Meclisi
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84.62 — Her nevi rulmanlar (Büyalı, iğneli, makaralı veya her şekilde rıüolu).
84.63 — Transmisyon milleri, manivelalar, yatak kovanlar, mil yatakları, dişliler ve
sürtünme dişlileri, süratli eksiltiei, artırıcı ve değiştirici tertibat, valonlar
ve makaralar (Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus
takımlar dâhil), irtibat çarkları, birleştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki
birleştiriciler, v. s.) ve mafsal contaları (Kardan contaları, oldham contala
rı v. s.).
84.64 — Amyant, keçe ve mukavva gibi maddelerle mürettep madenî levhalardan ve
ya ince madenî yapraklardan contalar ve benzerleri; makinalar, ince ve ka
hrı borular ve benzerleri için poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda takım
veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli maddelerden mamul contalar ve ben
zerleri.
84.65 Makinalarm ve mekanik cihazların, elektrik için bağlama yerlerini, izole kı
sımlarını, bobin, kontak veya, diğer elektrik tertibatını ihtiva etmlyen ak
sam ve parçaları (Bu faslın diğer pozisyonlarında zikri gecmiyen veya bulunmıyan).
FASIL

85

EUktriJc makina ve cihazları ve elektroteknik
aksamı

işlere yarıyan

eşya;

bunların

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Elektrikle ısıtılan battaniye ve örtüler, yastıklar, ayak tandırları ve
benzerleri; elektrikle ısıtılan giyim eşyası, ayakkabılar, kulaklıklar ve üstte
taşman diğer eşya;
b) 70.1.1. pozisyonundaki cam eşya ;
. e) Elektrikle ısıtılan mobilyalar (Fasıl 94).
2. Aynı zamanda hem 85.01 pozisyonunda hem de 85.08, 85.09 veya 85.21 po
zisyonlarında. yer alabilen eşya, bu son üç pozisyona verilir.
Bununla beraber, madenî tekneli, civa buharlı mütatörler 85.01 pozisyonun
da kalır.
3. 85.06 pozisyonu, umumiyetle ev işlerinde kullanılan neAdden olmak şartiyle, aşağıda yazılı elektromekanik cihazları ihtiva eder :
a.) Ağırlığı ne olursa olsun, süpürgeler, parke cilalama makinalan, gıda
maddelerini ezme ve karıştırma makinalan, meyva presleri ve vantilatörler;
I») Ağırlığı 20 kiloyu gecmiyen diğer makina ve cihazlar.
Bununla beraber, bulaşık yıkama makinalan (84.19), çamaşır yıkama maki
nalan (Santrifüjlü olup olmadığına göre 84.18 veya 84.40), ütü makinalan
(Kalender olup olmadığına göre 84.16 veya 84.40), dikiş makinalan (84.41)
ve 85.12 pozisyonundaki elektrotermik cihazlar bu pozisyona dâhil değildir.
85.01 - - Elektrik jeneratörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; statik transforma
törler ve statik konvertisörler (Redresörler ve saire); reaktans bobinleri ir6
şelfler :
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85.02 —

85.03 —
85.04 —
85.05 —
85.06 —
85.07 —85.08 —

85.09 —

85.10 —

85.11 —

85.12 —

Eşyanın cinai
a) Transformatörler (35 000 volt ve 2 000 KWA dan aşağı olanlar).
b) Transformatörler (35 000 volt ve 2 000 KWA dan yukarı olanlar).
c) Elektrik jeneratörleri (100 KWA dan aşağı olanlar).
d) Elektrik jeneratörleri (100 KWA dan yukarı olanlar).
e) Elektrik motorları (10 hariç) beygir gücüne kadar olanlar).
f) Elektrik motorları (10 ve dalıa yukarı beygir gücüne kadar olanlar).
g) Konvertisörler (Rotatif ve statik).
h) Sairleri.
ij) Aksam ve parçalar.
*
Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş daimî miknatısiar;
manyetik veya elektromanyetik platolar, miller ve tesbite yarıyan benzeri di
ğer manyetik veya elektromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler,
irtibatlandırıeılar, vites değiştiriciler ve frenler; elektromanyetik vinç baş
ları.
Elektrik pilleri.
Elektrik akümlâtörleri.
El ile kullanılmaya mahsus elektromekanik aletler ve makinalı aletler (Mo
tor takılmış).
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektromekanik cihazlar (Motor takılmış).
Elektrik motorlu traş makinaları, sac; kesme ve hayvan kırkma makinaları.
Dahilî ihtiraklı m'otorları ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve
cihazlar (Manyetolar, dinamomanyetolar, ateşleme bobinleri, atşeleme ve ısıt
ma bujileri, muharrikler, v.s.) ; bu motörlerle birlikte kullanılan jeneratörler
(Dinamolar) ve konjonktür - disjonktörler.
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydın
latma ve işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici ter
tibat,
Kendi enerji kaynaklariyle işi iyen elektrikli portatif lâmbalar (Pilli, akümülâtörlü, elektromanyetik, v.s.) (85.09 pozisyonundakiler hariç) :
a) Maden ocakları için maden lâmbaları.
b) Sairleri.
Sanayide ve lâboratuvarlarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik endüksi
yonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya
mahsus cihazlar dâhil) ; kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli makina
ve cihazlar :
a) Sanayide ve lâboratuvaıiarda kullanılan elektrik fırınları (Elektrik en
düksiyonu veya elektrik enerjisi kaybı suretiyle termik ameliyelerde kulla
nılmaya mahsus cihazlar dâhil) ; kaynak, lehim ve kesme işleri için elektrikli
makina ve cihazlar.
b) Müteferrik aksam ve parçalar.
Elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar; bina,
saha ve benzeri yerleri ısıtıcı elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik • cihazlar (Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç. kıvırma maşalarını
ısıtma cihazları, v.s.); elektrik ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektrotermik
cihazlar; 85.24 pozisyonun d a kil erden gayrı ısıtıcı rezistanslar.
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi

85.13 — Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuran - portör ile uzak mesa
feler muhaberesini temine mahsus cihazlar dâhil) :
a) Telgraf makmaları.
b) Telgraf makinalarının aksam ve parçaları.
c) Sairleri.
85.14 •— Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı elektrik amplifika
törleri :
a) Mikrofonlar ve mesnetleri.
b) Hoparlörle]'.
c) Alçak prekonslı elektrik amplifikatörleri.
85.15 — Alıcı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf cihazları, alıcı ve verici radyo ve
televizyon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon
kameraları dâhil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihaz
ları ve radyo vasıtasiyle uzak mesafeleri kontrol cihazları :
a) Alıcı komple radyo cihazları (gramofonla mücehhez olanlar dâhil).
b) Alıcı komple televizyon cihazları (Radyo ve gramofonla mücehhez olanlar
dâhil).
c) Sair komple cihazlar.
d) Aksam ve parçalar.
85.16 — Demiryolları ve diğer yollar için elektrikli işaret, emniyet, kontrol ve kuman
da cihazları (Limanlar ve hava meydanları için olanlar dâhil).
85.17 — Elektrikli ses ve işaret cihazları (Ziller, sirenler, ilân levhaları, hırsızlığa veya
yangına karşı alarm cihazları, v.s.) (85.09 ve 85.16 pozisyonlarmdakiler hariç).
85.18 — Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edilebilir) :
a) Sabit elektrik kondansatörleri.
h) Sairleri.
85.19 — Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya irtibatlandırılmaısı için teçhizat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre
kesiciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, v.s.); ısıtıcı olmıyan
rezistanslar, potansiyometreler ve reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtizazlı
kontak veya motorla çalışan otomatik voltaj regülâtörleri; kumanda veya tev
zi tabloları (Telefon tevzi tabloları hariç) :
a) Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara, ayrılması veya
irtibatlandırılması için teçhizat.
b) Isıtıcı olmıyan rezistanslar, potansiyometreler ve reostalar.
c) Kumanda veya tevzi tabloları.
d) Sairleri.
e) Aksam ve parçalar.
85.20 — Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şualar teminine yarıyan, kızma veya
deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri; ark lâmbaları; fotoğrafçılıkta kullanı
lan ve elektrikle ateş alan flâş ampulleri.
85.21 •*- Elektronik lâmbalar, tüpler ve valfler (85.20 pozisyonundakiler haricolmak
üzere, sıcak Ikâtotlu, soğuk katotlu veya fotokatotlu olanlar), ezcümle : Ha
vası alınmış, buharlı Veya gazlı lâmbalar, tüpler ve valflar (Civa buharlı redresör tüpler dâhil), katodik tüpler, televizyon kameraları için valfler, v.s.; foM. Meclki
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85.22 -—
85.23 —

85.24 —

85.25 —
85.26 -—

85.27 —
85.28 •—

Eşyanın cinsi
to - elektrik selüller; monte edilmiş tranzistorlar ve monte edilmiş benzeri yarı
nâkil elemanlar; monte edilmiş piezoelektrik kristaller :
a) 85.15 pozisyonundaki cihazların elektronik lâmba, tüp ve transistorları.
b) Sairleri.
Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan elektrikli
makina ve cihazlar.
Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müşterek akslı kablolar
dâhil), şeritler, çubuklar ve benzerleri (Anodik olarak lake veya okside edilmiş
olanlar dâhil), (irtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın).
Elektrik işlerinde veya elektroteknik işlerde kullanılan, madenli veya madensiz,
kömür veya grafitten eşya ve parçalar (Elektrik makinaları için süpürgeler,
lâmba, pil veya mikrofonlar için kömürler, fırınlar, kaynak cihazları veya elekt
roliz tesisleri için elektrotlar, v.s. gibi) :
a) Elektrik makina ve cihazlar için baleler.
b) Sairleri.
İzolatörler (Yapıldığı madde ne olursa olsun).
Elektrik makina, cihaz ve tesisleri için izole edici parçalar (Tamamen izole edici
maddelerden mamul veya vidalı duylar gibi bağlayıcı madenî parçaları ihtiva
edenler) (85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç).
Âdi madenlerden izole edici borular ve bunların bağlayıcı parçaları (dâlhilen
izole edilmiş).
Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bu
lunmıyan elektrikli aksam ve parçaları.

BÖLÜM

XVII

Nakil vasıtalları
NOTLAR .
1. 97.01, 97.03 ve -97.08 pozisyonlarına giren eşya ile, 97.06 pozisyonuna giren
küçük ve büyük kızaklar ve benzerleri bu bölüme dâhil değildir.
2. Aşağıda yazılı eşya, nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile, bu
bölümdeki «Aksam», «Parça» ve «Teferruat» tâbirleri içine girmez :
a) Yapıldığı madde ne olursa olsun, contalar, rondelâlar ve benzerleri (İmal
edildiği madenin rejimine veya 84.64 pozisyonuna verilir);
b) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (BÖLÜM XV) umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
c) 82 nci fasılda yer alan eşya (aletler);
d) 83.11 pozisyonuna dâhil eşya;
e) 84.01 ilâ 84.59 pozisyonlarında yer alan makina ve cihazlarla bunların ak
sam ve parçaları; 84.61, 84.62 pozisyonlarında yazılı eşya ve 84.63 pozisyonun
daki transmisyon tertibatı (Motorun bünyesine dâhil parçalar olmak şartiyle);
f) Elektrik makina ve cihazlariyle elektrik teçhizat ve teferruatı (Fasıl 85);
g) 90 nci fasılda yer alan alet ve cihazlar;
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi
h) Saatçi eşyası (Fasıl 91);
ij) Silâhlar (Fasıl 93);
k) Kara nakil vasıtalarının aksamı olarak kullanılan cinsten fırçalar (96.02).
3. 86 ilâ 88 nci fasıllarda zikri geçen «Aksam, parça ve teferruat» tâbirine,
münhasıran veya esas itibariyle bu fasıllarda yer alan eşya ve vasıtalara ait bulunmıyan aksam, parça ve teferruat dâhil değildir. Bu fasılların iki veya daha
ziyade pozisyonu girebilecek mahiyette olan aksam, parça veya teferruat, asıl
kullanma yerine göre tasnif edilir.
4. Hem hava, hem kara nakil vasıtası olarak kullanılmaya elverişli, hususi su
rette imâl edilmiş uçaklar, uçak sayılır. Hem karada, hem denizde kullanılma
ya elverişli, hususi surette imal edilmiş motorlu kara nakil vasıtaları, motorlu
kara nakil vasıtası sayılır.
5. Bu bölüme giren nakil vasıtaları ve diğer eşyadan, aksamı tamamlanmamış
veya imali bitirilmemiş olanları, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş va
sıta ve eşyanın asli vasıflarını haiz bulunduğu takdirde, bunlar gibi tasnif edi
lir.
6. Aksine bir hüküm bulunmadıkça, İm bölüme dâhil olan (Veya yukarıdaki
5 numaralı not hükmü gereğince aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş eş
ya gibi tasnif edilen) eşya, sökülmüş veya monte edilmemiş bir halde ithal olun
duğu takdirde, monte edilmiş eşya gibi tasnif edilir.
FASIL

86

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikle çalısmıyan işaret
cihazları
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Demiryolu ve tramvay hattı için ağaçtan traversler (44.07) ve betondan
traversler (68.11);
b) 73.16 pozisyonuna dâhil bulunan demiryolu ve tramvay hattı malzemesi;
c) 85.16 pozisyonundaki elektrikli işaret cihazları.
2. Dingiller, tekerlekler, dingile takılı tekerlekler (Tekerlek takımları), ban
dajlar, tekerlek gövdeleri, göbekleri ve diğer tekerlek aksamı, şasiler, bogjiler,
biseller ve benzeri diğer tekerlek takımları, dingil yatakları (Katı veya mayi
yağ yatakları), her nevi fren tertibatı, müsademe tamponları, cer kancaları ve
koşum takımları, geçiş körükleri ve vagonlara ait karoseri eşyası 86.09 pozisyo
nuna girer.
3. Yukarıdaki 1 numaralı Not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, 86.10 pozisyo
nuna bilhassa şunlar dşhil bulunmaktadır. Birleştirilmiş hatlar (Portatif
olsun olmasın), döner plâtformlar ve döner köprüler, durdurma tamponları,
gabariler, semaforlar, müteharrik diskler ve levhalar, tren yolu geçitleri için
kumanda cihazları, makas tertibatı, uzaktan manevra cihazları ve her türlü
yollar için elektrikli olmıyan diğer mekanik işaret, emniyet, kontrol ve ku
manda cihazları (Elektrikli aydınlatma için tâli tertibatı bulunsun bulun
masın).
M. Meclisi
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%

Eşyanın cinsi
Buharlı lokomotifler ve lokotraktörler; tenderler.
Elektrikli lokomotifler ve lokotraktörler (Akümülâtörlü olanlar veya elek
trik enerjisini dışardan alanlar).
Sair lokomotifler ve lokotraktörler.
Motorlu vagonlar (Tramvay için olanlar dâhil) ve motorlu drezinler :
a) Motorlu vagonlar.
b) Sairleri.
Yolcu vagonları, tramvay römarkları, bagaj furgonları, posta vagonları, has
ta vagonları, mevkufların nakline mahsus vagonlar, tecrübe vagonları ve de
miryolları için sair hususi vagonlar.
Atelye vagonlar, vinçli vagonlar ve demiryolları için diğer servis vagonları;
motorsuz drezinler.
Ray üzerinde yük nakline mahsus vagon ve vagonetler.
Her nevi nakliyat için tekne ve konteynerler (Sarnıç ve hazne konteynerler
dâhil).
Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve parçaları.
Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her türlü münakale yolları için
elektrikli olmıyaıı mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları;
bunların aksam ve parçaları.
FASİT.
Motorlu kara nakil vasıtaları,

traktörler,
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bisikletler,

motosikletler

ve diğer

kara nakil vasıtaları
NOTLAR.
1. Bu fasıl anlamında «Traktör» tâbiri, esas itibariyle diğer kara nakil va
sıtalarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere
imal olunan ve asli vazifesinin yanısıra alet ve edevatı, gübre, tohum ve
saireyi taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmıyan motorlu kara na
kil vasıtalarını ifade eder.
2. Şoför mahalli bulunan motorlu kara nakil vasıtalarının şasileri 87.04 po
zisyonuna değil, 87.02 pozisyonuna girer.
3. 87.10 pozisyonu, normal olarak büyüklerin bindiği şekilde imal edilmiş
olmıyaıı ve bilyalı rulmanları bulunmıyan çocuk bisikletlerini İhtiva etmez,
bunlar 97.01 pozisyonuna girer.
87.01 — Traktörler (Vinçli traktörler dâhil).
87.02 — insan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (Spor otomo
billeri ve troleybüsler dâhil) (Motorun cinsi ne olursa olsun) :
a) Binek otomobilleri ve otobüsler.
b) Sairleri.
.
87.03 — Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulumbalı veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus araba
lar, tohum, gübre, su ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü
arabalar, atelye arabalar, radyoloji cihazlariyle mücehhez arabalar ve ben
zerleri) (87.02 pozisyonundaki motorlu kara nakil vasıtaları hariç).
M. Meclisi
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87.04 —
87.05 —
87.06 —

87.07 —

87.08 —
87.09 —
87.10 —
87.11 —
87.12 —
87.13 —

87.14 —

Kaymetinden
%

Eşyanın cinsi
İHTAR : Verem mücadelesinde kullanılmak üzere ithal olunan, radyoloji ci
hazı ve jeneratör ile mücehhez motorlu kara nakil vasıtaları, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesi ile vergiden muaftır.
87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının
motorlu şasileri.
87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtaları
nın karoserleri (Şoför mahalleri dâhil).
87. 01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtaları
nın aksam, parça ve teferruatı :
a) 87.01 pozisyonundaki vasıtaların karoseri aksamı
b) 87.04 pozisyonundaki şasilerin aksamı :
I - Traktörlere aidolanlar.
II - Sairleri.
c) Sairleri.
Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşj^a taşımaya ve istif yapmaya
ve benzeri işler görmeye mahsus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa
olsun); demiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktörler; bunların
aksam ve parçaları.
Tanklar ve muharebe için diğer zırhlı otomobiller (Silâhla mücehhez olsun
olmasın); bunların aksam ve parçaları.
Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler (Sepetli veya sepet
siz) ; motosiklet ve her türlü bisiklet için ayrı olarak gelen sepetler
Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler vo benzerleri dâhil).
Malûller tarafından kullanılmak üzere hususi surette imal edilmiş, hareket etti
rici tertibatı bulunan koltuklar ve benzeri vasıtalar (Motorlu olsun olmasın).
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça
ve teferruatı.
Çocuk ve hasta nakline mahsus, hareket ettirici tertibatı bulunmıyan arabalar;
bunların aksam ve parçaları:
a) Çocuk arabaları.
*
b) Sairleri.
Hareket ettirici tertibatı bulunmıyan diğer kara nakil vasıtaları; her türlü va
sıtalar için römorklar; bunların aksam ve parçaları :
a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları.
b) Sairleri.
FASIL
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Hava nakil vasıtaları
88.01 — Balonlar ve hava gemileri.
88.02 — Aerodinler (Uçaklar, deniz uçakları, uçurtmak balonlar, planörler, otöjirler,
helikopterler, ornitopterler, v. s.); rotoşütler:
a) Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel
yapıdaki uçaklar (Tarım Bakanlığının müsaadesiyle).
b) Sairleri.
*
M. Meclisi

(S. Sayısı : 698 )

5

Muaf
5

— 143 —
Tarife
No :

Eşyanın cinsi

]£ıym$*
tinden
%

,

88.03 — 88.01 ve 88.02 pozisyonlarına giren eşyanın aksam ve parçaları.
88.04 — Paraşütler ve bunların aksam, parça ve teferruatı.
88.05 — Katapültler ve benzeri başka atma cihazları; yerde uçuş talimleri
mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları.
FASIL
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89

Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları

89.01 —
89.02 —
89.03 —

89.04 —
89.05 —

NOT .
Monte edilmiş olsun olmasın, inşası bitmemiş veya aksamı tamamlanmamış ge
milerle gemi tekneleri ve monte edilmemiş tamam gemiler, ait bulundukları ge
mi nevinin rejimine tabidir; nevi tâyin edilemiyenler 89.01 pozisyonuna girer.
Gemiler ve suda işliyen diğer vasıtalar (Bu faslın diğer pozisyonlarına giren
ler hariç).
Römorkörler.
Fener gemileri, tıüumbalı gemiler, her nevi tarak dubaları, yüzen vinçler ve
asli vazifelerine nisbetle nakliye hizmetleri ikinci derecede kalan diğer gemiler;
yüzen havuzlar.
Sökülecek gemilerle, suda işliyen sökülecek diğer vasıtalar.
Çeşitli yüzer vasıtalar (Rezervuarlar, dubalar, bağlama şamandıraları, işaret
şamandıraları, işaret kuleleri ve benzerleri gibi).

BÖLÜM

XVIII

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol alet ve cihazlar;
tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; musiki aletleri; televizyonda
manyetik usuller hayal ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar;
bunların aksam ve teferruatı
FASIL

.90

Optik alet re cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol
tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar

alet ve cihazları;

NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Teknik işlerde kullanılan, sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan mamul
eşya (40.14), deri ve köseleden veya aglomere deri ve köseleden mamuller
(42.04) ve dokumaya elverişli maddelerden mamuller (59.17);
b) 69.03 pozisyonunda yer alan ateşe mukavim eşya, 69.09 pozisyonuna gi
ren, lâboratuvarlarda, kimyevi ameliyelerde ve diğer teknik işlerde kullanı
lan eşya;
c) Optik tarzda işlenmemiş camdan aynalar (70.09) ve optik eşya mahiyetin
de olmıyan âdi madenden veya kıymetli madenlerden aynalar (Hale göre,
83.12 veya Fasıl 71);
d) 70.07, 70,11 70.14, 70.15, 70.17 ve 70.18 pozisyonlarına giren cam eşya;
M. MecM
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e) XV ilci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden
(Bölüm XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile suni plâstik mad
delerden (Umumiyetle 89.07 ye giren) benzeri eşya;
f) 84.10 pozisyonundaki, ölçü tertibatını haiz tevzi tulumbaları; eşyayı tar
tarak sayan ve kontrol eden tartı alet ve cihazlariyle, bunların ayrı olarak
ithal olunan tartıları (84.20) ; 84.22 pozisyonundaki kaldırma ve istifleme ci
hazları; makinalı aletlerin iş gören kısımlarını veya üzerinde işlenen eşyayı
ayarlamaya mahsus tertibat (84.48) ; optik okuma tertibatiyle, meselâ optik
bölücülerle mücehhez olsun olmasın (Gözlükler, merkezi tâyine, hizaya getir
meye yarıyanlar gibi tamamen optik aletlerden sayılan tertibat hariç) detandörler, vanalar ve sair muslükçu eşyası (84.61);
g) Motorlu kara nakil vasıtaları için aydınlatma projektörleri
(85.09),
radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıtasiyle uzak mesafeleri kontrol cihazları (85.15) ;
h) Münhasıran manyetik usullerle çalışan, ses kaydetmeye ve seri halinde
çoğaltmaya mahsus sinema cihazları (92.11) ; manyetik ses diyaframları
(92.13) ;
ij) 97 nci fasla giren eşya;
k) tstiap ölçmeye mahsus aletler (Mamul olduğu maddeye göre tasnif edilir).
2. îmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış maMna, cihaz ve aletler,
imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış mümasillerinin asli vasıflarını haiz
bulundukları takdirde, onların rejimine tabi tutulur.
3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, münha
sıran veya esas itibariyle bu fasla dâhil makina, cihaz ve aletlerde kullanılmaya
elverişli aksam, parça ve teferruat, aşağıda yazılı olduğu şekilde tasnif edilir :
a) Bu fasla yahut 84.85 veya 91 nci fasıllara (84.65 ve 85.28 pozisyonları
hariç) giren makina, cihaz ve aletleri teşkil dden aksam, parça ve teferruat, o
eşyanın dâhil bulunduğu pozisyona girer;
b) Diğer aksanı, parça ve teferruat, metnindeki şartlara uyduğu takdirde
90.29 pozisyonuna, aksi halde aksam, parça ve teferruatını teşkil ettiği maki
na, cihaz ve aletlerin yer aldıkları tarife pozisyonlarına girer.
4. 90.05 pozisyonuna, astronomi dürbünleri (90.06) ve silâhlar için nişan
dürbünleri, denizaltılar ve muharebe tanklarına mahsus periskoplar ve bu fasıl
daki makina, cihaz ve aletlere mahsus olan dürbünler dâhil değildir (90.13).
5 Hem 90.13 hem 90.16 pozisyonuna girebilecek mahiyette olan optik ölçü, mu
ayene ve kontrol makina, cihaz ve aletleri 90.16 pozisyonuna girer.
6. 90.28 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olanlar dâhildir :
a) Elektrik miktarını ölçmeye, muayene veya. kontrol etmeye mahsus alet ve
cihazlar;
b) 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 ve 90.27 pozisyonlarında tarif
edilen mahiyette olan, faıkat işleyişi, araştırılan veya otomatik olarak kontrol
edilen faktörle mütehavvil olektrikî bir olaya dayanan makina, cihaz ve aletler
(Stroboskoplar hariç);
c) Alfa, beta, gama şualarını, X - şuaı ile kozmik şuaları ve benzeri radyas
yonları meydana çıkarmaya veya ölçmeye mahsus alet ve cihazlar.
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90.01 —

90.02 —

90.03 —
90.04 —
90.05 —
90.06 —
90.07 —
90.08 —
90.09 —
90.10 —

90.11 —
90.12 —
90.13 —
90.14 —

90.15 —
90.16 —

90.17 —

Eşyanın cinsi
7. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri,
o eşya ile satılması mûtat neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile bir
likte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde kendi rejimlerine tabi tutu
lurlar.
Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, prizmalar, aynalar ve diğer op
tik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); yaprak veya
levha halinde polarizan maddeler.
Alet ve cihazlar için, her türlü maddeden, monte edilmiş adeseler, prizmalar,
aynalar ve sair optik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya
hariç).
Gözlük çerçeveleri ve aksamı (âdi gözlük, yaylı gözlük, saplı gözlük, toz veya
güneş gözlüğü ve benzerleri için).
Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya güneş gözlükleri ve ben
zerleri (Tıbbi, koruyucu v.s.).
Dürbünler (Tek veya çift gözlü), priz matik olsun olmasın.
Astronomi ve kozmoğrafya aletleri (Teleskop, astronomik, meridyen, ekvatoryal dürbünler, v.s.) ve bunların mesnetleri (Radyo - Astronomi aletleri hariç).
Fotoğraf cihazları; fotoğraf veya sinema için flâş ışığı hâsıl etmeye mahsus
cihaz veya tertibat.
Sinema cihazları (Hayal ve ses alıcı) (Kombine olsun olmasın) sesli veya ses
siz projeksiyon cihazları.
Sabit projeksiyon cihazları; fotoğraf büyültmeye veya küçültmeye mahsus ci
hazlar.
Fotoğraf veya sinema İâboratuvarlarında kullanılan ve bu faslın diğer pozis
yonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan malzeme ve cihazlar; kontaklı fo
tokopi cihazları; filim ve pelikülleri sarmaya mahsus bobin ve makaralar; pro
jeksiyon perdeleri.
Elektronik ve protonik mikroskoplar ve difraktograflar.
Optik mikroskoplar (Mik'rofotoğraf, mikrosinema ve mikroprojeksiyon ci
hazları dâhil).
..
•- •
Bu faslın diğer pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan optik cihaz
ve aletler (Projektörler dâhil).
Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri Ve hidrografi,
seyrüsefer (Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet
ve cihazlar; pusulalar ve telemetreler.
Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlıkları tartabilenler) (Tartı
ları birlikte olsun olmasın).
Resim yapma, çizgi çizme ve hesap yapmaya mahsus aletler (Pantograflar,
pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri, v. s.) ; bu faslın
başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ölçü, muayene ve kontrol
makina, cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, plânimetreler, mikrometreler, ka
libreler, çap ölçen aletler, metreler v. s.) ; profil projektörleri.
Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve cihazlar (Elek
trikli tıbbi cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dâhil).

M.
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90.18 —

90.19 —

90.20 —

90.21 —

90.22 —

90.23 —

90.24 —

90.25 —

90.26 —
90.27 —

90.28 —

Eşyanın cinsi
Mekanoterapi ve masaj cihazları; psikotekmi, ozonoterapi,
oksijenoterapi,
suni teneffüs ve aerJösolterapi cihazları ve teneffüg içdn diğer cihazlar (Gaz
maskeleri dâhil).
Ortopedi cihazları (Tıbbi - cerrahi kuşaklar dâhil); protez dişler, gözler, ba
caklar ve diğer protez uzuvlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus
cihazlar; kırıklara mahsus eşya ve cihazlar (Cebireler, gutiyerler ve benzer
leri) :
a) Protez uzuvlar.
b) Protez dişler.
c) Sairleri.
X - Şualı cihazlar (Radyografi için olsun olmasın) ve radyoaktif maddelerin
radyasyonlariyle çalışan cihazlar (X - şuaı hâsıl eden jeneratör tüpler, tansi
yon jeneratörleri, kumanda kürsüleri, muayene ve tedavi için ekranlar,, ma
salar, sandalyeler ve benzerleri).
Münhasıran teşhir edilmek ^öğretimde, sergilerde, v. s.) üzere imal olunan
ve başka maksatlar için kullanılmaya elverişli bulunmıyan alet, cihaz ve mo
deller.
Sınai maddelerin (Maden, ağaç, dokumaya elverişli madde, kâğıt veya plâs
tik madde, v . s.) mukavemet, sertlik, cer ve tazyika karşı dayanıklılık, elas
tikiyet ve benzeri diğer hassalarını mekanik surette muayene ve fcontaol et
meye mahsus makina ve cihazlar.
Dansimetreler, aerometreler, alkoometreler T * benzeri aletler, termometre
ler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (Kaydedici
tertibatlı olsun olmasın); bu aletlerin bir aamya getirilmiş olanları.
Mayi ve gazların ölçülmesine, ktmtroluna veya tamâmine yahut sühunetin
otomatik olarak kontroluna mahsus alet ve cihazlar (Manometreler, termos
tatlar, seviye müşirleri, su akımı müşirleri «D6bitm6tres», bacaların otoma
tik duman çekme regülâtörleri (90.14 pozrsyonuna giren alet ve cihazlar ha
riç), kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler.
Fiziki ve kimyevi tahliller için alet ve cihazlar (Polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil ediciler g i b i ) ; lüzuculiği, mesa
matı, satıh gerilmesini ve benzeri hususları ölçmeye ve kontrol etmeye mah
sus alet ve cihazlar (Ezcümle : Viskozimetreler, porozimetreler ve dilato
metreler) ; hararet, ışık ve ses ölçmeye veya :kontrol etmeye mahsus filet ve
cihazlar (Ezcümle : Fotometreler - Poz verme zamanını gösterenler dâhil Kalorimetreler gibi); mikr ot omlar.
Gaz, mayi ve elektrik sayaçları (îstihsal, sarfiyat ve kontrol iğin olanlar dâ
hil).
Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podometreler, v. s.), sürat müşirteri ve takimetreler
Manyetik taksimetreler dâhil, 90.14 pozisyonundakiler hariç); stroboskopMr.
ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kııllaanlan elektrikli
veya elektronik alet ve cihazlar.
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Eşyamn cins

90.29 — Mnnhaatraaı veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 veya 90.28
pozisyonlarında yazılı alet ve cihazların bir veya birkaçında kullanılmaya el
verişli akıam^ parça v« tefeasnuafr :
a) 90.23 ve 90.24 pozisyonlarındakilere nıahsu* olaaLac
b) 90.26 ve 90.27 pozisyonlarındakilere mahsus olanlar.
c) 90.28 poizsyonundakilere mahsus olanlar.
FASIL

35
50
40

91

SmtçL eşyan

91.01 —
91.02 —
91.03 —
91.04 —
91.05 —

91.06 —

91.07 —
93^08 —

NOTLAR.
1. 91.02 ve 91.07 pozisyonlarının tatbikinde «gaat maküıaeı» tâbiri regülâtör
unsur olarak bir zembacekLe mileehhez rakkası bulunan ve kalınlığı, tabla ve
küpeleriyle, 12 milimetreyi gaçmiyen malriîialam. ifade eder.
2. Eşapmansız işlemek ü*ere ithal edilmiş olan zemberekli makinalar 91.07
ve 91,08 paziayanlanna dâhil değildir" (84.08).
3. XV nci bölümün. 2. numaralı notunda, tarif edildiği üzere, âdi madenlerden
(BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus* malzeme ite, suni plâstik maddelerden
(Umumiyetle 3&Q7 ye gks*L) benzeri, eşya* saat' için ağırkk topları, saat camlara^ saat zincir ve büazikleiri, elektrik teçhiısgfeL aksamı, bilyalı rulmanlar ve
rulman: buraları bu fasla dâhil değildir.
âaafc yaylam (Zemberekler dâhil) 91,11 porisyonundadır.
4 2. ve 3/ numaralı not; hükümleri mahfuzkalmak; şartiyle, aynı zamanda
hem saat makinası veya aksamı olarak, hem de diğer eşyada ve bilhassa ölçü
akülerinde; veya; hasan» aletlerde- kullanılmaya elsserişli makinalar ve diğer
aksam bu fasla dâhildir.
5. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte, ithal olunan, kılıf; mahfaza ve benzerleri, o
egga ilâ satılması mûtat olan neviden bulundukları takdirde, meşkûr* eşya ile
birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal olunduklarında kendi rejimlerine tabi
tululoriar.
Gep saatleri^ k&L saatlean; w benzsüteri (Aym/tip^e* zaınm ölçen, sayaçlar da
hil).
Saat makinalı masa ve duvar saatleri, ve m^ııabtahli saatler.
Moteriû kara nakil vaaıtalammnr ufakların, gemilerin, ve diğer kara nakil vasEtalarmın alet tablalarına monte^ edilmece mahsus. saatler ve benzerierL
Saat makinalı olanlardan gayrı masa, duvar ve bina saatlerir münebtohli, saatlef- ve benzeri saatçi cihazları,
Ko&teol cihazları ve saat makinalı veya senkron, motorlu zaman sayaçları
(Devamı kaydeden cihazlar, tarih ve saat. kaydedici cihazlar, bekçi kontrol
saatleri, mmütyekr, saniyeli sayaçlar-, v.s.).
Muayyen zamanda, bir mekanizmayı hareket» getirsen saat. makinalı veya-senkran motorlu cihazlar (Saat ayarlamışına göre duran cihazlar, miibeddileler,
v.s.).
Cep ve kal saati maMnaJLan (tansam).
Diğer saatlerin makmaları (Tamam).
M. Meclisi

(S. Saym: 6Ö8)
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91.09
91.10 —
91.11 —

Kıymetinden
%

Eşyanın «insi
01.01 pozisyon undaki saatlerin zarfları ve bu zarfların aksamı (Taslak halin
de olanlar dâhil).
Masa ve duvar saatlerinin ve bu fasla giren diğer saatçi eşyasının zarf ve
kabineleri ve bunların aksamı.
Diğer saat aksamı.
FASIL

92

•'"*

75
75
75
."-;

Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve seri ha
linde çoğaltan cihazlar; bunlann aksam ve teferruatı
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Fotoğrafla veya fotoelektrik usuller ile çekilmek üzere tamamen veya kıs
men hassas hale getirilmiş boş veya dolu filimler (Develope edilmiş veya edil
memiş) (Fasıl 37);
b) X V nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden
(BÖLÜM X V ) , umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
c) Mikrofonlar, ampilifikatörler, hoparlörler, dinleme cihazları, enterüptörler, stroboskoplar ve bu fasla dâhil âlet ve cihazlarla birlikte kullanılan, fakat
bunlara takılmamış veya bunların bulunduğu kabinelere yerleştirilmemiş bulu
nan diğer âlet ve cihazlar (Fasıl 85 veya 90); radyo alıcı cihazlariyle birlikte
monte edilmiş, ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus cihazlar
(85.15);
d) Musiki aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar ve fırça cinsinden diğer eş
ya (96.02);
e) Oyuncak mahiyetindeki âlet ve cihazlar (97.03);
f) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetindeki âlet ve cihazlar (99.05 veya
99.06).
2. Bu fasla dâhil âlet ve cihazlardan imali bitirilmemiş veya aksamı tamam
lanmamış olanlar, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış olanların asli va
sıflarını haiz bulunduğu takdirde bunlar gibi tasnif edilir.
3. 92.02 ve 92.06 pozisyonlarına giren musiki aletleriyle birlikte gelen, bu
âletlerde kullanılan neviden oldukları açıkça görülen ve bunların sayılarına te
kabül eden miktarda arşeler, değnekler ve benzeri eşya, ait bulundukları alet
lerin rejimine tâbidir.
Delikli musiki mukavva ve kâğıtları (92.10) ile gramofon plâkları ve benzer
leri (92.12), aidoldukları musiki alet ve cihazlariyle birlikte ithal olunsalar
dahi, kendi rejimlerine tabi tutulurlar.
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri,
o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile
birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal olunduklarında kendi rejimlerine tabi
tutulurlar.
92.01 — Piyanolar (Klavyeli ve klâvyesiz otomatik piyanolar dâhil); klavsenler ve klav
yeli diğer telli âletler; harplar (Hava cereyanı ile çalınanlar hariç).
M. Meclisi
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92.02
92.03
92.04
92.05
92.06

—
—
—
—
—

92.07 —
92.08 —

92.09 —
92.10 —

92.11 —

92.12 —

92.13 —

Eşyanın cinsi
Diğer telli musiki aletleri.
Borulu orglar; armonyumlar ve klavyeli ve maden dilli benzeri diğer âletler.
Akordeonlar ve konsertinalar; ağız armonikaları.
Diğer nefesli musiki aletleri.
Vurularak çalınan musiki aletleri (Trampet, davul, ksilofon, metalofon, simbal,
kastanyet, (v. s.).
Elektromanyetik, elektrostatik ve elektronik musiki aletleri ve benzerleri (Pi
yanolar, orglar, akordeonlar, v. s.).
Bu faslın diğer pozisyonlarında yer almıyan musiki aletleri (Ezcümle: Orkestriyonlar, laternalar, çalgılı kutular, müzik testeleri, v. s.); Makinalı öten kuş
lar; av hayvanlarını ve kuşlarını çağırmaya mahsus her nevi düdük ve âletler;
ağızla üflenerek çalman işaret ve çağırma âletleri (Düdük ve kornalar, v. s.).
Musiki aletlerinin telleri.
Musiki aletlerinin aksam, parça ve teferruatı (Teller hariç; mekanik olarak
çalman cihazlara mahsus delikli kâğıt ve mukavvalar ile çalgılı kutuların
mekanizmaları dâhil); her nevi metronom, diyapazonlar ve akort düdükleri.
Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mah
sus diğer cihazlar (plâk, şerit ve tel çevirenler dâhil) (ses diyaframı bulun
sun bulunmasın); televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydına ve bun
ların seri halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar.
92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici cihazlar için mesnetler :
Doldurulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş plâklar, üstüvaneler, mum
lar, şeritler, filimler, teller, v.s.; plâk imali için galvanik matris ve kalıplar.
92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça ve teferruat.

BÖLÜM

XIX

Silâhlar ve mühimmat
FASIL

93

Silâhlar ve mühimmat
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) İnfilâk kapsülleri ve ağız otu, detonatÖrler, tenvir fişekleri ve 36 ncı fas
la dâhil diğer eşya;
b) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (Bölüm XV), Umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, .suni plâstik
maddelerden (umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
c) Silâhla teçhiz edilmiş tanklar ve zırhlı otomobiller (87.08);
d) Nişan dürbünleri ve silâhlarda kullanılmaya elverişli diğer optik tertibat
(Silâhlara takılmış olmamak veya takılacağı silâhlarla birlikte gelmemiş ol
mak şartiyle) (Fasıl 90);
e) Atış için ok ve yaylar, zemberekli oklar, eskrim için meçler ve oyuncak
mahiyetinde silâhlar (Fasıl 97);
M. Meclisi
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98t01 —
93.02 —
93.03 —
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93.07 —

EşysHrm emsi
f) Koleksiyon eşyası veya antika eşya mahiyetinde silahlar ve mühimmat
(99.05 veya 99.06).
2. Bu fasıl anlamında, aksamı tamamlanmamış- veya imali bitirilmemiş silâh
lar, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş olan silâhların asli vasıflarını
haiz bulundukları takdirde, bunlar gibi tasnif edilir.
3. 93.07 pozisyonundaki «Aksam ve parçalar» tâbirine, 85.15-pozisyonunda
yer alaar raniyo ve radar cihazları dâhil değildir.
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan 'kılıf, mahfaza vet benzerleri,
o-eşya ile-satılması mûfcadolan neviden bulundukları taMrrde; mezkûr eşya ile
biriikta tasnif aüllr. Ayn olaraâr ithal edildiMerinde, kendi rejimlerine tabi
tutulndar,
"•?•*?
Kesici ve dürtücü silâhlar (Kılıç/; meç, süngü, v.s.) ve bunların parçalan ve
kınlan.
Revolverler ve tabancalar.
Harb silâhları (9.3.01 ve 93.02 porisyönlarmdakiler hariç.).
Diğer ateşli silâhlar 93.02. ve 93i03 pozisyonlarındakiler hariç, barutun itme
kuvveti ile işliyen benzeri silâhlar dâhil) (Füze atan tabancalar, mermiâz
atış için tabanca ve revolverler, paragrel toplar, palamar atan toplar v.a*.gibi).
Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işliyen tüfek, feaarabina ver
tabancalar dâhil).
Silâhların aksam ve parçaları (9-8.01 pozisyonundakiler hariç, tüfeMerin tah
ta aksamı ile ateşli silâhlanjı taslak halindeki namluları dâhil) :
a) Hart) silâhları afesam ve pastaları.
b) Sairleri.
Mermiler ve mühimmat (Mayınlar dâhil); bunların aksam ve parçaları (Saç
malar, av kurşunları ve fişek sıkılan dâhil) :
a) Harb silâhlanna aidolanlar.
b) Sairleri.

BÖLÜM

XX

Tarifenin başka yerlerinde aikri, gejmiyen veya bulunmıyan çeşitli eşya ve
müstahsallar
FASIL

94

Mobilyalar; tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar; yatak takımları ve ben
zeri e§ya
NOTLAB .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fada dâhil değildir :
a) Hava veya su ile şişirilen" şilte, ve yastıklar (Fasıl 39, 40 ve 62.);
b) Mamul oldukları maddelerin rejimine tabi olan avizeler ve diğer aydınlat-»
ma cihazlan (4127, 70.14, 83.07 v.s.),
e) Bahçelerde, antrelerde ve -benzeri yerlerde oturmak için yahut masa vşya
sütun, olarak (kullanılan, taf veya seramikten mamuller (Fasıl 68. veya 6Ö-);
d) Yere konan aynalar (Ayaklı endam aynalan, v.s. gibi) (70,09);
M. m&em
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Eşyanın cinsi

e) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâs
tik maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya 83.03 pozisyonu
na giren kasalar;
f) 84.15 pozisyonuna dâhil buz dolaplarının aksamı olarak hususi şekilde
imal olunan mobilyalar; dikiş makmaları için hususi şekilde imal olunan mo- •
bilyalar (84.41);
g) 85.15 {pozisyonuna dâhil cihazların (Radyo, televizyon ve diğer alıcı ci
hazların) aksamı olarak hususi şekilde imal olunan mobilyalar;
h) Dişçi muayenehaneleri için kraşuarlar (90JL7);
ij) 91 nci fasla giren eşya (Ezcümle : Saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve
kabineler);
k) Gramofon, diktafon ve 92.11 pozisyonundaki diğer cihazların aksamı
olarak hususi şekilde imal olunan mobilyalar (92.13);
1) Oyuncak mahiyetini haiz mobilyalar (97.03); her nevi bilardo ve oyun
lar için hususi şekilde imal olunan mobilyalar (97.04) ve hokkabaz masaları
(97.05).
2. 94:01 ilâ 94.03 pozisyonları anlamında «mobilya» tâbirine münhasıran,
yere konularak kullanılmak maksadiyle imal olunan eşya ile, istisnai -olarak,
aşağıda yazılı eşya dâhildir :
a) Mutfak için duvar dolapları ve benzerleri;
b) Asma veya katlanabilir neviden yataklar ve oturmaya mahsus mobilya
lar;
c) Asmak veya yerde birbiri üzerine koymak -suretiyle kullanılacak nevi
den Mtaplıklar ve benzeri mobilyalar.
3. Cam, mermer veya diğer maddelerden mamul levha, -aksam ve tefernurt
ihtiva etsin etmesin, monte edilmemiş veya sökülmüş halde olan mobilyalar,
bütün aksamı bir arada ithal olunduğu takdirde, monte edilmiş mobilyalar
gibi tasnif edilir.
4. a) Cam (Aynalar dâhil), mermer veya diğer taşlardan mamul levha
lar, şekil verilerek kesilmiş olsun olmasın, diğer unsurlarla mürettep olma
dığı ve ayrı ithal edildiği takdirde, bu fasla dâhil jeşyanın aksamı sayılmaz;
b) 94.04 pozisyonunda yazılı eşya, 94.01 ilâ 9403 pozisyonlarındaki eşyanın
aksamını teşkil etsin veya etmesin; ayrı olarak ithal edildikleri takdirde,
94.04 pozisyonuna girer.
94.01 — Oturmaya mahsus mobilyalar (Yatak haline konulabilir neviden olsun olma
sın) (94.02 pozisyonundakiler hariç) ve bunların aksamı.
94.02 — Tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar (Ameliyat masaları, muayene ma
saları ve benzerleri, kliniklerde kullanılan mekanik tertibatlı karyolalar, v. s.
gibi.); yatırma, döndürme, yükseltme için mekanik tertibatlı dişçi koltukları
ve benzerleri; bu eşyanın aksamı.
94.03 — Diğer mobilyalar ve aksamı.
94.04 — Somyalar; yaylı veya dâhilen her hangi bir madde ile doldurulmuş yatak
takımları ve benzerleri (Şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar,
puflar, v. s. gibi; sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni plâstik
maddelerden olanlar dâhil; yüzleri kaplanmış olsun olmasın).
M. MecKad
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Eşyanın cinsi

FASIL

Kıyınatinden
%

95

Yontulma veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş haldeki maddeler ve
"mamulleri

95.01
95.02
95.03
95.04
95.05

—
—
—
—
—•

95.06 —
95.07 —
95.08 —

NOT.
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 66 ncı fasıldaki eşya (Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bun
ların aksamı);
b) Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri (67.05);
c) 71 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Taklit mücevherci eşyası);
d) 82 nci fasıldaki eşya (Aletler, bıçakçı eşyası, sofra eşyası), yontulma ve
ya kalıba dökülmeye elverişli maddelerden mamul, takılmış sapları veya ak
samı bulunanlar. Ancak, ayrı olarak ithal edilen bu saplar veya aksam bu
fasla dâhildir;
e) 90 ncı fasıldaki eşya (Ezcümle : Gözlük çerçeveleri);
f) 91 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Öep ve kol saatlerinin zarflariyle, du
var saatlerine ve diğer saatçi cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler);
g) 92 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Musiki aletleri ve aksamı);
h) 93 ncu fasıldaki eşya (Ezcümle : Silâhlar ve aksamı);
ij) 94 ncü fasıldaki eşya (Mobilyalar ve aksamı);
k) 96 ncı fasıldaki eşya (Fırça cinsinden mamuller);
1) 97 nci fasıldaki eşya (Oyuncaklar ve oyun levazımatı) ;
m) 98 nci fasıldaki eşya (Düğmeler, kol düğmeleri, pipolar ve taraklar);
n) 99 ncu fasıldaki eşya (Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya).
işlenmiş bağa ve mamulleri.
İşlenmiş sedef ve mamulleri.
işlenmiş fildişi ve mamulleri.
işlenmiş kemik ve mamulleri.
işlenmiş her nevi boynuz, tabiî veya aglomere mercan ve yontulmaya elve
rişli diğer hayvani maddeler ve bunların mamulleri.
işlenmiş yontulmaya elverişli nebati maddeler (Korozo cevizi, cevizler, sert
taneler, v.s.) ve bunların mamulleri.
işlenmiş tabiî veya aglomere lületaşı ve kehribar, siyah kehribar ve siyah
kehribarın benzeri madenî maddeler ve bunların 'mamulleri.
Hayvani, nebati, madenî veya suni mumlardan, parafin, stearin, tabiî sakız ve
ya reçinelerden (Kopal ve kolofan gibi) ve model patlarından kalıba dökül
mek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya; tarifenin başka yerlerinde zikri
geçmiyen veya bulunmıyan, kalıba dökülme veya yontulma suretiyle elde edi
len mamuller; işlenmiş, fakat sertleştirilmemiş jelatin (35.03 pozisyonuna giren
ler hariç) ve mamulleri :
a) Jelatin kapsül.
'""B' *''• ? ' * ' "
b) Sairleri.
~*j*b~'- ~
"
"-
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Eşyanın cinsi

FASIL

Kıymetinden
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96

Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler

D6.01 —
"96.02 —

96.03 —
96.04 —
96.05 —•
•96.06 —

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) 71 nci fasıldaki eşya;
b) Tababet, cerrahi, dişçilik ve veterinerlikte kullanılacağı açıkça belli olan
fırça cinsinden eşya (90.17);
c) Oyuncak mahiyetindeki eşya (Fasıl 97).
2. 96.03 pozisyonu anlamında «Hazırlanmış fırça başları» tâbiri, mesnetlerine
takılmış olmıyan, fakat ayrıca bir tefrike ihtiyaç hissedilmeksizin boyacı veya
ressam fırçaları ve benzeri eşya imalinde kullanılmaya hazır bir durumda olan
yahut bu imalâtta kullanılmak için diplerini tutkallama veya sıvama,, uçlarını
müsavileştirme veya düzleştirme gibi ehemmiyetsiz derecede tamamlayıcı bir
işçiliği gerektiren hayvani kıllardan, nebati veya diğer liflerden meydana ge
len demetleri ifade eder.
Bağlanmış demet halinde büyük ve küçük süpürgeler (Saplı veya sapsız).
Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, ressam ve boyacı fırçaları ve
benzerleri; makina aksamından olan fırçalar dâhil); boya ve badana ruloları;
kauçuktan ve benzeri diğer yumuşak maddelerden süpürgeler ve silgiler)
(Fotoğrafçılıkta kullanılan merdaneli kurulayıcılar hariç) :
a) Makina parçası olarak kullanılanlar.
b) Sairleri.
Fırça cinsinden eşya imali için hazırlanmış fırça başları.
Tüyden toz süpürgeleri.
Büyük ve küçük pudra pomponları ve benzerleri (imal edildiği madde ne olur
sa olsun).
El kalburları ve elekleri (İmal edildiği madde ne olursa olsun).
FASIL

97

Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı
NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Noel ağaçlarına mahsus mumlar (34.06);
ib) Eğlence için pirotekni eşyası (36.05);
c) 39 ncu fasılda, 42.06 pozisyonunda veya X I nci Bölümde yer alan, balık
avı için, kesilmiş fakat olta haline getirilmemiş iplikler, monofiller, misinalar,
kaytanlar ve benzerleri;
d) Spor eşyasına mahsus kılıflar ve 42.02 veya 42.03 pozisyonlarındaki diğer
kablar;
e) örme veya diğer mensucattan spor ve karnaval giyim eşyası (Fasıl 60 ve
61);
f) Mensucattan bayraklar ve bayrak uçkurları, deniz ve kara nakil vasıtaları
için yelkenler (Fasıl 62);
M. Meclisi
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97.01 —

97.02 —
97.03 —
97.04 —

97.05 —

97.06 —

Eşyanın cinsi
g) Spor ayakkabıları (Patenli olanlar hariç), spor başlıkları ile, her türlü
spor için bacak koruyucular (Fasıl 64 ve 65);
h) Dağcı bastonları, kırbaçlar ve kamçılar (66.02) ve bunların aksamı (66.03);
ij) Yapma bebeklere ve diğer oyuncaklara mahsus takılmamış cam gözler
(70.19);
k) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenlerden
(Bölüm X V ) , umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
1) 83.11 pozisyonundaki eşya;
m) X V I I nci bölümde yer alan spor kara nakil vasıtaları (Küçük ve büyük
kızaklar ve benzerleri hariç);
n) Mûtadolarak büyüklerin bindiği şekilde imal edilmiş olan ve bilyalı rul
manları bulunan çocuk bisikletleri (87.10);
o) Spor deniz nakil vasıtaları (Kanolar ve skifler gibi) (Fasıl 89) ve bunları
harekete getiren tertibat (Tahtadan oldukları takdirde Fasıl 44);
p) Spor ve açık hava oyunları için koruyucu gözlükler (90.04);
g) Düdükler ve avcı düdükleri (92.08)
r) 93 neü fasıldaki silâhlar ve diğer eşya;
s) Roket telleri, tente ve çadırlar ve diğer kamp eşyası ile eldivenler (Bunlar
imal edildikleri maddenin rejimine tabidir).
2. Bu faslın pozisyonlarına dâhil eşya, ehemmiyetsiz sayılacak derecede inci,
kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar veya kıymetli ma
denler veya kıymetli madenlerle kaplama madenler ihtiva etseler dahi yine
kendi pozisyonlarında kalır.
3. 97.02 pozisyonu anlamında «Yapma bebekler» tâbiri, münhasıran insanı
temsil eden eşyayı ifade eder.
4. îmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşya, imali bitirilmiş veya
aksamı tamamlanmış olanların asli vasıflarını haiz bulunduğu takdirde, bunlar
gibi tasnif edilir.
5. Yukarıdaki (1) numaralı not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, münhasıran
veya esas itibariyle bu faslın pozisyonlarına giren eşyada kullanılmıya elverişli
bulunan aksam, parça ve teferruat, ait bulundukları eşya gibi tasnif edilir.
Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve vasıtalar (Ezcümle : bi
sikletler, trotinetler, makinalı atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için
arabalar ve benzerleri).
Her nevi yapma bebek.
Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller
Sosyete oyunlarına mahsus eşya (Umumi yerler için motorlu veya makinalı
oyunlar, pingpong, bilardo ve gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer levazımat dâhil).
Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve sürpriz eşyası; Noel ağaçla
rına mahsus süs eşyası ve Noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (Suna Noel
ağaçları, süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için eşya ve hayvanlar, tahta
ayakkabılar, ağaç kütükleri, Noel babalar, v. s.).
Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer sporlar için alet, cihaz ve levazımat (97.04 pozisyonundaki eşya hariç).
M. Meclisi

( S. Sayısı : 698 )
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No :
97.07 —

97.08 —

Eşyanın cinsi
Her şekilde kullanılmıya elverişli olta iğneleri ve ağ kepçeler; olta ile balık
avına mahsus eşya; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kul
lanılan aynalar ve benzeri av levazımatı.
Atlı karıncalar, salıncaklar, atış yerlerine ve diğer panayır eğlencelerine mah
sus vasıtalar (Seyyar sirkler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dâ
hil).
FASIL

Kıymetinden
%

40

50

98

Çeşitli eşya

98.01 —

98.02 —
98.03 —

98.04 —
98.05 —

98.06 —

NOTLAR .
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Kaş veya makyaj için kalemler (33.06);
b) Kısmen veya tamamen kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle
kaplama madenlerden mamul olan (71 nci faslın 2 numaralı notunun (a)
bendi hükmü mahfuzdur) Yahut inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip vo
liyle elde edilen taşlar ihtiva eden düğmeler ve düğme taslakları, taraklar,
tokalar ve benzeri eşya (Fasıl 71);
c) XV nci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği üzere, âdi madenler
den (BÖLÜM XV), umumi istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâs
tik maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya;
d) Çizgi çizmeye mahsus mürekkepli kalemler «Tire - lignes» (90.16) :
e) 97 nci fasıldaki oyuncaklar.
2. Yukardaki 1 numaralı not hükmü mahfuz kalmak şartiyle, bu faslın po
zisyonlarına dâhil eşyanın tamamen veya kısmen kıymetli madenlerden veya
kıymetli madenlerle kaplama madenlerden veya kıymetli taşlardan, sentetik'
veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan mamul olanları veya inci ihtiva
edenleri de bu fasıldadır.
3. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri,
o eşya ile satılması mûtadolan neviden bulundukları takdirde bu eşya ile
ibirlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde kendi rejimlerine tabi
tutulurlar.
Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler kaplanmış düğmeler,
yaka düğmeleri, kol düğmeleri, çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve
düğme aksamı dâhil).
Kayarak işliyen fermurlar ve aksamı.
Yazı kalemi sapları, mürekkepli dolma kalemler ve dolma kurşun kalemler
(Tükenmez dolma kalemler dâhil) ; kurşun kalemi sapları ve benzerleri; bun
ların teferruat ve parçaları (Üç koruyucular, agraflar, v.s.) (98.04 ve 98.05
pozisyonlarmdakiler hariç).
Yazı kalemi uçları ve uç burunları.
Kurşun kalemler (98.03 pozisyonundakiler hariç), kurşun kalem kurşunları,
kayağan taşından «Arduvaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür kalemler;
yazı ve resim tebeşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo tebeşirleri
Kayağan taşından «Arduvaz» veya diğer maddelerden yazı ve resim tahtaları
(Çerçeveli olsun olmasın).
M. Meclisi
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Eşyanın cinsi

Elle kullanılan kaşeler, numaratörler, soğuk damgalar, tarih ve pul damgaları,
dizme tertibatını havi el ile basılan takım halindeki harf, rakam ve işaretler
ve benzerleri.
98.08 — Yazı makinaları için mürekkepli şeritler ve mürekkepli benzeri şeritler (Ma
karaya sarılı olsun olmasın); emdirilmiş veya emderilmemiş ıstampalar (ku
tulu veya kutusuz).
98.09 — Yazıhane ve şişeler için mühür mumları (levha, çubuk ve benzeri şekiller
de) ; yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan
jelatin esaslı patlar (kâğıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir
mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) :
a) Mühür mumu.
b) Sairleri.
98.10 — Çakmaklar ve Ateşleyiciler (mekanik, ele'ktrikli, katalizörlü, v. s.) ve bun
ların aksamı (taşlar ve fitiller hariç).
98.11 — Pipolar (taslaklar ve lüleler dâhil); sigar ve sigara için ağızlıklar; bunların
aksamı.
98.12 — Saç tarakları, süs tarakları, tokalar ve benzeri eşya.
98.13 — Korseler için ve giyim eşyası veya teferruatı için balinalar ve benzerleri.
98.14 — Monte edilmiş tuvalet vaporizatörleri ve bunların püskürtme mekanizmalariyle başları.
98.15 — Monte edilmiş termoslar ve başka izotermik kablar ve bunların aksamı
(Camdan iç kısımları hariç).
98.16 — Mankenler ve benzerleri; Vitrinler için otomatlar ve başka canlı tablolar.

Kıymetinden
%

98.07 —

BÖLÜM

XXI

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya
FASIL

99

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya
NOTLAR.
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir :
a) Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavüle konulacak olan iptal edil
memiş posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri (49.07) ;
b) Tiyatro dekorlar, atelye fonları ve benzeri işler için boyanmış bezler
«Tualler» (59.12);
c) İnciler ve kıymetli taşlar (Ham halde olsun olmasın) (71.01 ve 71.02).
2. 99.02 pozisyonu anlamında «gravürlerin, estmplarm ve litografyaların ori
jinalleri»' tâbiri, mekanik veya fotomekanik usuller haricolmak üzere, kullanı
lan usul ve madde ne olursa olsun, sanatkâr tarafından tamamen el ile yapılmış
bir veya daha ziyade levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya renk
siz nüshaları ifade eder.
3. Ticari karakterde olan seri halindeki heykel kopyeleri ve ticari gaye ile ya
pılan alelade heykeller 99.03 pozisyonunun dışında kalır. Bunlar imal edildik
leri maddeye göre tasnif edilir.
M. Meclisi
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99.01 —
99.02 —
99.03 —
99.04 —

99.05

99.06 —

Eşyanın cinsi

Kıyme
tinden
%

4. a) Yukarıdaki 1 ilâ 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle,
aynı zamanda hem bu fasla hem de tarifenin diğer fasıllarına girebilecek mahi
yette olan eşya bu fasla dâhil edilir.
b) Aynı zamanda hem 99.06 pozisyonuna hem 99.01 ilâ 99.05 pozisyonlarına
girebilecek mahiyette olan eşya, 99.01 ilâ 99.05 pozisyonlarına dâhil edilir.
5. Çerçevelenmiş tablo, resim, gravür, estamp ve litografyaların çerçeveleri,
mahiyet ve kıymetleri itibariyle çerçeveledikleri eşyanın değeriyle mütenasibolduğu takdirde bunlarla birlikte tasnif edilir.
Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (Üzeri eller süslenmiş fabrika işi ma
muller ile 49.06 pozisyonundaki sınai resimler hariç).
Gravürlerin, estampların ve litografyaların orijinalleri.
Heykel sanatının orijinal eserleri (Yapıldığı madde ne olursa olsun).
Türkiye'de tedavül kıymeti bulunmıyan veya tedavüle çıkarılacak olmıyan, ip
tal edilmiş veya edilmemiş, posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri
(Matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar, bant
lar v. s. dâhil).
Zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon ve buna dâhil olabile
cek eşya; tarihî, arkeolojik, paleontolojik, etnografik ve numismatik değeri
olan koleksiyon eşyası.
Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya.
#

Muaf
Muaf
Muaf

Muaf

Muaf
Muaf

Geçici Komisyonun değiştirişi
(Komisyonun

değiştirişine bağlı cetvel)

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler
28.39 —

Nitritler ve nitratlar :
a) Baryum.
b) Amonyum (Amonyum nitrat hariç), potasyum, kalsiyum, kurşun.
c) Bakır, magnezyum, lityum.
d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum.
e) Sodyum nitrit ve nitrat.
f) Sairleri.
29.02 — Hidrikarbürlerin halojenli müştakları.
İHTAR : Zirai ilâç imal eden fabrikalar için ve Tarım Bakanlığının müsaa
desiyle ithal edilen sâf D.D.T. ve C.H.C. vergiden muaftır.
51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende
olarak satılacak hale getirilmiş) :
a) Sentetik balık ağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,
torsiyon pusta en az on, cer mukavemeti ilk iki katta iki kilogram, mütaakıp katlarda birer kilogram olmak ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak
şartiyle.)
b) Sairleri.
98.08 — Yazı makinaları için mürekkepli şeritler ve mürekkepli benzeri şeritler
(Makaraya sarılı olsun olmasın); emdirilmiş veya emdirilmemiş İstampalar
(kutulu veya kutusuz).
M. Meclisi
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