
smî Gazete 
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

İdare ve yazı isleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

7 ARALIK 1960 

ÇARŞAMBA 

K A N U N L A R 

5383 sayılı Gümrük K a n u n u n u n 6290 sayılı kanunla değişik 
1 8 ncı maddesinin ve Gümrük Giriş Tar i fe Cetvel inin 

değiştirilmesine dair K a n u n 

Kanun No : 146 Kabul tarihi : 30/11/1960 

Madde 1 — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı kanunla 
değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 16 — 1) Memlekete i thal olunacak bJcumle eşyadan, bağlı 
«Gumrük Giriş Tarife Cetveli* ne gore gumruk vergisi alınır. 

B u cetvelin başında yer alan «.Tarifenin tefsiri hakkında umumi 
kaideler» den 5 numaralı kaidede zikredilen benzerlik Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tesbıt ve Resmî Gazete ile ilân olunur. 

2) Gumruk ve Tekel Bakanlığınca Tarifenin ızahnamesı ve tarife 
cetveli ile ızahnamenm repertuvarları ihzar ve neşrolunur ve ıdau ve 
kazaı tatbikatta esas tutulur. 

Izahname ve repertuvarlarda yapılacak değışıkl k ve ilâveler Resmî 
Gazete ile neşredilir B u değişiklik ve ilâveler neşrinden once kesinleş
miş gumruk vergisi tahakkuklarına tesir etmez 

Madde 2 — 5383 sayılı Gumruk Kanununa 6290 sayılı kanunla 
eklenmiş bulunan Gumruk Giriş Tarife Cetveli ve bu cetvelde değişiklik
ler yapılmasına dair 6956, 7152 ve 29/7/1960 tarihl i ve 33 sayılı kanun
larla 29/7/1960 tarihl i ve 34 sayılı kanunun 1 ıncı maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 3 •— Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 
3/12/1960 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli 

F İ H R İ S T 

Fasıl 
No. 

Fasıl 
No. Tarife No. 

BÖLÜM - I. 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 
Canlı hayvanlar 01 01 - 01 06 
Et ler ve yemlen sakatat. 02.01 - 02.06 
Balıklar, kabuklu kayvanlar ve naımeler. 03.01 - 03.03 

6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

Sut ve süt müstahsalları; kuş ve kümes hayvan
larının yumurtaları; tabu bal. 
Tari fenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan hayvani menşeli sair müstahsallar 

BÖLÜM - n. 

Nebati müstahsallar 
Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları. 
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar. 
Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin k a 
buk lan . 
Kahve, çay, Paraguay çayı ((Maté) ve baharat. 
Hububat. 
Değirmencilik müstahsalları; malt ; nişasta; glüten; 
inülin. 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve 
meyvalar; sanayide ve tababette kullanılan ne
batlar; saman ve hayvan yemlen. 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli 
nebatı iptidai maddeler; zamklar, reçineler ve sair 
nebatı usare ve hulâsalar. 
örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; 
tarifenin başka yerlerinde z ikr i geçmiyen veya 
bulunmıyan nebati menşeli sair müstahsallar. 

Tarife No. 

04 01 - 04.06 

05.01 - 05.15 

06 01 - 06 04 
07 01 - 07.06 

08 01 - 08 13 
09 01 - 09 10 
10.01 - 10.07 

11.01 - 11.09 

12 01 - 12.10 

13.01 - 13.03 

14 01 - 14.05 

BÖLÜM - m . 
Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların 
tahallülünâen meydana gelen müstahsallar; hazırlanmış 

yemeklik katı yağlar; hayvani veya nebati 
menşeli mumlar 

15 Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayı) ; bun
ların tahallülünden meydana gelen müstahsallar; 
hazırlanmış yemeklik katı yağlar; hayvani veya 
nebati menşeli mumlar. 15.01 - 15.17 

BÖLÜM - IV. 
Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat; alkollü içkiler ve 

sirkeler; tütün 
16 E t , balık ve kabuklu hayvanlarla naımelerden h a 

zırlanmış yenilecek maddeler. 16.01 * 16.85 

Re 
T. C. 

Sayı: 10674 

4 

5 

1 
2 
3 
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Fasıl 
No. 

17 
18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 

25.32 

26.04 

Tarife No. 

Şeker ve şeker mamulleri. 17.01 - 17.05 
Kakao ve müstahzarları. 18.01 - 18.06 
Esasını hububat, un veya nişasta teşkil eden müs
tahzarlar; pastacılık mamulleri. 19.01 - 19.08 
Sebze, yenilen nebat, meyva ve saîr nebat ve nebat 
parçalan müstahzarları. 20.01 - 20 07 
Çeşitli gıda müstahzarları. 21.01 - 21.07 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler. 22.01 - 22.10 
Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar 
İçin hazırlanmış gıdalar. 23.01 - 23.07 
Tütün. 24.01 - 24.02 

BÖLÜM - V. 

Madeni müstahsallar 
T u z ; kükürt; topraklar ve taşlar; alçı, kireç ve 
çimentolar 25.01 
Maden cevherleri, cüruf ve küller. 26.01 
Madeni yakıtlar, madeni yağlar ve bunların takti 
rinden elde edilen müstahsallar, bitümenli mad-
deler; madeni mumlar. 27.01 - 27.17 

BÖLÜM - Vı. 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 
Organik olmıyan kimyevî müstahsallar; kıymetli 
madenlerin, radyoaktif elemanların, nadir toprak 
madenlerinin ve izotopların organik veya organik 
olmıyan bileşikleri. 28.01 - 28 58 
Organik kimyevî müstahsallar. 29.01 - 29.45 

İspençiyari müstahsallar. 30.01 - 30.05 
Gübreler. 31.01 - 31.05 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; 
tanenler ve müştakları; boyayıcı maddeler, müstah
zar boyalar, vernikler ve müstahzar boyayıcı 
maddeler; macunlar; mürekkepler. 32.01 - 32 13 
Uçan yağlar ye rezinoitler; ıtriyatçılık ve tuvalet 
müsthazarları ve kozmatikler. 33.01 - 33.06 
Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıka
ma, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müs
tahzar mumlar, bakım müstahsalları, fitilli mum
lar ve benzeri, model yapmaya mahsus patlar ve 
dişçilikte kullanılan mumlar. 34.01 - 34.07 
Albümünoit maddeler ve yapıştırıcılar. 35-O1 - 35.06 
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; 
kibritler; piroforık halitalar; ateş alıcı maddeler. 36.01 - 36 08 
Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme. 37 01 - 37.08 
K i m y a sanayiinin muhtelif müstahsalları. 38.01 - 38.19 

41 
42 Deri eşya; saraelye eşyası, eyer ve koşum takım

ları, seyahat eşyası, ve kab, kılıf, mahfaza teşkil 
eden benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya. 

Fasıl 
No. 

43 

BÖLÜM - Vıı. 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni 
reçineler ve bu maddelerden mamul eşya; tabii, sentetik 

veya taklit kauçuk; kauçuk eşya 
39 Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, 

suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşya 39.01 - 39.07 
40 Tabii , sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk eşya. 40.01 - 40.16 

BÖLÜM - vııı. 
Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu maddelerden 
mamul eşya; saraciye eşyası; eyer ve koşum takımları, 

seyahat eşyası ve kab,, kılıf mahfaza teşkil eden benzeri 
eşya; bağırsaktan mamul eşya 

Deriler ve köseleler. 41.01 - 41.19 

42.01 - 42.06 

Tarife No. 

43.01 - 43.04 
Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunların m a 
mulleri. 

BÖLÜM - ıX. 

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

44 Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü. 44 01 - 44 28 
45 Mantar ve mantardan mamul eşya. 45 01 - 45.04 
46 Hasırcı ve sepetçi eşyası. 46.01 - 46.03 

BÖLÜM - X. 

Kâğıt imaline yarıyan maddeler, kâğıt ve mamulleri 
47 Kâğıt imaline yarıyan maddeler. 47.01 - 47.02 
48 Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan 

ve mukavvadan mamuller. 48.01 - 48.21 
49 Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin 

diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler, 
plânlar. 49.01 - 49.11 

BÖLÜM - Xı. 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 
63 

îpek, 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 iplik-
likleri ve kâğıt ipliğinden mensucat. 
Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan 
örtüler, kadifeler, pelüşler, bukleli ve halkalı men
sucat; kordelâlar; şeritçi ve kaytancı eşyası; tüller 
ve fileler; dantelâlar ve gipürler; işlemeler. 
V a t k a ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı 
eşyası; hususi mensucat, emdirilmiş veya sıvanmış 
mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik 
eşya. 

örme eşya. 
Mensucattan giyim eşyası ve teferruatı. 
Mensucattan mamul diğer hazır eşya. 
Eskimiş giyim eşyası ve mensucattan mamul di 
ğer eski eşya; paçavralar ve kırpıntılar. 

50.01 - 5010 

51.01 - 51.04 

52.01 - 52.02 

53.01 
54.01 
55.01 

53 13 

54.05 

55.09 

56.01 - 56.07 

57.01 - 57.12 

58.01 - 58.10 

59.01 - 59.17 
60.01 - 60 06 
61.01 - 61.11 
62.01 - 62.05 

63.01 - 63.02 

BÖLÜM - Xıı. 

Ayakkabılar; başlıklar; şemsiyeler; kamçılar; kırbaçlar ve 
bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul 

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 bun
ların aksamı. 

Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri, yapma çi
çekler, insan saçından mamuller, yelpazeler. 

64 

65 

66 

67 

64.01 

65.01 

64.06 
65.07 

66.01 - 66.03 

67.01 - 67.05 

BÖLÜM - xııı. 
Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden 

mamul eşya, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya 
68 Taş, alçı, çimento, amyant, m i k a ve benzeri mad

delerden mamul eşya. 68.01 - 68.16 

69 Seramik mamulleri. 69.01 - 69.14 

70 C a m ve camdan mamul eşya. 70.01 - 70.21 
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Fasıl 
No Tarife No. 

Fasıl 
No 

î l 

BÖLÜM - XIV. 
İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, 
kıymetli madenlerle kaplama madenler ve bu maddelerden 

mamul eşya, taklit mücevherci eşyası, madeni paralar 
İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli ma
denler, kıymetli madenlerle kaplama madenler ve 
bu maddelerden mamul eşya, taklit mucevheıcı 
eşyası. 7101 - 71.16 
Madenî paralar. 72 01 72 

BÖLÜM • XV. 
Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 

73 Dökme demir, demir ve çelik. 73 01 - 73 40 
74 Bakır 74 01 - 74 19 
75 N i k e l 75 01 - 75 06 
76 Alüminyum 76 01 - 76 16 
77 Magnezyum, berilyum (Glüsınyum). 77 01 - 77 04 
78 Kurşun 78 01 - 78 06 
79 Çinko. 79 01 - 79 06 
80 Ka lay . 80 01 - 80 06 
81 Başka âdı madenler. 81 01 - 81 04 
82 Âdı maden.'erden, aletleı, bıçakçı eşyası ve sofra 

takımları. 82 01 - 82 15 
83 Âdı madenlerden çeşitli eşya. 83 01 - 83 15 

BÖLÜM - XVI. 
Makinalar ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların aksamı 

81 Kazanlar , makmalar, mekanik cihazlar ve aletler; 
bunların aksamı 84 01 - 84 65 

85 E l e k t r i k makrna ve cihazları ve elektroteknik iş
lere yarayan eşya; bunların aksamı 85 01 - 85 28 

BÖLÜM - XVII. 
Nakil vasıtaları 

86 Demiryolu naki l vasıtalan ve malzemesi; traf ik 
için elektrikle çalışmayan işaret cihazları 86 01 - 86 10 

87 Motorlu kara naki l vasıtaları, traktörler, bisiklet
ler, motos kletler ve diğer kara naki l vasıtaları. 87 01 - 8714 

88 Hava naki l vasıtaları 88 01 - 88 05 
89 Deniz, nehir ve gol naki l vasıtaları. 89 01 - 89 05 

BÖLÜM : XVIII. 
Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol 
alet ve cihazları; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eş
yası; musiki aletleri, televizyonda manyetik usulle hayal 
ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların 

aksam ve teferruatı 
90 Optik alet ve Cihazlar, fotoğraf, sinema, öled, 

ayaı, kontrol alet ve cihazları, tıbbı - cerrahi alet 
ve cihazlar. 

91 Saatçi eşyası. 
92 Mus ik i aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal 

ve ses kaydeden ve sen halinde çoğaltan cihazlar; 
bunların aksanı ve teferruatı. 

BÖLÜM - XIX. 
Silâhlar ve mühimmat 

93 Silâhlar ve mühimmat. 

90 01 
91 01 

90 29 
9111 

92 01 - 92 13 

93 01 - 93 07 

BÖLÜM - XX. 
Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan 

çeşitli eşya ve mustahsallar 
94 Mobilyalar , tababette, cerrahide kullanılan mo-

bılyolar; yatak takımları ve benzeri eşya. 94.01 - 94.04 

95 

96 
97 
98 

2. 

Yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli işlen
miş haldeki maddeler ve mamulleri . 
Fırçalaı, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler. 
Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı. 
Çeşitli eşya. 

Tari fe No. 

95 01 - 95 03 
96 01 - 96 06 
97 01 - 97 08 
98 01 - 98.16 

BÖLÜM - XXI. 
Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya. 99.01 - 99.06 

TARİFENİN TEFSİRİ H A K K I N D A UMUMİ 
KAİDELER 

Tarifenin tatbiHınâe aşağıdaki esaslara uyulacaktır : 

Bolum, fasıl ve tâli fasıl başlıkları sadece işarı ma
hiyettedir; eşyanın tarifedeki yerinin tâymı pozis
yon metinlerine, bolum veya fasıl notlarına göre 
ve bu pozisyonların veya notların lâfzına aykın 
duşmed.kçe, aşağıdaki kaidelere göre yapılır. 

Tari fenin muayyen bir pozisyonunda her hangi b i r 
maddeye yapılan her turlu atıf, bu maddenin ge
rek sâf, gerek mahlut veya başka maddelerle b ir 
leşmiş hallerim de şümulü içme alır. Aynı şekilde, 
muayyen bir maddeden mamul her hangi bir eş
yaya yapılan atıf, tamamen veya kısmen bu mad
deden mamul eşyaya taallûk eder B u mahlut veya 
birleşik maddelerin tarifedeki yerinin tâyini 3 nu -
maıada belirtilen esaslara gdre yapılır. 

(2) numaralı kaidenin tatbiki dolayısiyle veya 
başka her hangi bir sebeple eşya i k i veya daha 
fazla pozisyona dâhil edilebildiği takdirde, o eşya
nın tarifedeki yerinin tayım aşağıda gösterildiği 
üzere yapılır : 
a) Eşyayı en hususi şekilde tavsif eden pozisyon, 
daha umumi şeklide tavsif eden pozisyona takad
düm eder. 
b) (a) kaidesinin tatbikiyle tarifedeki y e n tâyin 
edılemiyen mahlut mustahsalların ve - çeşitli mad
delerden terekküp eden veya çeşitli eşyanın birleş
mesiyle meydana gelen - mamullerin tarifedeki 
yeri , bunlara mümeyyiz vasfını veren madde veya 
eşya tesbıt edilebildiği takdirde, buna göre tâyin 
edilir. 
c) Tarifedeki yeri (a) ve (b) kaidelerine göre tâ
y in edılemiyen eşya, ılgıU pozisyonlardan vergi 
haddi en yüksek olanına veri l ir . 

B i r bölüm veya fasıl ile i lg i l i bir not, diğer bölum-
leıe veya fasıllara yahut muayyen pozisyonlara 
atıfta bulunmak suretiyle bazı eşyanın hariç tutul 
duğunu derpiş ettiği takdirde, bu istisna, mezkûr 
eşyanın tadadı noksan bile olsa, hilâfına hukum 
bulunmadıkça, atıf yapılan bolum, fasıl veya pozis
yonlara giren butun eşyaya şâmildir. 
Taııfedekı pozisyonlardan hiç bırme gırrmyen eşya, 
buna en çok benzıyen eşyanın bulunduğu pozisyona 
dâhil edilir. 
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Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 
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Kiymetlnder 
% 

M.01 
01.02 
01 03 

01 04 
01 05 
01.06 

BÖLÜM - I . 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

F A S I L : 1. 

Cani» hayvanlar 

NOT : 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, naımeler ve m i k 
roorganizma kültürleri dışında, butun canlı hay
vanlar bu fasla dahildir. 
Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar. 
Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda emsi dâhil) 
Canh domuz cinsi hayvanlar : 
a) Eh l i l e r i . 
b) Yabanileri. 

Canlı koyun ve keçi emsi hayvanlar 
Canlı kümes hayvanları. 
Canh sair hayvanlar : 
a) Kobay, ada tavşanı, fare. 
b) E h l i ve yabani güvercinler, 
e) Sairleri . 

F A S I L : 2. 

Et ler ve yenilen sakatat 

N O T : 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 02.01 ilâ Ot OJf ve 02 06 pozisyonlarına giren
lerden insanın yemesine elverişli olmıyanlat ; 
b) Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mide
leri (05.0lı) île 05 15 pozisyonuna dâhil hayvan 
Tcanı; 
c) 02.05 pozisyonunda yer alan mustahsaîlar-
dan gayr i hayvanı yağlar (Fasıl - 1 5 ) . 

02.01 — 01 01 ilâ 01 04 pozisyonlarına giren hayvanların 
etleri ve yenilen sakatatı (Taze, soğutulmuş ve
ya dondurulmuş). 

02.02 — Cansız kümes hayvanları ve bunların (Karac i 
ğer hariç) yenilen sakatatı (Taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş). 

02.03 — Kümes hayvanlarının karaciğerleri (Taze, soğu
tulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya sala nura 
edilmiş). 

02.04 — Sair etler ve yemlen sakatat (Taze. soğu'ulmuş 
veya dondurulmuş) : 
a) E h l i ve yabam güvercınlermki 
İl) Sair ler i . 

02.05 — Domuz yağı (Et l i kısımları iht iva edenler hariç) 
ve kümes hayvanlarının yağları (Eritilmemiş, 
sızdırılmamış, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, 
tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya 
tütsülenmiş). 

02.06 — Her nevi et ve yenilen sakatat (Kümes hayvan
larının karaciğerleri hariç) (Tuzlanmış, sala
mura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş). 

F A S I L : 3. 

BaMhlar, kabuklu hayvanlar ve naimeler 

N©T : 
Aşağıda y a n l ı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Memeli deniz hayvanları (01.06) vo etleri 
(02.04 veya 02 06); 
b) Cansız balıklarla (Balık cigeîlerı, yumurta 
ve nefisleri dâhil), crustacés denilen kabuklu 
hayvanların ve naımelerın (Coquillages denilen 
kabuklu hayvanlar dâhil), mahiyetleri veya bu 
lundukları hal sebebiyle insanlar tarafından ye
nilmeye elverişli olmıyanları (Fasıl : 5 ) ; 

10 
10 

50 
40 
20 

100 

5 
100 
40 

7İ 

100 

100 

100 
75 

75 

75 

c) Havyar ve balık yumurtasından yapılmış 
benzeri maddeler (16 04). 

03 01 — Balıklar, taze (Canlı veya cansız), soğutulmuş 
veya dondurulmuş. 

03 02 — Balıklar (Tuzirnmış, salamura edilmiş, kurutu l 
muş veya tütsülenmiş). 

03 03 — Crustacés denilen kabuklu hayvanlar ve naıme
ler (Coquillages demlen kabuklu hayvanlar dâ
hil ) (Kabuk'aıından ç.karılmış olsun olmasın), 
taze (Canlı veya cansız), soğutulmuş, dondurul
muş, tuzlanmış, salamura edamış veya kurutu l 
muş; kabukları çıkarılmaksızın sadece suda haş
lanmış kabuklu hayvanlar. 

F A S I L : 4. 

Svt ve SK' •müstahsalları; kuş ve knrıcs 
hayvanlarımın yumurtaları; tabiî bal 

N O T L A R : 
1. «Sut» tab'ruıden, yağlı veya yağı alınmış 
sut, ayran, l&ktescmm, kestirilmiş sut, kefir, yo
ğurt ve benzeri usullerle taJıammur ettirilmiş 
sair sütler anlaşılır. 
2. H a v a almıyan madeni kutulardaki süt ve 
krema Olf.02 pozisyonu anlamında «.Konserve» 
sayılır B u n a mukabi l , sadece sterilize, pastörize 
veya peptomze edilmiş olup da, hava almıyan 
madeni kutula .a konulmamış bulunan sut ve 
krema, bu pozisyon anlarımda «Konserve» sa
yılmaz. 
Sut ve krema (Taze, teksif edilmemiş, şekersiz). 
Sut ve krema (Konserve edilmiş, teksif olunmuş 
veya şekerli). 
Tereyağı. 

04 01 
04 02 

04 03 
04 04 
04.05 

04 06 

- Peynir ve çökelek 
- Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları ve y u 

murta sar'sı (Taze, kurutulmuş veya başka şe
kilde konserve edılnuş) ı Şekerli olsun olmasın). 

- Tabu bal. 

F A S I L : 5. 

Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bu
lunmayan hayvanı menşeli sa 'r müstahsallar 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Yenilmeye elverişli hayvanı müstahsaller 
(Mâyı veya kurutulmuş hayvan kanı, tam veya 
paıça halinde hayvan bağırsağı, nesane ve m i 
desi hariç) ; 
b) 05.05 ilâ 05 07 pozisyonlarında yer alanlar
dan gayrı, den, post ve kürkler (Fasıl $1 veya 
W ; 
c) A t kılı ve döküntülerinden gayrı, hayvani, 
menşeli dokumaya elverişli maddeler (BÖLÜM 
XI) ; 
d) Fırça imalinde kullanılmak üzere «Fırça 
başı» halinde hazırlanmış domuz ve yaban do-
musu kılları ve sair hayvanı kıllar (96.03); 
X. 05 01 pozisyonunun tatbıkmda, boylarına go
re demet haline konulmuş insan saçları kok uç
ları bir tarafa gelecek şekilde sıraya konulma
mış ise, <İşlenmemış* sayılır. 
3. Taııfenm neresinde geçeıse geçsin f i l , m a 
mut, mors, deniz aygırı, narval ve yaban domu
zunun mı'dafca vasıtası olan dışlenyle, gerge
dan boynu.ıı ve sair hayvanların dişlen «Fildişi» 
sayılıı. 

35 

50 

50 

50 

50 
50 
50 

30 
60 
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Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

05.01 — 

05 02 — 

05 03 — 

05 04 — 

05 05 — 
05.05 — 

05.07 — 

4. Taıtfenin neresinde geçerse geç*ın, -t A t kılı» 
tabın, at he sığır emsi hayvanların yelelerinin 
ve kuyı vklaı ımn kıllarını ıjade eder. 
İşlenmemiş insan saçı (Yıkanmış veya temiz
lenmiş olsun olmasın); insan saçı döküntüleri. 
Domuz veya yaban domuzu kılı; porsuk ve d i 
ğer hayvanların fırça imaline elverişli kılları; 
bu kılların döküntüleri 
A t kılı ve döküntüleri (Başka maddelerin yar-
dımıyle veya müstakılen tabakalar halinde o l 
sun olmasın). 
Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, 
mesaneleri ve mideleri (Balıklarınkıler hariç). 
Balık döküntüleri 
Yeterler ve sinirler; tabaklanmamış derilerin 
kırpıntıları ve benzeri döküntüleri. 
Kuşların tuylu derileri ve tuylu başka kısım
ları, kuş t u j u ve kısımları (Konarları kırpılmış 
olsun olmasın), ince kuş tüyleri (Ham veya sa
dece temizlen™!.'-, dezenfekte edilmiş veya mu-
hafazalaıı ıçm muamele görmüş); kus tüyü ve
ya kısımlarının toz ve döküntüleri. 

05 08 — Kemikler ve boynuz içi kemikler i (İşlenmemiş, 
yağı çıkarılmış, basit bir şekilde hazırlanmış, 
fakat her hangi bir şekil verilmemiş, asitle mua
mele görmüş veya jelâtmı alınmış); bunların 
toz ve döküntüleri 

05 09 — Boynuz, tırnak, perice ve gagalar (İşlenmemiş, 
basit bir şckıldo hazırlanmış, fakat her hangi 
bir şekil veıılmemiş), buniarm dokuntuleriyle 
toz haline getirilmiş olanları; bahna ve benzeri 
hayvanların ağız kemikleri (İşlenmemiş, basit 
bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şe
k i l verilmemiş), bunların döküntüleri ve saçak 
halinde olan kısımları 

05.10 — Fildişi (İşlenmemiş veya basit b ir şekilde hazır
lanmış, fakat her hangi b i r şekil verilmemiş); 
fildişi tozu ve döküntüleri. 

05 11 — Kaplumbağa kabuğu (Tam kabuk veya sıyrıl
mış yapraklar halinde) (İşlenmemiş veya basit 
bir şekilde hazırlanmış, fakat her hangi bir şe
k i l verilmemiş); kaplumbağa tırnakları, kabuk 
kırpmtı'arı, döküntüleri. 

05 12 — Mercan ve benzerleri (İşlenmemiş veya basit 
b i r şekilde hazırlanmış, fakat başkaca üzerle
rinde çalışılmamış); kabuklu su hayvanlarının 
boş kabukları (İşlenmemiş veya basit bir şekil
de hazırlanmış, fakat her hangi b ir şekil ver i l 
memiş ;̂ boş kabukların toz ve döküntüleri. 

05 13 — Tabu süngerler. 

05 14 — A k amber, kunduz hayası (Kastoreum), kedi 
misk i (Sıvet), misk, kunduz böceği (Kantar i t ) ; 
safra (Kurutulmuş olsun olmasın); ispençiyari 
mustahsallarm hazırlanmasında kullanımaya e l 
verişli olan hayvanı maddeler (Taze, soğutul
muş, dondurulmuş veya muvakkaten muhafa
zası ıçm ba-ıka şekilde konserve edilmiş) : 
a) Kantar i t . 
b) Sair ler i 

05.15 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan hayvan menşeli mustahsallar; 1 
ıncı veya 3 uncü fasıllara dâhil olup insanın ye
mesine elverişli olmayan cansız hayvanlar. 

B Ö L Ü M - n. 

Nebati mustahsallar 

F A S I L : 6. 
Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsaUan 

N O T L A R , 
i . B u fasıl umumiyetle bahçıvanlar, fidan ye
tiştirenler ve çiçekçiler tarafından münhasıran 

Kıymetinden 

50 

15 
15 

15 

100 

10 

10 

10 

10 

10 
20 

10 
50 

30 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 

dikme veya s m maksadıyle yetiştirilen müstah-
salla^ı iht iva eder Bununla beraber patatesler, 
yenilen soğan ve sarmısaklar bu fasla dâhil de
ğildir (Fasıl 7). 
2. Buketler, sepetli çiçekler, çelenkler ve ben
zerleri , hale gore, 06 03 veya 06 Olf pozisyonla
rındaki çiçekler veya yapraklı dallar rejimine 
tabıdır. Bunların ihtiva ett ikleri sair maddeler
den teferrvat nazarı i t ibara alınması. 

06.01 — Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, yer
altı sakları (Grıfler, rızomlar) (Sürgün vermiş 
veya vermemiş veya çıçeklenmiş). 

06.02 — Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, f idan
lar, çalılar, aşı kalemleri , aşı gözleri ve çelikler 
dâhil) : 
a) Çelikler, aşı kalem ve gözleri, meyva ağan
ları ve fidanları, orman ağaçları ve fidanları. 
b) Sair ler i 

06 03 — Sus veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek kon
caları ve tomurcukları (Taze, kurutulmuş, bo
yanmış, beyazlatılmış, emdirilmiş veya başka 
şekilde hazırlanmış). 

G. K i l oda 
06.04 — Süs veya buket lçm yapraklı dallar, yapraklar, 

ince dallar, otlar, yosunlar ve likenler (Taze, 
kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış, emdirilmiş 
veya başka şekilde hazırlanmış olanlar dâhil, 
06 03 pozisyonundaki çiçek, konca ve tomurcuk
lar hariç). 

s 
100 

L i r a K . 

50 00 

Kıymetinden 
% 

100 

F A S I L : 

Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar 

N O T . 
Aşağıda yazılı olanlar 07 04 pozisyonuna dâhil 
değildir : 
a) B a k l a g i l kuru sebzeler, kabuk lan ayıklan
mış (07 05) ; 
b) Tatlı biberler (Capcicum grossum), toz ha 
linde (09 Ok); 
c) 07.05 pozisyonunda yer alan kuru sebzele
r i n unları (11 03); 
d) Patates unu, irmiği ve rendesi (11 05). Y u -
karıkı hükümler mahfuz kalmak sortiyle, 07 01 
ilâ 07 0>f pozisyonlarının tatbikatında «Sebze
ler ve yenilen nebatlar» tâbirine, aynı saman
da yenilen mantarlar, yer mantarları, zeytinler, 
E m t hıyarı (Kapar i ) , domates, patates, turşu
luk pancar, hıyarlar, turşuluk kuçuk hıyarlar, 
kabaklar ve patlıcanlar, tatlı biberler (Cap
cicum grossum), rezene, maydanoz, frenk may
danozu, tarhun otu, tere, merzenguş otu, bayır 
turpu ve sarmısaklar da girer. 
Sebzeler ve yemlen nebatlar (Taze veya soğu
tulmuş). 
Sebzeler ve yemlen nebatlar (Pişirilmiş olsun 
olmasın) (Dondurulmuş). 
Sebzeler ve yemlen nebatlar (Tuzlu su içinde, 
kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını 
temine ya r iyan başka maddeler katılmış su 
içinde, fakat derhal yenilmek maksadıyle hazır
lanmamış). 

07 04 — Sebzeler ve yenilen nebatlar, kurutulmuş, suyu 
alınmış veya tebahhur ettirilmiş (Parça hal in
de kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış 
veya toz haline getirilmiş olanlar dâhil, başka 
suretle hazırlanmış elanlar hariç). 

07 05 — Bak lag i l kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış 
(Iç kabukları çıkarılmış veya taneleri kırılmış 
olsun olmasın). 

07.01 

07.02 

67.03 

99 

50 

50 

m 



Safflfo; 2650 (Resmi Gawrt») 7 ARALİK İV» 

Tanfe 
No 

07 06 -

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymet nden 

% 

©8.01 

- Manyoka, araıot, salep, yerelması, tatlı pata
tes ve yüksek nispette nişasta veya ınui n ih t i 
va eden benzen sair kökler ve yumrular (Taze 
veya kurutulmuş, tam veya dilimlere ayııîmış); 
sagu özü. 

F A S I L : 8 

Yemlen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin kab Man 
NOTLAR. 
1 Bu fasti, yenilmeye elverişli olmıyan meyvıx-
lan ihtiva etmez 
2. «Taze» tâbirine, soğutvlmuş olanlar da dâ
hildir. 

— Hurma, muz, ananas, mango, mangust, avokado 
armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, Brez i l 
ya cevizi, kaju cevizi (Taze veya kurutulmuş, 
kabuklu veya kabuksuz) : 

50 

a) H u r m a ve muz G. Ki loda 

08 02 
08 03 
08 04 
08 05 

08 06 
08 07 
08 08 
08 09 
0810 

08 11 

08 12 

08 13 

b) Sairleri . 
Turunçgiller (Taze veya kurutulmuş) 
inc ir (Taze veya kurutulmuş). 
Üzüm (Taze veya kurutulmuş). 
Sert kabuklu meyvalar (08 01) poz syonundaki-
lerden başkaları) (Taze veya kurutulmuş, k a 
buklu veya kabuksuz) . 
E l m a , armut ve ayva (Taze). 
Sert çekirdekli meyvalar (Taze). 

• Çilek ve benzer'erı (Taze). 
- Sair meyvalar (Taze) 
• Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmamış, 

çığ veya p ı ş m i 3 ) 

• Muvakkaten muhafaza edilmiş meyvalar (Me
selâ • Kükürt gazı ile yahut tuzlu su, kükürtlü 
su veya sair maddeler katılmış su içinde mu
vakkaten muhafaza edilmiş olan, fakat bu ha
liyle yenilmeye elverişli bulunmıyanlar) 

- Kurutulmuş meyvalar (08 01 ilâ 08 05 pozisyon-
larmdakılerden başkaları) 

- Kavunların ve turunçgillerin kabuklan (Taze, 
dondurulmuş, kurutulmuş veya tuzlu su kü
kürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını te
mine yarıyan başka maddeler katılmış su için
de). 

F A S I L : 9. 

NOTLAR. 
Kahve, çay, Paraguay çayı, (Maté) ve baharat 

1. 09 0J¡ ilâ 09 10 pozisyonlarına giren mustah-
salların birbirleriyle olan mahlutları aşağıda 
gösterildiği şekilde tasnif edilir : 
a) Aynı pozisyona giren m'ustahsallarm bir
birleriyle olan mahlutları da aynı pozisyona gi
rer. 
b) Muhtelif pozisyonlara giren ıkı veya daha 
fazla mustahsahn birbirleriyle olan mahlutları 
09 10 pozisyonuna girer Yukarda (a) ve (b) 
bentlerinde yazılı mahlutlar da dâhil olmak üze
re, 09 OJf ilâ 09 10 pozisyonlarına giren mustah-
sallara başka maddelerin katılmış olması, mah
lutun aslı mahiyetim değiştirmedikçe, tasnifle
rine tesir etmez Aksı takdirde bu mahlutlar bu 
fasıl dışında ka'nlar, bunlardan, lezzet veya 
çeşni verici mahlut maddeler 81 Ofy pozisyonuna 
girer. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir • 
a) «Capcıcum gıossum» cinsi (Tatlı) biber, dö-
ğulmemiş (Fasıl t): 

L i r a K . 

2 00 
Kıymetinden 

% 
100 
100 

25 
25 

25 
25 
25 
25 
40 

100 

100 

30 

100 

Taııie 
No 

09 01 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

% 

09 02 -
09 03 -
09 04 • 

09 05 
09 06 
09 07 
09 08 

09 09 

09 10 

b) tCubeba officinalis Miguel» veya «Ptp®r 
cubeba» cinsi kebabe biberi (12 01). 
Kahve (Kavrulmuş veya k af emi alınm ş olsun 
olmasın), kahve kabuklan ve zarları, içinde her 
hangi bir n.spette kahve bulunan ve kahve yer i 
ne kullanılan maddeler : 
a) Çığ 
b) Kavrulmuş föğütülmüş olsun olmasın) 
Çay. 

• Paraguay çayı (Maté) 
• Biber («Pıper», «Capcıcum» ve «Pimenta» cins

leri ) . 
• Vani lya . 
• Tarçın ve tarçın ağacının çiçeği. 
• Kaıanfıl ıMeyva, tane ve sapları). 
- Kucıık Hindistan cevizi «Muskat> ve kabuğu; 

kakule 
- Anason, Çın anasonu, rezene, kişmş, kimyon, 

Karaman kimyonu ve ardıcın taneleri 
- Kek ik , defne ve safran; sair baharat. 

75 
100 

75 
75 

100 
40 

100 
100 

75 

100 
100 

F A S I L : 10. 

Hububat 

NOT. 

Bu fasıl, münhasıran, kabukları alınmamış veya 
üzerlerinde başka şekilde çalışılmamış olan hubu
bat tanelerim ihtiva eder Bununla beraber, ka
buklarında ayıklanmış, perdahlanmış, parlatılmış 
veya kırılmış pirinç taneleri 10.06 pozisyonunda 
yer alır. 

1,0 01 — Buğday, çavdarla karışık buğday 
10 02 — Çavdar. 
10 03 — A r p a 
10 04 — Yulaf . 
10 05 — Mısır. 
10 06 — Pınnç 
10 07 — K a r a buğday, ak darı, darı, kuşyemi (Uzun da

rı ) ; sa.r hububat. 

F A S I L : 11. 

Değirmencilik mustahsaJları; malt; nişasta; glüten, 
inulın 

NOT : 

Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kavrulmuş malt, kahve yerine kullanılmak 
üzere hazırlanmış (Hale gore 09 01 veya Sİ 01); 
b) Çocuk mamaları veya perhiz yemekleri ıçm 
(Meselâ ısıtma ameliyesi ile) hazırlanmış unlar 
(19 02) Bununla beraber, sadece pişme hassa
sını ıslah maksadıyle ısıtma ameliyesine tabı tu
tulmuş unlar bu fasla dahildir; 
c) Gorn flakes ve 19 05 pozisyonuna dâhil olan 
san mustahsallar, 
d) ispençiyari mustahsallar (Fasıl 30); 
e) 33.06 pozisyonuna dâhil ıtriyatçılık ve tuva
let müstahzarları karakterim haiz nişastalar 

11 01 — Hububat unları. 
1102 — Bulgur, İrmik, kabukları ayıklannrş, zatları çı

karılmış, kırıl m-ş veya ezilmiş hububat taneleri 
(Flokonlar dâhil), kabukları ayıklanmış, par 'a -
tılmış, kırılmış pLrmç hariç, hububat f i l iz ler i (Un 
haline getirilmiş olsun olmasın) 

11 03 — 07 05 poz.syonuna giren baklagıl kuru sebzelerin 
un lan . 

11 04 — 8 inci fasılda yer alan meyvaiarın unlan. 
1105 — Patates unu, irmiği ve rendesi. 

50 
50 
50 
50 
50 
75 

50 

50 

50 

60 
100 
60 
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l\,ı ıt e 
No 

11 06 -

E ş y a n ı n c i n s i 

Sagu, manyoka, aıarot ve salebin ve 07 06 pozis
yonuna giren sair kok ve yumrularm unları ve 
İrmikleri. 

11.07 •—• Mal t (Kavrulmuş olsun olmasın) 
11.08 - - Nişastalar; ınulm. 

11.09 — Glüten ve glüten una (Kavrulmuş olsun olmasın) 

Kıymetinden { 

% I 

60 
60 

100 
25 

F A S I L : 12. 

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve 
mey balar; sanayide ve tababette kullanılan nebatim ; 

saman ve hayvan yemleri 
N O T L A R : 

1. Yer fıstığı, sopa fasulyası, hardal ve haşhaş 
tohumları ve kopra, yağlı tohum adı'a'unur 
(12 01). Hi/idıstan cevizi 08 01 pozisyonuna dahil
dir Zeytin, hazırlanma şekillerine gore, 7 veya 
20 inci fasla gııer. 
2. Pancaı tohumları, çayır ot kın tohumları 
sus çiçekleri tohumları, sebze tohumları, meyva 
ve orman ağaçlat ımn tohumları, fiğ ve acı bak 7 a 
tohumu, ekilmeye mahsus tohumlar addedilir 
(12 031. Buna mukabil , tohumluk baklagtl kuru 
sebzeler (07 05), baharat teşkil eden tohumlar 
ve 9 uncu fasılda ye, alan sair mustahsaVar, hu
bubat tohumlan (Fasıl 10), yağlı tohum ı p 
meyvalar (12 01) ve 12 07 pozisyonunda yer alan 
tohum ve meyvalar, 11 03 pozisyonuna dâhil de
ğildir 

3. Aşağıda yazılı nebatlarla nebat parçalan, 
diğerleri meyanında, 12 07 pozisyonuna dahil 
dir Fesleğen, hodan, çorduk otu, her cins nane, 
biberiye, sedef otu. 
Bunu/ i la beıaber, aşağıda yazılı olanlar İS 07 
pozisyonu dışında kalır : 
a) Yağlı tohum ve meyvalar (12 01); 
b) 30 uncu fasıldaki ispençiyari mustahsallar; 
c) 33 uncu fasıldaki ıtriyatçılık ve tuvalet mad
deleri ; 
d) 3811 pozısynuna giren dezenfekte edici, 
haşarat oldurucu, pay azi l ler i ve zararlı otları 
yok edici mustahsallar. 

12.01 — Yağlı tohum ve meyvalar (Kırılmış olsun o l 
masın). 

12 02 — Yağlı tohum ve meyvaların yağı alınmamış u n 
ları (Hardal unu hariç). 

12 03 — Eki lmeye mahsus tohumlar, sporlar ve meyva
lar : 
a) Şeker pancarı tohumu. 
b) Sairleri . 

12.04 — Şeker pancarı (Butun veya dılmmış) (Taze, k u 
rutulmuş veya toz haline getirilmiş); şeker k a 
mışı. 

12 05 — Hindiba koku (Doğranmış olsun olmasın) (Taze 
veya kurutulmuş, fakat kavrulmamış). 

12.06 — Şerbetçi otu (Kozaları ve lupulım). 
12 07 —• Başlıca ıtııyatçıhkta, tababette, haşaret ve pa

razit lerin itlafında ve benzen işlerde kullanılan 
nebatlar, nebat parçaları, tohum ve meyvalar 
(Taze veya kurutulmuş, butun, kesJmış, kıııl-
mış veya toz haline getirilmiş). 

12 08 — Keçiboynuzu (Taze veya kurutulmuş) (Kırılmış 
veya toz haline getirilmiş olsun olmasın), t a r i 
fenin başka yerlerinde zıkn geçmıyen veya bu-
lunmıyan ve bilhassa insan gıdası olarak kul la 
nılmaya elverişli olan meyva çekirdekleri ve ne
batı mustahsa'lar. 

12.09 — Hububat saplan ve kavuz lan (İşlenmemiş) (Kı
yılmış olsun olmasın). 

Tarife 
No 

1210 -

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

% 

10 

25 

5 
25 

70 

50 
5 

25 

13.01 

13 02 

13 03 

50 

25 

— Hayvan yemi pancar ve kökler, İsveç şalgamı, 
k u r u ot, kaba yonca, evliya otu, yonca, hayvan 
yemi lahana, acı bakla, fiğ vo benzen hayvan 
yemi sair nebatı mustahsallar. 

F A S I L : 13. 

Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli ne-
baiı ıplulaı maddeler, zamklar, reçineler ve sair nebati 

usare ve hulâsalar 

N O T . 

Meyan kökü hulâsası, nezle otu hulâsası, şer
betçi otu hulâsası, sarı sabır hulâsası ve afyon, 
nebati usare ve hulâsa sayılır (13 03). 
İşagıda yazalı olanlar 13 03 pozisyonuna dâhil 

değildir : 
a) Ağırlık it ibariyle % 10 dan fazla şekeri i h 
t iva eden veya şekerci mamulâtı halinde bulu
nan meyan koku hulâsası (17.04); 

b) M a l t hulâsası (19 01); 
c) Kahve , çay veya Paraguay çayı hulAtası 
(21 02); 
d) İçki olarak kullanılmak üzere a lko l katılmış 
nebatı usare ve hulâsalarla, içki ımalme mah
sus olup ^teksif edilmiş hulâsalar» diye anılan 
alkollü mürekkep müstahzarlar (Fasıl 22); 

e) TabA kafuru (29 13) ve Glycyr; hızme 
(29 U ) ; 
f) İlâçlar (30 03) ; 
g) Debagatte veya boyacılıkta kullanılan 
hulâsalar (32 01 veya 2̂ 04); 

h) Uçan yağlar ve rezmoıtler (Si 01), kokulu 
mukattar sulaı ve uçan yağların sulu mahl&l-
leri (33 05) ; 
ıj Kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî 
zamkla* (40.01). 

— Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebatı 
iptidai maddeler : 
a) Kına. 
b) Sairleri . 

— Gomelâka (beyazlatılmış olsun olmasın); tabiî 
zamklar, tabu reçıneiı zamklar , tabii reçineler 
ve tabu pelesenkler : 
a) Gomelâka, zamkı arabî, günlük. 
b) Saıreler. 

— Nebati usare ve hulâsalar; pektin, a g a r - a g a r 
ve nebatlardan çıkarılan sair tabu yapışkan ve 
kıvam verici maddeler. 

F A S I L : 14 

Örülmeye ve yontulmaya elverişli nebatı mad
deler, tarifenin başka yerlerinde z i k r i g cemi
yeti veya bulunmıyan nebati menşeli sair mus
tahsallar 

N O T L A R . 

1. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas i t iba
rı j l e ınensucat imalinde kullanılan nebati 
maddeler ve lifler ile muhasıran mensucat ima
linde kullanılabilecek hale getirilmiş diğer ne
batı maddeler bu fasla gitmez (BÖLÜM X I ) . 
2 Yarılmış sepetçi sogutü, kamış, bambu ve 
benzerleri, roten kamışının ozu, çekilmiş veya 
dılmmış roten kamışı 14 01 pozisyonuna girer. 
Ağaçtan sentler bu pozisyon dışında kalır 
(44 09). 
S. Ağaç yünü 14 02 pozisyonuna girmez (4i 12). 
4. Fırça imalinde kullanılan hazır fırça başlan 
14.0$ pozisyonuna girmez (96.03). 

25 

100 
20 

70 
20 

20 
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Tarife 
No 

14 01 -

E ş y a n ı n c i n s i 

14 02 

14 03 

14 04 

14 05 

Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan 
nebatı maddeler (Sepetçi söğudu, kamış bambu, 
roten kamışı, sazlar, rafya, ıhlamur kabukları 
ile, temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış 
hububat sapları ve benzerleri). 
Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldur
mada kullanılan nebatı maddeler (Kapok, k a -
nape otu, deniz 3'osunu ve benzerleri) (Başka 
maddelerin yardımıyle veya müstakılen tabaka
lar halmde olsun olmasın). 
Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan 
nebatı maddeler (Hint darısı, pisava, ayrık 
otu, ıstle ve benzerleri) (Bağ veya demet hal in
de olsun olmasın). 
Yontulmaya elver şli sert taneler, çekirdekler, 
kabuk'ar ve cevizler (Korozo cevizi ve dom 
palmiyesi cevizleri ve benzerleri). 

• Taı.fenın başka verlerınde z i k r i geçmıyen veya 
bulunmıyan nebatı menşeli mustahsallar. 

Kiymetınden 

25 

25 

50 

10 

50 

B Ö L Ü M - III. 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi) ; bunların ta-
hallülünden meydana gelen mustahsallar; hazırlanmış 
yenilir katı yağlar; hayvani veya nebati menşeli mumlar 

F A S I L : 15. 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya m a y i ) ; bunların 
tahallulunden meydana gelen mustahsallar; hazırlan
mış yenilir katı yağlar, hayvanı veya nebati men

şeli mumlar 

N O T L A R : 

1 Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Domuz ve kümes hayvanları yağları ( E r i 
tilmemiş veya sızdırılmamış) (02 05) ; 
b) Kakao yağı (18 0 ' f ) ; 
c) Kıkırdaklar (23 01); nebati yağ istihsalinde 
elde edilen küspeler, p ir ina ve sair bakiyeler 
(23 01,); 
d) İzole edilmiş yağ as i t ler i ; müstahzar mum
lar, ispençiyari mustahsallar, boya, vernik, sa
bun, ıtriyatçılık, tuvalet ve kozmetik mustah
sallar haline getirilmiş yağlı maddeler; sulfone 
edilmiş mayı yağlar ve V I ncı bölüme giren sair 
mustahsallar; 
e) M a y i yağlardan müştak takl i t kauçuk 
(1,0.02). 
S. Nötralizasyon patları «Soap - stoeks», may i 
yağların tortu veya bakiyeleri, stearik zift , 
yapağı yağı z i f t i ve gliserin z i f t i 15.17 pozisyo
nuna girenler. 

15 01 — Her türlü domuz ve kümes hayvanları yağları 
(Eritilmiş veya sızdırılmış). 75 

15 02 — tç yağı (Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların) 
(Ham veya eritilmiş) (îlk mahsul «premiers 
jus» denilen iç yağı dâhil) 60 

15 03 — Stearin soler; oleo-stearin; emülsiyon haline ge
tirilmemiş, içme bir şey katılmamış veya her 
hangi bir şekilde hazırlanmamış oleo - margarin 
ve mayi domuz yağı : 
a) Oleo - stearin. 20 
b) M a y i domuz yağı. 75 
c) Sairleri . 60 

15.04 — Balık yağları ve memeli deniz hayvanlarının yağ
ları (Katı veya mayi) (Rafine edlimiş olsun o l 
masın) 20 
i h t a r : Sanayide kullanılacaklar tağyir edilecektir, 

15 05 — Yapağı yağı ve bundan müştak yağlı maddeler 
(Lanolm dâhil) 29 

15.06 — Sair hayvanı katı ve mayi yağlar (Paça yağı, 
kemik veya döküntülerden çıkarılan yağlar, v s . ) . 40 

Tarife 
Ne . 

15.07 — 

15.08 — 

15 09 — 
15 10 — 

15 11 — 

15.12 — 

15.13 — 

15 14 — 

15.15 — 

15.16 — 

1517 — 

E ş y a n ı n c i n s i 

Nebatı yağlar (Katı veya mayı) (Ham, temiz
lenmiş veya rafine edilmiş) : 
a) Hmtyağı, bezir yağı. 
b) Sairleri . 
Hayvanı ve nebati mayı yağlar (Kaynatılmış, ok
side edilmiş, suyu alınmış, sülfüre, sufle veya 
standolıze edilmiş veya başka şekilde tadıl olun
muş). 
Degra. 
Sınai yağ asitleri ; rafinaj mahsulü asit yağları; 
sınai yağ alkolları. 
Gliserin (Gliserınlı sular ve gliserinli lesivler 
dâhil). 
Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleşti
rilmiş hayvanı veya nebatı mayi ve katı yağlar 
(Rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha i ler i 
bir ameliye görmemiş). 
Margar in , eritilmiş veya sızdırılmış domuz yağı 
takl i t ler i ve sair hazırlanmış yenilir katı yağlar, 
ispermeçet (Ham, sızdırılmış veya rafine edil
miş) (Suni olarak boyanmış olsun olmasın). 
Balmumu ve sair böcek mumları (Suni olarak 
boyanmış olsun olmasın). 
Nebatı mumlar (Suni olarak boyanmış olsun 
olmasın). 
Yağların yahut hayvani veya nebati mumların 
işlenmesinden meydana gelen bakiyeler. 

Kıymetinden 

50 
100 

40 
20 

20 

5 

60 

75 

40 

40 

20 

40 

B Ö L Ü M - I V . 
Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat; alkollü işçiler ve 

sirkeler; tütün 

F A S I L : 16. 

E t , balık ve kabuklu hayvanlarla naımelerden hazır
lanmış yenilecek maddeler 

NOT : 
2 nci ve 3 üncü fasıllarda yazılı usullerle hazır
lanmış veya konserve edilmiş etler, balıklar, 
crustacés denilen kabuklu hayvanlar ve naımeler 
(Coquillages denilen kabuklu hayvanlar dâhil), 
bu fasla girmez. 

16.01 — Etten , sakattan veya kandan mamul sucuk, so
sis, salam ve benzerleri. 

16 02 — Etten veya sakatattan mamul sair müstahzarlar 
ve konserveler. 

16 03 — Çığ et hulâsası ve suyu. 
16 04 — Balık müstahzarları ve konserveleri (Havyar 

ve benzerleri dâhil). 
16.05 — Crustacés denilen kabuklu hayvanlarla naime-

lerın (Coquillages denilen kabuklu hayvanlar 
dâhil) müstahzarları ve konserveleri. 

F A S I L : 17. 

75 

80 
60 

60 

60 

Şeker ve şeker mamulleri 

NOTLAR : 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) Kakao ihtiva eden şeker mamulleri (18 06); 
b) K i m y a c a sâf şekerler (29 $3); bununla be
raber kimyaca sâf sakaroz bu istisnaya dâhil 

-değildir; 
c) Şekerli ispençiyari mustahsallar (Fasıl 30). 
2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca sâf saka
roz 17.01 pozisyonuna girer. 

17 01 — Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler 
(Katı halde). 

17.02 — Sair şekerler; şeker şurupları, sum bal (Tabii 
bal i le karışık olsun olmasın); karaınellestıril-s 
jruş şeker ve melaslar : 

100 
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Tarife 
No 

17 03 
17 04 
17 05 

E ş y a n ı n c i n s i 

a) Laktoz . 
b) Sairleri . 
Melas (Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 
Şeker mamulleri (Kakaosuz). 
Şeker, şurup ve melaslar (Koku veya renk ve
r i c i >ıaddeler katılmış), (Vanılyalı veya vani -
l i n h şekerler dâhil; ne nispette olursa olsun, 
şeker katılmış meyve suları hariç). 

Kıymetinden 
% 

35 
100 
100 
150 

150 

F A S I L : 18. 

Kakao ve müstahzarları 

NOTLAR, 

1. 19 02, 19 08, 22 02, 22 09 veya 30 03 pozisyon
larında yer alan kakaolu veya çikolatalı müs
tahzarlar bu fasla dâhil değildir. 
2. İçinde kakao bulunan şeker mamulleri ve bu 
faslın 1 numaralı notundakı hukum mahfuz kal
mak üzere, kakao ihtiva eden başka gıda müs
tahzarları 18.06 pozisyonuna girer. 

18 01 — Kakao tane ve kırıkları (Çığ veya kavrulmuş). 10 
18.02 — Kakao k a b u k l a n (Dış ve i ç ) , zarları ve dökün

tüleri. 10 
18 03 — Kakao hamuru (Külçe veya parça halinde) ( Y a 

ğı alınmış olsun olmasın). 60 
18 04 — Kakao yağı (Katı veya mayi) . 25 
18 05 — Toz kakao (Şekersiz). 60 
18.06 — Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müs

tahzarları. 150 

F A S I L : 19. 

Esasını hububat, un veya nişasta teşkil eden müs
tahzarlar; pastacılık mamulleri 

NOTLAR: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mu
tat yemekler için hazırlanmış olan ve ağırlık 
itibariyle % 50 veya daha fazla kakao ihtiva 
eden ve esasını un, nişasta veya malt hulâsamı 
teşkil eden müstahzarlar (18.06); 
b) Hayvanlara yedirilmek üzere hususi şekilde 
hazırlanmış olup esasını un veya nişasta teşkil 
eden müstahzarlar (Bısküı ve saire) (2307); 
o) İspençiyari müstahzarlar (Fasıl 30). 
S. Bu fasıldaki müstahzarlardan esaslarını 
meyva veya sebze unu teşkil edenler, esasını hu
bubat unu teşkil eden benzeri müstahzarlarla 
aynı rejime tabidir. 

19 01 — M a l t hulâsası. 100 
19 02 — Çocuk mamalan perhiz yemekleri veya mûtat 

yemekler için hazırlanmış olan ve esasını un, 
nişasta veya malt hülâsası teşkil eden müstah
zarlar (Ağırlık itibariyle % 50 den az kakao i h 
t iva edenler dâhil). 50 

19 03 —• Makarna , şehriye ve benzerleri. 50 
19.04 — Tapyoka ve sagu; patates nişastasından veya 

sair nişastalardan elde edilen benzerleri. 40 
19.05 — Kabarma suretiyle hasıl olan veya kızartma su

retiyle elde edilen ve esasını hububat teşkil eden 
müstahsallar («Puffed rice», «corn flakes» ve 
benzerleri). 50 

19 06 — Hoşta, ilâç güllâcı, mühür güllâcı, güllâç, yufka 
ve benzerleri. 60 

19 07 — Ekmek, peksimet ve sair kaba ekmekçi mamul
leri (Şeker, bal, yumurta, yağlı maddeler, pey
nir ve meyva katılmış olanlar hariç). 60 

19.08 — Pastalar, bıskuiler, kekler ve sair ince ekmekçi 
mamulleri (Her hangi bir nispette kakao katü-
mış olsun olmasın). 100 

Tanfe 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 
% 

F A S I L : 20. 

Sebze, yenilen nebat, meyva ve sair nebat veya nebat 
parçaları müstahzarları 

NOTLAR : 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) 7 inci ve 8 inci fasıllarda yazılı usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, ye
nilen nebatlar ve meyvalar; 
b) Şeker mamulleri (17.0i) veya çikolata ma
mulleri (18.06) haline getirilmiş şekerli meyva 
pelte ve esmeleri. 

2. 20 01 ve 20 02 pozisyonlarında bahis mevzuu 
edilen «Sebzeler ve yenilen nebatlar», başka şe
killer altında. 07 01 ilâ 07.05 pozisyonlarında 
yer almış olanlardır; 7 ncı fasıl notunun son pa
ragrafında zikri geçen nebatlar da buna dâ
hildir. 
S. Şurup içinde konserve edilmiş olan yenilme
ye elverişli nebatla^ ve nebat parçaları, ezcüm
le zencefil ve melek oto, 20 06 pozisyonuna girer; 
kavrulmuş yer fıstığı da 20.06 pozisyonuna dâ
hildir. 
i. Ağırlık itibariyle kuru hülâsa nispeti % 7 
ve daha fazla olan domates suyu 20.02 pozisyo
nuna girer. 

20.01 — Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar (Sirke 
veya asit asetikle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker k a 
tılmış olsun olmasın). 

20.02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar '(Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (Sirke veya asit asetikle ha 
zırlanmış veya konserve edilmiş olanlar hariç). 

20.03 — Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmış). 
20 04 — Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parça

ları şekerlemeleri (Emdirilmiş, glase veya k r i s -
talize) . 

20 05 — Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, mar
melâtlar (Pişirilerek hazırlanmış) (Şeker k a 
tılmış olsun olmasın). 

20.06 — Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (Şeker veya alkol katılmış 
olsun olmasın). 

20.07 — Meyva suları (Üzüm suyu dâhil) veya sebze su
l a n (Tahammur ettirilmemiş ve alkol katılma
mış) (Şeker katılmış olsun olmasın). 

F A S I L : 21. 

Çeşitli gıda müstahzarları 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) 07.0i pozisyonlarındaki sebzelerin matlût-
lart; 
b) Ne nispette olursa olsun, kahveyi ihtiva 
eden ve kahve yerine kullanılan kavrulmuş mad
deler (09.01); 
c) 09.04 ıld 09.10 pozisyonlarındaki baharat ve 
sair müstahsallar; 
d) İlâç haline getirilmiş mayalar (30 03). 
2. Yukarıda 1 numaralı notun (b) bendinde ya
zılı kavrulmuş maddelerin hulâsaları 21.08 po
zisyonuna girer. 

21.01 — Kavrulmuş hindiba ve kahve yerine kullanılan 
sair kavrulmuş maddeler; bunların hulâsaları. 

100 

300 
150 

150 

150 

150 

150 

100 
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Tari fe 
No. 

21 02 -

E ş y a n ı n c i n s i 

21 03 
21.04 

21.05 

21.07 

Kahve, çay ve Paraguay çayı hulâsa veya esans
ları; esası bu hulâsa veya esanslar olan müs
tahzarlar. 
Harda l unu ve hazır hardal . 
Salçalar; lezzet ve çeşni verici mahlut madde
ler. 
Çorbalar veya et ve sebze suları için müstah
zarlar ; hazır çorbalar vejra et suları : 
a) Balık, kabuklu hayvan ve naimelerin çor
baları 
b) Sair ler i . 

21.06 — Tabi i mayalar (Canlı veya cansız); müstahzar 
suni mayalar : 
a) Cansız tabii mayalar. 
b) Sairleri . 
Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan gıda müstahzarları. 

F A S I L : 22. 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mukattar su ve ndkil su (18.58); 
c) Ağırlık itibariyle % 10 dan fasla asetik 
asit ihtiva eden sudaki mahlüller (29.H) ; 
d) 30 03 pozisyonundaki ilâçlar; 
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (Fa
sıl 33). 
2. 22 08 ve 22 09 pozisyonlarının tatbikatında 
alkol derecesi, 15 santigrat sühunet derecesin
de «Gay - Lussac» alkometresiyle elde edilen 
ölçüye göre tâyin olvnur. Takdir yolu ile elde 
edilmiş alkollü içkilerin (Eaux - de - vie) tağyir 
edilmiş olanları, taâyir edilmiş etil alkolle bir
likte 22 08 pozisyonuna girer. 
Su, maden suları, gazlı sular; buz ve kar . 
îhtar : Hududa yakın yerlerden ithal olunan iç
me suları muaftır. 
Limonatalar, İçine koku katılmış gazozlar ve 
maden suları; alkolsüz s a r içkiler (20 07 po
zisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç). 
B ira lar . 
Kısmen tahammur etmiş üzüm şırası (Taham-
mürü alkolden gayrı bir madde ile durdurulmuş 
olsun olmasın). 
Taze üzüm şarabı; tahammuru alkolle durdu-
durulmuş taze üzüm şırası (mısteller dâhil). 
Vermut; kokulu maddeler veya nebatlar katı
larak hazırlanmış sair taze üzüm şarapları. 
E l m a şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve ta 
hammur mahsulü sair İçkiler. 
A l k o l derecesi 80 ve daha yukarı olan tağyir 
edilmemiş etil alkoller; derecesi ne olursa o l 
sun tağyir edilmiş etil alkoller. 
A l k o l derecesi 80 den aşağı olan tağyir edil
memiş etil alkoller; taktır yoluyle elde edilen 
alkollü içkiler (Eaux - de - vie), 
sair alkollü içkiler; «teksif 
denilen ve içki imalinde 
mürekkep müstahzarlar. 
Yenil ip içilebılen sirkeler ve bunlar yerine k u l 
lanılan maddeler 

FASIL. : 23. 

22.01 

22.02 — 

22.03 
22.04 

22.05 

32.06 

22.07 

22.08 

22 09 

22.10 

likörler ve 
edilmiş hulâsalar> 

kullanılan alkollü 

Kıymetmden 

100 
50 

100 

60 
100 

15 
10 

100 

100 

100 
100 

100 

150 

150 

150 

150 

150 

80 

Gida Sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar için 
hazırlanmış gıdalar 

23 01 — E t ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvan
lar la naimelerin insan tarafından yenilmeye 
elverişli olmıyan unları ve tozları; kıkırdaklar. 50 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n a i 

23 02 — K a ' m ve ince kepek'er ve hububat ve baklagi l 
lerin elenmesi, öğütülmesi veya başka ameliye
lere tabi tutulması neticesinde hasıl olan diğer 
bakiyeler. 

23 03 — Şeker pancarı küspesi şeker kamışı bağası ve 
şeker sanayiinin sair döküntüleri; b ira ve takt i r 
sanayiın'n posaları; n'şasta imalı neticesinde 
hâsıl olan bakiyeler ve benzeri bakiyeler. 

23.04 — Yağlı tohum ve zeytin küspeleri ve nebati yağ 
İstihsalinden arta kalan diğer bakiyeler (Tor
tular hariç). 

23 05 — Şarap tortusu; ham tartr . 
23 06 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 

bulunmıyan, hayvan gıdası olarak kullanılmaya 
elverişli nebati mustahsallar. 

23.07 — Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış 
hayvan yemleri ve hayvanlar için hazırlanmış 
diğer yiyecekler; hayvanların beslenmesinde 
kuşanılan sair müstahzarlar (Takviye madde
leri ve saire). 

F A S I L : 24. 
Tütün 

Yaprak tütün; tütün döküntüleri. 

Kıymet.nden 
% 

50 

ıs 

15 
15 

15 

15 

24 01 
24 02 M a m u l tütün; tütün hulâsa ve salçaları. 

BÖLÜM - V . 

Madeni mustahsallar 

F A S I L : 25. 
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçı, kireç ve çimentolar 

NOTLAR: 
1. Pozisyon metinlerindeki sarih veya zımni 
istisnalar hariç olmak üzere, bu fasıl, ham veya 
yıkanmış (Müstahsalın bünyesini değiştırmeksi-
sin, saflığı bozan maddelerin bertaraf edilmesi 
için kimyevi maddelerle yıkanmış olanlar dâhil), 
ufalanmış, ezilerek veya dövülerek veya suda 
çbktürülerek toz haline getirilmiş, kalburdan 
geçirilmiş, elenmiş, flotasyon amelıyesiyle veya. 
manyetik veya başka mihaniki veya fiziki usul
lerle (Kristalızasyon hariç) zenginleştirilmiş 
mustahsalları ihtiva eder. Ancak, kavrulmuş, 
kalsine edilmiş veya eşyanın dâhil bulunduğu 
pozisyonda yazılı ameliyeden daha ileri bir ame
liye görmüş bulunanlar bu faslın dtşındo kalır. 
S. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Süblüme kükürt, teressüp ettirilmiş kükürt 
ve kolloidal kükürt (28 Ot); 
b) Fe2 O, formülü dahilinde ağırlık itibariyle 
% 70 ve daha fazla kombine demir ihtiva eden 
demir oksidi asıllı boyayıcı topraklar (28 83); 
c) tspençiyari mustahsallar (Fasıl 30); 
d) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve 
kozmatikler (3S 06); 
e) Kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşlan 
(68 01), mosayik için küp şeklinde taşlar (68.02), 
çatı ve bina yüzlerini kaplamada kullanılan ka
yağan taşları tarduvaz» (68.03); 
f) Kıymetli taşlar (t 102); 
g) Ber birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha 
fazla olan kültive sodyum klorür kristalleri (Op
tik eşya hariç) (38.19); sodyum klorürden optik 
eşya (90.01); 
h) Yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşirleri, 
bilardo tebeşirleri (98.05). 

25 01 — K a y a tuzu, tuzla tuzu, deniz tuzu, sofra tuzu, 
saf sodyum klorür; tuzlu ana suları; deniz suyu : 
a) Saf sodyum klorür. 
b) Sair ler i . 

50 
200 

ı s 
100 
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Tarife 
No. 

25 02 — 
25.03 

25.0i — 
25 05 — 

25.06 — 

25.07 

25 08 — 
25 09 — 

2510 

25.11 — 

25.12 — 

25.13 — 

2514 — 

25 15 — 

25.16 — 

25.17 — 

E ş y a n ı n c i n s i 

25 18 

25.19 

25 20 

25 21 
25 22 

25.23 

Fırınlanmamış demir pir it leri . 
Her nevi kükUrt (Süblme kukurt , teressüp etti 
rilmiş kükürt ve kolloidal kükürt hariç). 
Tabi i grafit . 
Her nevi tabiî kum (Boyanmış olsun olmasın) 
1(26 01 pozisyonuna giren madenli kumlar hariç). 
Kuvartz (Tabiî kumlardan gayrıları); kuvartzit 
(Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere 
ile kesilmiş). 
Kıl (Kaolen, bentonıt, v. s ) (68 07 pozisyonuna 
giren imbisat ettirilmiş ki l ler hariç); andaluzit, 
siyan t, sıllmanıt (Kalsıne edilmiş olsun olma
sın); mulıt; şamot ve elmas toprakları. 
Tebeşir. 
Boyayıcı topraklar (Kalsine edilmiş veya birbir
leriyle karıştırılmış olsun olmasın); mıkalı tabiî 
demir oksitleri. 
Tabiî kalsiyum fosfatlar, tabiî alüm'nyum - k a l 
siyum fosfatlar, apatit ve fosfatlı tebeşirler : 
a) Tabiî alüminyum - kalsiyum fosfatlar. 
b) öğütülmüş tabiî kals iyum fosfat. 
c) Sairleri . 
Tabiî baryum sülfat (Barytine) ; tabiî baryum 
karbonat (Wıtherıte) (Kalsine edilmiş olsun ol 
masın) (Baryum oksit hariç). 
Naki lyye toprakları, s i l is l i fosil unları ve zahiri 
kesafeti 1 veya daha az olan benzeri sair si l is l i 
topraklar (Kiselgur, tripolit «Trablus toprağı», 
diatomit, v s ) (Teklıs ed İmiş olsun olmasın). 
Sünger taşı; zımpara taşı; tabiî korendon, tabiî 
Süleyman taşı ve diğer tabiî aşındırıcılar (Ter
mik muamele görmüş olsun olmasın). 
Kayağan taşı (Arduvaz) (Ham, biçilmiş kabaca 
yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 
Mermer, traverten, ekosın ve zahirî kesafeti 
2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşa
ata elverişli sair kireçli taşlar; su mermeri ; 
(Ham kabaca yontulmuş veya sadece testere ile 
kesilmiş). 
Granit , porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya 
İnşaata elverişli sair taşlar ı(Ham, kabaca yon
tulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 
Çakıl taşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele 
görmüş olsun olmasın), çakıllı kum, makadam 
ve tarmakadan (Umumiyetle yolların, demiryol
larının betonaj ve döşenmesinde veya sair balast -
lama işlerinde kullanılan tiplerden); çakmak 
taşı, yassı i r i çakıl taşı (Termik muamele gör
müş o'sun olmasın); 25 15, 25 16 pozisyonların
daki taşların tane ve kırıntıları (Termik mua
mele gormuş olsun olmasın) ve tozları. 
Dolomi (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece 
testere ile kesilmiş) (Kalsine edilmiş olsun ol 
masın); aglomere dolomi (Katranlı dolomi dâ
hi l ) . 
Tabii magnezyum karbonat (Manyezit) ( K a l 
sine edilmiş olsun olmasın) (Magnezyum oksit 
hariç). 
Alçı taşı; anhidnt i ; alçı (Boyanmış veya çabuk 
veya geç donmayı sağlayıcı az miktarda mad
deler katılmış olsun olmasın) (Dişçilikte k u l 
lanılmak üzere hususi surette hazırlanmış a l 
çılar hariç). 
Kast in , kireç taşı veya çimento taşı. 
Âdi kireç (Söndürülmüş veya söndürülmemiş); 
su k 'recl (Kals iyum oksit ve kals .yum hidroksit 
hariç). 
Portlant çimentosu ve benzeri hidrolik çimento
lar (Klinker denilen toz halme getirilmemiş çi
mento dâhil) (Boyanmış olsun olmasın). 

Kıymetinden 
% 

25 

20 

50 

25 

20 
25 

25 

25 
10 

Muaf 

25 

25 

25 

25 

50 

50 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

15 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

25 24 

25.25 

Amyant (Aspestos). 

Kıymetinden 
% 

25 

Tabi i lüle taşı (Cilalanmış parçalar halinde o l 
sun olmasın) ve tabii kehribar; aglomere lüle 
taşı ve kehribar (Levha, çubuk ve benzeri şe
killerde, fakat kalıba döküldükten sonra ayrıca 
bir ameliyeye tabi tutulmamış); siyah kehr i 
bar. 

25.26 — M i k a (Gayrimuntazam safihalar halindekiler 
«Splıttıngs» dâhil) ve mika döküntüleri. 

25.27 — Tabii steatıt (Sabun taşı (Ham, kabaca yontul
muş veya sadece testere ile 

25 28 — Tab i i krlolıt ve şiolıt. 
25.29 — Tabi i arsenik sülfürler (Zırnık). 
25.30 — Tabi i ham boratlar ve bunların konsantreleri 

(Kalsine edilmiş olsun olmasın) (Tabii tuzlu su
lardan çıkarılan boratlar hariç); B 0 3 H 3 nis
peti, kuru mustahsalda en çok % 85 i bulan ta 
bi i asit borik. 

25.31 — Feldıspat; Iösit; nefelln ve siyenit nefelın; flüor 
spat. 

25.32 — Stronsiyum karbonat (Stronsiyanit), kalsine 
edilmiş olsun olmasın (Stronsiyum oksit hariç); 
tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan madenî maddeler; çömlekçi eşyası 
kırıkları ve döküntüleri. 

F A S I L : 26. 

Maden cevherleri, cüruf ve küller 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Tabii magnezyum karbonat (Manyezit) 
(Kalsine edilmiş olsun olmasın) (25 19); 
b) Fosfor istihracından hasıl olan 31 inci fas
la dâhil cüruf; 
c) Yüksek fırın cürufu yünü, cüruf yünü, ka
ya yunu ve benzeri sair madeni yünler (68 07); 
d) 7111 pozisyonundaki mustahsallar (Ku
yumcu külleri); 
e) Maden cevherlerinin erıtilmesiyle elde edi
len bakır, nikel ve'kobalt matları (BÖLÜM 
XV). 
2. 26 01 pozisyonundaki «Maden cevherleri» 
tâbiri, başka maksatlar için kullanilsalar bile, 
metalürji sanayiinde XIV ve XV inci bölümlerde 
yer alan madenlerin veya civanın istihracında 
fiilen kullanılan mineralojik maden cevherlerini 
ifade eder. Bununla beraber metelurji sanayiin
de kullanılmak üzere mûtat hazırlama ameliye
sinden gayrı bir şekilde ameliyeye tabi tutulmuş 
olanlar bu pozisyona dâhil değildir. 
3. 26 03 pozisyonuna yalnız, sanayide maden 
istihracında veya maden bileşikleri imalinde 
kullanılmaya elverişli kül ve bakiyeler girer. 

26 01 — Maden cevherleri (Zenginleştirilmiş olsun ol 
masın); kavrulmuş demir p i r i t l i (Pirit külleri). 

26 02 — Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çeliğin 
imalinden veya dövulmes'nden hâsıl olan sair dö
küntüler. 

26 03 — Maden veya maden 
küller ve bakiyeler 
alanlar hariç). 

26.04 — Sair cüruf ve küller (Deniz yosunu 
külü dahil) . 

bileşiklerini iht iva eden 
(26.02 pozisyonunda yer 

«Varech» 

19 

20 

25 
25 

25 

25 

25 

10 

10 

10 
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Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 

27.01 

27.02 
27 03 

27.04 

27.05 

F A S I L : 27. 

Madeni yakıtlar, madeni yağlar ve bunların takdirin
den elde etiılen müstahsallar; bitumenlî maddeler; 

madeni mumlar 

NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Muayyen kimyevi bir tertipte olan ve mün
ferit şekillerde bulunan organik müstahsallar 
(Fakat 27.11 pozisyonunda yer alan kimyaca 
sâf metan bu istisnaya dâhil değildir); 
b) 30.03 pozisyonuna giren ilâçlar. 
S 87 07 pozisyonu, sadece yüksele sühunet taş
kömürü katranlarının taktirinden elde edilen 
yağları ve sair mahsulleri değil, aynı samanda, 
alçak sühunet taş kömürü katranlarının veya 
sair madenî katranların taktiri, petrolün sıklir 
easyonu veya sair usullerle elde edilen ve ter-
kiplerindeki aromatik unsurlar aromatik oîmt-
yan unsurlara nispetle daha ağır olan benzeri 
mahsulleri de ihtiva eder. 
S. 2710 pozisyonunda kullanılan «Petrolden 
veya bıtumenli madenlerden elde edilen yağlat^ 
tâbiri, sadece petrolden veya bitümenli maden
lerden elde edilen yağları değil, aynı zamanda, 
istihsal şekli ne olursa olsun, terkibindeki aro
matik olmıyan maddeler aromatik olan mad
delere nispetle daha ağır olan benzeri yağları 
da şümulü içme alır. 

4. 2713 pozisyonu, sadece parafini ve pozis
yon metninde yazılı diğer müstahsalları değil, 
aynı zamandaı sentetik olarak veya başka usul
lerle elde edilmiş benzen müstahsalları da ihti
va eder. 

- Taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briket, 
topak ve benzeri şekillerde katı yakıtlar. 

- L iny i t ve aglomere l inyit . 
- Turp (Hayvan altına serilenler dâhil) ve aglo

mere turp. 
- Taş kömüründen, l inyitten ve turptan elde edi

len kok ve sömikok. 
- Karnı kömürü 

mükerrer 

27.05 — Havagazı, f ak i r gaz ve su gazı. 
27.06 — Taş kömürü katranı, l inyit katranı, turp kat 

ranı ve sra Imadenî katranlar (Kısmen takdir 
edilmiş katranlar ; z i f t in kreozot yağlan veya 
taş kormıru katranının saar taktır mahsulleri ile 
olan mahlutları dâhil). 

27.07 — Yüksek sühunet taş kömürü katranlarının tak 
tirinden elde edilen yağlar ve benzeri müstah
sallar; bu faslın 2 numaralı notunda belirtilen 
sair yağlar ve müstahsallar. 

27 08 — Taşkömürü katranmdan veya sair madenî kat 
ranlardan elde edilen zift ve zift koku. 

27.09 — H a m petrol veya bıtumenli madenlerden elde 
edilen ham yağlar : 

a) 270 santigrat sühunet derecesinden evvel t a -
kattur eden hafif yağlar nispeti % 37 yı bulmı-
yanlar 100 K g . S. 
b) % 37 den % 50 ye kadar olanlar. 

100 K g S. 
e) % 50 den y u k a n olanlar 100 K g . S. 

27.10 — Petro l yağlan veya bitümenli madenlerden elde 
edilen yağlar (Ham yağlar haris) (Esas unsur 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 
% 

10 
20 

20 

15 
5 

15 

30 

30 

25 

Lira K. 

1 00 

4 90 
13 20 

2 75 

2 75 

2 75 

Kıymetinde* 
% 
15 
30 

olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla 
petrol yağını veya bitümenli madenlerden elde 
edilen yağlan iht iva eden ve Tarifenin başka 
yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bulunmıyan müs
tahzarlar dâhil) : 

a) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santig
rat dereceden aşağı olan hafif yağlar. 

100 K g . S. 6 00 
b) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santig
rat derece ve daha y u k a n olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat 
derece ve daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takat-
tur eden orta yağlar. 100 K g . S. 3 30 
c) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 santig
rat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 
1. Takt i r mahsulü yakıtlar : 
Krakıng vuku bulmadan % 80 den fazlası t a -
kattur edenler 100 K g . S. 
2. Tortu yakıtlar: 
K r a k i n g vuku bulmadan takattur eden kısmı 
% 80 den az olanlar. 100 K g . S. 
3. Makına yağları (Karakterist ik rengi ve ko
kusu giderilmiş olanlar dâhil). 100 K g S. 
İhtar : Denemeler A . S. T. M . usullerine göre 
yapılır. 5 ki loya kadar hususi kaplarda olanlar 
asıl verginin 10 misline tabıdır. 

27.11 — Petrol gazı ve gaz halinde sair hidrokarbürler. 

27.12 — Vazel in. 
27.13 — Parafın; petrol mumları veya şist mumları; ozo-

kerıt; l inyit mumu, turp mumu, parafinl i baki 
yeler (Gatsch veya slack wax) (Boyanmış olsun 
olmasın). 30 

27.14 — Petrol bıtümeni, petrol koku ; petrol yağlarının 
veya bıtumenli madenlerden elde edilen yağla
rın diğer bakiyeleri. 20 

27.15 — Tabi i bitümen ve tabii asfalt; bitümenli şistler 
ve kumlar ; asfaltlı kayalar. 20 

27.16 — Esasını tabi i asfalt, tabi i bitümen, petrol bitü-
meni, madenî katran veya madenî kat ran z i f t i 
teşkil eden bltumenh mahlutlar (Bıtumenli sa 
kızlar cut - backs, v. s.) 20 

27.17 — E l e k t r i k enerjisi. 15 

BÖLÜM - V I . 
Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 

NOTLAR: 

1. a) 28.50 veya 28.51 pozisyonlarından birin
deki tariflere uyan butun müstahsallar (Rad
yoaktif madenlerin cevherleri hariç) bu pozis
yonlara dâhil olup, tarifenin başka pozisyonla
rına verilmez. 
b) Yukarda (a) bendindeki hükümler mahfuz 
kalmak şartiyle, 2849 veya 28.52 pozisyonların
dan birindekt tariflere uyan bütün müstahsallar 
bu pozisyonlara dâhil olup, bu bolümün başka 
bir pozisyonuna girmez. 

2. Yukarda 1 numaralı not hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle, (tozlandırılmış şekilde veya pe
rakende satış için hasırlanmış olmaları dolayı-
siyle 30.03, 30 04, 30.05, 32.09, 33.06, 37.08 veya 
38.11 pozisyonlarından birinde yer alan müstah
sallar bu pozisyonlara dahil olup, tarifenin baş
ka bir pozisyonuna girmesi. 
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F A S I L : 28. 

Organik olmıyan kvmveyı mustahsallar; kıymetli m a 
denlerin, radyoaktif elemanların, nadir toprak maden
lerimin ve izotopların organik veya organik olmıyan 

bileşikleri 

N O T L A R : 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadık
ça, bu fasla münhasıran aşağıda yazılı olanlar 
girer : 
a) İzole edilmiş kimyevi elemanlar veya kim
yevi bakımdan muayyen bir tertipte olan ve 
münferit şekillerde bulunan bileşikler (sâf ha l 
de bulunsun bulunmasın) ; 
b) Yukarıda (a) bendinde zikrendilen müstah-
sallarm sudaki mahlûllerı, 

c) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müs-
tahsalların başka mayüerdekı mahlûllerı, şu 
kadar kı, bu mahlûller münhasıran emniyet 
mülâhazaları veya naki l icapları dolayısıyle mû
tat ve kullanılması zarur i bir şekilde yapılmış 
olmalı ve bu ameliye o müstahsalları umumi i s 
t imal şeklinden ziyade bazı hususi ist imal 
şekillerine uygun hale sokmamalıdır. 
d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde zik
redilen mustahsallardan, içlerine, muhafaza 
veya nakileri için zarur i stabilızan maddeler 
katılmış olanlar. 
S. Organik maddelerle stabilize edilmiş hidro-
sülfitler ve sülfoksılâtlar (28.S6), organik ol
mıyan bazların karbonat ve perkarbonatları 
(28 1,2), organik olmıyan bazların basit veya 
bazların basit veya kompleks styanuzlerı (28 1,3), 
organik olmayan bazların fulmmatları, siyanat-
ları ve tıyosıyanatları (28.1,1ı), 28 1,9 ilâ 28 52 po
zisyonlarında yer alan organik mustahsallar, me-
taloıdık veya madeni karbürlerden (28 56) başka, 
sadece aşağıda yazılı olan karbon bileşikleri de 
bu fasılda yer alır : 
a) Karbon oksitler, siyanhidrtk, fulmınik, izo-
sıyanik, tıyosıyamk asitler ve basit veya komp
leks sair siyanojenik asitler (28.13); 
b) Karbon oksihalojenürleri (28.11,); 
c) Karbon sülfürü (28.15); 
d) Tiokarbonatlar, selenyokarbonatlar ve te l -
lürokarbonatlar, seleyosıyanatlar ve tellurosiya-
natlar, tetratiyosıyanodıyammokromatlar (rei-
neckates'ler) ve organik olmıyan bazların sair 
kompleks siyanatları (28.1,8); 
e) Katı oksijenli su (28 51,), karbon o^Usül-
fürü ve sülfohalojenurlerı, sıyanojen ve haloje-
nurlerı ile sıyanamıt ve madeni müştakları 
(28 58) (31 ıncı fasla dâhil klâsik sıyanamıtin 
kuru halde ağırlık it ibariyle % 25 veya daha as 
azot iht iva edeni hariç). 
S. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) Sodyum klorür ve V inci bölüme giren sair 
madeni mustahsallar; 

b) Yukarıda 2 numaralı notta eikredilenlerden 
gayr i , terkiplerinde hem organik hem organik o l 
mıyan unsurlar bulunan bileşikler; 

c) Sİ inci faslın 1, 2, 3 ve 1, numaralı notla
rında zikredilen mustahsallar; 

d) Lûmmofor olarak kullanılan ve organik o l 
mıyan mustahsallar (32.07); 
e) Suni grafit (38.01); yangın söndürme cihass-
larmda kullanılan veya yangın söndürme bom
balarına konulmuş olan «ondürüoü mustahsallar 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 

(38.17); perakende olarak satılmak üzere amba
lajlanmış mürekkep lekesi çıkaran mtıstaıisailar 
(38.19); a lka l i madenlerin veya a lka l i toprak 
madenlerin halojenli tuzlarından veya magnez
yum oksitten kültıve edilmiş olup her birinin 
ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olan kr i s ta l 
ler (Optik eşya hariç) (38.19); 
f) Kıymetli taşlar, sentetıJc veya ferTcip yo-
liyle elde edilen taşlar, kıymetli veya sentetik 
taşların toz lan (71 02 ilâ 71.04) ve 7 i inci fasla 
dâhil olan kıymetli madenler; 
g) K i m y a c a sâf olsun olmasın X V inc i bölü
me giren madenler; 
h) Optik eşya (Hususiyle a lka l i madenlerin 
veya alkal i toprak madenlerin halojenli tuzla
rından veya magnezyum oksitten) (90.01). 
1,. B u faslın 11 numaralı tâli faslında yer alan 
metaloidık asitlerle IV numaralı tâli faslında 
yer alan madeni asitlerden müteşekkil olan ve 
muayyen kimyevi bir terkipte bulunan kompleks 
asttler 28.13 pozisyonuna girer. 
5. 28.29 ilâ 28 1,8 pozisyonları, münhasıran m a 
deni tuz ve pertuzlarla, amonyum tuzlarını ve 
pertuzlarmı ihtiva eder. 
Pozisyonlarda yazılı istisnalar mahfuz kalmak 
üzere, muzaaf veya kompleks tuzlar 28.1,8 po
zisyonuna veril ir . 
6. 28.50 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı 
olanları ihtiva eder : 
a) Teknesyum, prometyum, polonyum, astat, 
radon, fransiyum, radyum, akt inyum, protaktin
y u m , neptunyum, plütonyum ve diğer transüran-
yen elemanlar ve bu elemanların izotopları; bu 
elemanların ve izotoplarının organik veya orga
nik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevî bir 
terkipte olsun olmasın); 
b) Sair tabii veya suni radyoaktif izotoplar 
( X I V ve X V inci bölümlerde yer alan kıymetli 
madenlerle âdi madenlerin izotopları dâhil), bun
ların organik veya organik olmıyan bileşikleri 
(Muayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın). 
Gerek yukarıda ve gerekse 28.50 ve 28.51 pozis
yonlarında z i k r i geçen <s.ızotopı> tabirine, zengin
leştirilmiş izotoplar dâhil, tabiatte sâf izotop h a 
linde bulunan kimyevi elemanlar hariçtir. 
7. Ağırlık it ibariyle % 15 ve daha fasla fos
foru ihtiva eden ferrofosforlarla, % 8 den ziyade 
fosforu iht iva eden bakır fosforlar 28.55 pozis
yonuna girer. 

I - K i m y e v i elemanlar 

28 01 — Halojenler (Flüor, klor, brom, iyot). 
28.02 — Sublıme kükürt veya teressüp ettirilmiş kükürt; 

kolloidal kükürt. 
28 03 — Karbon (Petrol gazı karası «Carbon black», ase

tilen karası, antrasen karası ve ıs karası, v. s.) : 
a) Nebati karalar . 
b) Sairleri . 

28 04 — Hidrojen, necip gazlar; sair metaloitler : 
a) Hidrojen. 
b) Sair ler i . 

28.05 — A l k a l i madenler ve alkal i toprak madenler; na 
dir toprak madenleri ( i t r iyum ve skandiyum 
dâhil); cıva. 

25 

20 

5 
30 

50 
10 

15 

I I - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli 
bileşikleri 

28.06 — Klorludrık asit; klorosulfonık veya klorosülfü-
rık asit. ! 5 

28.07 — Kükürt dioksıt 15 
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15 28.08 — Sülfürik asit; dumanlı sülfürik asit (oieum). 
İhtar : Sum gübre fabrikalarının ihtiyacı için 
Sanayi Bakanlığının müsaadesiyle hariçten ge
tirilecek sülfürik asidin kıymetinden % 1 nispe
tinde vergi alınır. 

28.09 — Nitrik asit; sülfonitrik asitler. 5 
28.10 — Fosforik anhıdrit ve fosforik asitler (Meta - , Or-

to - ve piro - ). 15 
28.11 — Arsenik triokslt, arsenik pentoksıt ve arsenik 

asit. 20 
28.12 — Borik asit ve borik anhidrit. 15 
28.13 — Organik olmıyan sair asitler ve metaloitlerin 

oksijenli bileşikleri. 15 

/// - Metaloitlerin halojenll, oksihalojenli ve kükürtlü 
müştakları 

28.14 — Metaloitlerin klorürlerı, oksıklorürleri ve halo
jeni! ve oksihalojenli sair müştakları. 20 

28.15 — Metaloit sülfürler (Fosfor trısülfür dâhil). 15 

IV - Organik olmıyan baslar, madeni oksitler, hid
roksitler ve peroksitler 

28.16 — Mayi amonyak veya amonyak mahlûlü. 20 
28.17 — Sodyum hidroksit (Kostık soda), potasyum hid

roksit (Kostık potas); sodyum ve potasyum pe
roksitler. S 

28.18 — Stronsiyum, baryum ve mangezyum oksitleri, 
hidroksitleri ve peroksitleri. 25 

28.19 — Çinko oksit ve çinko peroksit. 10 
28.20 — Alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit (Alü-

mın); suni korendon. 20 
28.21 — Krom oksitleri ve hidroksitleri. 15 
28.22 — Manganez oksitleri. 15 
28.23 — Demir oksitleri ve hidroksitleri (Fe 2 0 3 formülü 

dahilinde ağırlık itibariyle % 70 ve daha fazla 
kombine demir ihtiva eden tabii demir oksidi 
asıllı boyayıcı topraklar dâhil). 75 

28.24 — Kobalt oksitlen ve hidroksitleri (Hıdratlan). 15 
28.25 — Titan oksitleri. 15 
28.26 — Kalay oksitleri : Stanö oksit (Esmer oksit) ve 

stanık oksit (Stanık anhidrit). 15 
28.27 — Kurşun oksitleri (M.nyum ve minoranj dâhil) : 

a) Mürdesenk (Litarj, masıko). 5 
b) Sairleri. 30 

28.28 — Hidrazin ve hidroksilâmin ile bunların organik 
olmıyan tuzları; organik olmıyan sair bazlar ve 
madeni oksitler, hidroksitler ve peroksitler. 15 

V - Organik olmıyan asitlerin madeni tuzları ve 
pertuzları 

28.29 — Flüorürler; flüosilıkatlar, fluoboratlar ve sair 
fluor tuzlan : 
a) Amonyum. 75 
b) Potasyum. 50 
c) Sairleri. 15 

28.30 — Klorürler ve oksiklorürler : 
a) Kalay, civa, amonyum (Nisadır). 5 
b) Kalsiyum, çinko, manganez, bizmut, stron-
sium, bakır, kadmiyum, kurşun. 20 
e) Sairleri. 75 

28.31 — Kloritler ve hipoklorttler. 25 
28.32 — Kloratlar ve perkloratlar : 

a) Amonyum perklorat. 100 
b) Sairleri. 15 

28.S3 — Bromürler ve oks.bromürler; bromatlar ve perb-
romatlar; hipobromitler : 
a) Bromürlar. 15 
b) Sairleri. 28 

Tarife 
No. 

28 34 -

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinder 

iyodatlar ve periyo-lyodurler ve oksııyodurler; 
datlar : 
a) Civa, lityum, baryum, mangezyum, sodyum, 
manganez, demir, çinko, kobalt, 
b) Potasyum iyodür. 
c) Amonyum, potasyum, kurşun. 
d) Sairleri. 

28.35 — Sülfürler (Polisülfürler dâhil) : 
a) Antimon, kalsiyum. 
b) Sodyum. 
c) Potasyum, kalay, 
d) Sairleri. 

28.36 — Hidrosülfıtler (Organik maddelerle stabilize 
edilmiş olanlar dâhil); sülfoksilâtlar : 
a) Sodyum hıdrosülfit (Blankit). 
b) Sairleri. 

27 37 — Sulfıtler ve hiposülfitler : 
a) Sodyum, amonyum. 
b) Sairleri. 

28 38 — Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
A) Sülfatlar, persülfatlar; 
a) Gayrısâf bakır sülfat (Göztaşı), çinko. 
b) Krom, sodyum, mangezyum, kurşun, sâf 
bakır. 
c) Alüminyum. 
d) Cıva, kadmiyum, potasyum. 
e) Sairleri. 
B) Şaplar : 
a) Potasyum ve alüminyum sülfat. 
b) Sairleri. 

28.39 — Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 
b) Amonyum, potasyum, kalsiyum, kurşun. 
c) Bakır, magnezyum, lityum. 
d) Kadmiyum, bizmut, cıva, uranyum. 
e) Sodyum nıtrit. 
f) Sodyum nitrat. 
g) 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, alü
minyum. 
c) Sairleri. 

28.42 — Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum kar
bonat ihtiva eden ticari amonyum karbonat 
dâhil) : 
a) Kurşun, postasyum, sodyum. 
b) Baryum, stronsiyum, manganez, magnezyum. 
c) Bakır, lityum, bizmut, 
d) Sairleri. 

28.43 — Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
a) Sâf civa. 
b) Kadmiyum, sodyum, gayrisâf civa, kalsiyum. 
c) Potasyum, amonyum. 
d) Sairleri. 

28 44 — Fülmlnatlar, siyanatlar ve tlosiyanatlar : 
a) Civa. 
b) Sairleri. 

28 45 — Silikatlar (Ticari sodyum ve potasyum silikatlar 
dâhil) : 
a) Sodyum. 
b) Potasyum. 
c) Sairleri. 

15 
Muaf 

40 
25 

10 
25 
50 
75 

5 
15 

35 
15 

10 
20 
30 
75 

5 
75 

5 
10 
15 
30 
15 
5 

100 

5 
30 
30 

100 

15 
50 

7 
15 
25 
76 

Muaf 
5 
75 
15 

10 
15 

5 
M 
U 
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28 48 

Boratlar ve perboratlar : 
a) Sodyum (Boraks). 
b) Amonyum. 
c) Sairleri. 
Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, 
permanganatlar, stapatlar, v.s.) : 
a) Vanadatlar, amonyum molıbdat. 
b) Baryum aiüminat, kobalt alüminat. 
c) Sairleri. 
Organik olmıyan asitlerin sair tuzlan ve per-
tuzlan (Azotürler hariç). 

VI - Muhtelif 

28.49 — Kolloldal haldeki kıymetli madenler; kıymetli 
madenlerin amalgamları; kıymetli madenlerin, 
muayyen kimyevî bir terkipte olsun olmasın, or
ganik veya organik olmıyan tuzlan ve diğer 
bileşikleri: 
a) Platin ve platin rejimine tabi madenlerin 
tuzlan. 
b) Gümüş tuzları ve kolloldal gümüş. 
c) Sairleri. 

28.50 — Radyoaktif kimyevî elemanlar ve radyoaktif İzo
toplar; bunların, kimyaca muayyen terkipte ol
sun olmasın, organik veya organik olmıyan bile
şikleri : 
a) Radyum, toryum ve izotopları. 
b) Sairleri. 

28 51 — 28 50 pozisyonu dışında kalan kimyevî eleman 
izotopları; bunların, muayyen kimyevî bir ter
kipte olsun olmasın, organik veya organik olmı
yan bileşikleri. 

28 52 — Toryum, uranyum ve nadir toprak madenlerinin 
(İtriyum ve skandiyum dâhil) tuzlariyle, orga
nik veya organik olmıyan diğer bileşikleri; 
bunların birbirleriyle olan mahlutları : 
a) Toryum tuzları ve organik ve organik olmı
yan sair bileşikleri. 
b) Sairleri. 

28.53 — Mayi hava (İçindeki necip gazlar alınmış mayi 
hava dâhil); komprime hava. 

28.54 — H'droien peroksit (Oksijenli su) (Katı oksijenli 
su dâhil) : 
a) Perhidrol (En az <% 30 oksijeni havi). 
b) Sairleri. 

28.55 — Fosfürler : 
a) Bakır. 
b) Çinko, demir. 
c) Sairleri. 

28 56 — Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve ma
denî karbürler, v.s ) : 
a) Silisyum karbür (Carborandum). 
b) Sairleri. 

28 57 — Hidrürler, nitrürler ve azotürler, sllisyürler ve 
borürler. 

28 58 — Organik olmıyan sair bileşikler (Mukattar ve 
nâkil sular ile, aynı saflık derecesindeki sular 
ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin amal
gamları dâhil) : 
a) Suni radlo - elemanlar (Radio - iyot, radlo -
fosfor, radlo - karbon, radlo - kobalt, v.s.). 
b) Sairleri. 

F A S I L : 2». 

OrganiJ* kimyevi müstahsallar 

NOTLAR : 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunma
dıkça, bu fasla, münhasıran aşağıda yazılı olan
lar dahildir : 
a) Muayyen kimyevî bir terkipte olan ve mün-

Kıymetinden 

5 
75 
15 

10 
75 
İS 

15 

Tarife 
No 

75 
15 
6 

Muaf 
15 

15 

Muaf 
15 

15 

15 
75 

65 
25 
15 

25 
15 

15 

Muaf 
S0 
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ferit şekillerde bulunan bileşikler (Sdf halde bu
lunsun bulunmasın); 
b) Aynı organik bileşiğin iki veya daha ziyade 
izomerinin mahlutları (Sdf halde bulunsun bu
lunmasın) (Stereoizomerler müstesna olmak üze
re, asiklik hidrokarbür izomerlerinin karışım-
ları, doymuş olsun olmasın, hariç) (Fosil ti); 
c) Muayyen kimyevi bir tertipte olsun olmasın, 
»9 38 ila £9 JfS ve 29.44 pozisyonlarında yer alan 
müstahsallar; 
d) Yukarıda (a), (b) veya (e) bentlerinde yer 
alan müstahsalların sudaki mahlulleri; 
e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer 
alan müstahsalların sair mahlulleri; şu kadar 
ki, bu mahlûller münhasıran emniyet mülâha
zaları veya nakil icapları dolaytsiyle mûtat ve 
kullanılması zaruri bir şekilde yapılmalı ve bu 
ameliye o mflstohsollart umumi istimal şeklinden 
ziyade bası hususi istimal şekillerine uygun hal* 
sokmamalıdır; 
f) Yukarıda (a), (b), (c), (d), veya (e) bent
lerinde zikri geçen müstahsallardan içlerine, 
muhafaza veya nakilleri için zaruri stabilizan 
maddeler katılmış olanlar; 
g) Tipleştirilmiş diyazonyum tuzları, bu tuzlar 
için birleştirici olarak kullanılan ariUtler; tip
leştirilmiş azoik boyalar için sabit bazlar. 
S. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 15.04 pozisyonunda yer alan müstahsallar 
ile 15 11 pozisyonunda yer alan gliserin; 
b) Etil alkol (28.08 veya 22.09); 
c) Metan (2111); 
d) 28 inci faslın 2 numaralı notunda zikredi
len karbon bileşikleri; 
e) Hazırlanış tarzına göre 3102 veya 31.05 po
zisyonlarında yer alan ve kuru halde ağırlık iti
bariyle % 45 veya daha az nispette azotu ihtiva 
eden üre; 
f) Nebati veya hayvani menşeli boyayıcı mad
deler (32 04); sentetik organik boyayıcı madde
ler (Boyayıcı pigmentler dâhil), lûminofor ola
rak kullanılan cinsten sentetik organik müstah
sallar, lifler üzerine tesbit edilebilen optik ağar-
tıcı maddeler ile tabii çivit ve ambalajlara ko
nulmuş boyalar (Tentürler) (32.09); 
g) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çu
buk ve benzeri şekillere sokulmuş metaldehit, 
hegzametilentetramin ve benzeri müstahsallar 
ile, çakmaklarda veya ateşlemiye yartyan alet- ' 
lerde kullanıla» neviden olup 300 santimetre 
küp veya daha az hacimdeki kablara konulmuş 
akar yakıtlar (36.08); 
h) Yangın söndürme cihazlarında kullanılan 
veya yangın söndürme bombalarına konulmuş 
olan söndürücü müstahsallar (38 17); peraken
de olarak satılmak üzere ambalajlanmış mü
rekkep lekesi çıkaran müstahsallar (38.19); 
ij) Optik eşya (Hususiyle etüendıamin tartra-
fından o!awlarJ (90.01). 
S. Bu faslın iki veya daha ziyade pozisyonuna 
girebilecek durumda olan müstahsallar, bunlar
dan numara sırasına göre sonuncu pozisyona 
girer. 
4. 29.03 ilâ 29.05, 29.07 ilâ 29 10 ve 29 12 ild 
29.21 pozisyonlarında halojenli, sülfonlu, nitrolu 
veya nitrozolu müştaklara yapılan bütün atıflar, 
bu müştakların mürekkep şekilde bulunanlarına 
da şâmildir. (Sülfohalojenli, nitrohalojenli, nit-
rosulfonlu ve nitrosMfohalojenli müştaklar, 
v. s.). Nitrolu veya nitrozolu gruplar 29.30 po
zisyonu anlamında azot fonksiyonlu sayılmazlar. 
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Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 
% 

5. a) I ilâ V I I ncı tâli fasıllara dâhil asit 
fonksiyonlu organik bileşiklerin aynı tâli fasıl
larda yer alan organik bileşiklerle olan esterleri, 
bu bileşiklerden o tâli faslın numara sırasına 
göre son pozisyonuna dâhil olanı ile birlikte tas
nif edilir. 
b) E t i l a lkol , gliserin veya sakarozun I ilâ V I I 
nci tâli fasûlardaki asit fonksiyonlu organik b i 
leşiklerle olan esterleri, tekabül ett ikleri asit 
fonksiyonlu bileşiklerle birl ikte tasnif edilir. 
c) Yukarda (a) veya (b) bentlerinde z i k r i ge
çen esterlerin organik olmıyan bazlarla elde edi
len tuzları, tekabül ettikleri esterlerle birlikte 
tasnif edilir. 
d) I ilâ V I I nci tâli fasıllarda yer akın sair asit 
veya fenol fonksiyonlu orqanik bileşiklerin or
ganik olmıyan bazlarla elde edilen tuzları, teka
bül ettikleri asit veya fenol fonksiyonlu organik 
bileşiklerle birlikte tasnif edilir. 
e) Karboks i l ik asitlerin halojenürleri, tekabül 
ettikleri asitlerle birlikte tasnif edilir. 
6. S9.S1 ilâ 89 31, pozisyonlarına dâhil olan b i 
leşikler, moleküllerinde hidrojen, oksııen veya 
azot atomlarından başka doğrudan doğruya k a r 
bona bağlı diğer metaloıdik veya madeni atom
lar (Kukurt , arsenik, cıva veya kurşun, v s.) 
bulunan organik bileşiklerdir. 
29.31 (Kükürtlü organik bileşikler) pozisyonu 
ile 29.31, (Sair madenî - organik bileşikler) po
zisyonu, doğrudan doğruya karbona bağlı ola
rak , hidrojen, oksijen ve azot hariç, sadece kü
kürt ve halojen atomlarını iht iva eden ve bu su 
retle sülfonlu veya halojenli müştaklar (Veya 
mürekkep müştaklar) mahiyetini alan sülfonlu 
veya halojenli müştakları (Ve mürekkep müş
takları) iht iva etmez. 
7 Aşağıda yazılı olanlar 29 35 (Heteroksiklik 
bileşikler) pozisyonuna girmez : 
Dahi l i eter - oksitler, dahil i hemiasetaller, orto 
- dıfenollerin metilenık eter - oksitleri , alfa ve 
beta epoksitleri, sıklık asetallar, aldehitlerin, 
tıyoaldehitlerin veya aldimmlenn sıklık pohmer-
ler i , polibazık asitlerin anhıdritlerı, poli alkolle
r i n polibazik asitlerle olan s ik l ik esterleri, s ik 
l ik üreıdler, polibazik asitlerin imit ler i , hegsa-
metilentetramın ve trimetilentrınitramın. 
I - Hıdrokarburler ve bunların halojenli, sül
fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 

29.01 — Hıdrokarburler : 
a) Difenil , dıfenılmetan. 
b) Terpenler. 
c) Nafta l in . 
d) Sairleri . 

29.02 — Hıdrokarbürlerin halojenli müştak ın : 
a) Dıklorodıfemltrıkloroetan (D. D. T.) 
b) Trıkloı etilen. 
c) Sairleri . 

29.03 — Hidrokarbur lenn sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
müştakları: 
a) Trınıtro - bütil - ksllen (Muse xylene), n i t -
ro - benzen (Mirban esansı). 
b) Sairleri . 

100 
50 
30 
15 

Muaf 
5 

15 

50 
15 

I I - Alko l ler ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, 
nitrozolu müştakları 

29.©4 — Aşıklık alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrozlu müştakları. 80 

29.05 — Sıklık alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu, nitrozolu müştakları • 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

a) Benzenık alkol, fen'letılık alkol, sınamık 
alkol femlpropılık alkol , borneol, ızoborneol, 
santalol. 
b) Sairleri 

Kıymetmder 

100 

29 06 
29.07 

III - Fenoller ve fenol - alkoller ve bunların halo
jenli , sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları 

- Fenoller ve f eno l v - alkoller. 
- Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sül

fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 

I V - Eter - oksitler, a lko l peroksitler, eter peroksitler, 
a l fa ve beta epoksıtler, asetaller ve hemiasetaller; 
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, mitrozolu müş

takları 

29 08 E t e r - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter - ok
sit, fenoller, eter - oksit - alkol - fenoller, a lko l 
peroksitleri ve eter peroksitleri ; bunların halo
jenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 
a) Feni l eter, anetol, öjenol, izoöjenol, anizlk 
alkol . 
b) Dinitro - bütii ) meta - krez l l - metl i - eter 
(Muse ambrette). 
c) Sairleri. 

29 09 — Epoksıtler, epoksl - alkoller, epoksi - fenoller 
ve epoksi - eterler ( A l f a veya beta); bunların 
halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 

29.10 — Asetaller, hemi - asetaller, basit veya komp
leks oksijen fonksiyonlu asetaller ve heml - ase
taller; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, n i t 
rozolu müştakları : 
a) Saf rol, izosafrol. 
b) Sair ler i . 

V - Aldehit fonsksiyonlu bileşikler 

2911 —• Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eterler, 
aldehit - fenoller ve basit veya kompleks oksi 
jen fonksiyonlu sair aldehitler : 
a) S i t ra l , sitronelâl, sınamık aldehit, benzal-
dehit, a l faamil sinamık aldehit, fenil asetik a l 
dehit, hidroksi sitronelâl, şahsilik aldehit, ani 
z lk aldehit, metil protokateşık aldehit (Vanl -
l in ) , heliotropin. 
b) Sairleri . 

29.12 — 2911 pozisyonundaki müstahsalların halojenli, 
sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 

V I - Seton fonksiyonlu veya kinon fonksiyonlu b i 
leşikler 

2913 — Setonlar, seton - alkoller, seton - fenoller, se
ton - aldehitler, kınonlar, kınon - alkoller, kinon 
- fenoller, kinon - aldehitler ve basit veya komp
leks oksijen fonksiyonlu sair setonlar ve k i -
nonlar, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, n i t 
rozolu müştakları : 
a) lonon, a l fa - ıonon, psödo - lonon, psödo-
meti l - ıonon, beta - ıonon, karvon, fenşon, ıron, 
jasmon, Sıklopentanon, mentón, benzıliden ase-
tofenon, benzofenon, dinıtrometilbütii aseto - fe-
non (Muse - cétone). 
b) Kâfuru, kâfuru bromür, aseton. 
c) Sairleri . 

V I I - Asit ler , asitlerin anhidritleri , halojenürleri, pe
roksit ler i ve perasıtler; bunların halojenli, sülfonlu, 

nitrolu, nitrozolu müştakları 
29.14 — Monoasitler, anhidritleri, halojenürleri, perok

sit ler i ve perasitler; bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu, nitrozolu müştakları : 

25 

20 

100 

50 
15 

15 

ıoe 
ıs 

100 
15 

15 

100 
15 



(Resmî Gaıete) S A f e 2661 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

a) Formıatlar (Benzil, borıııl, sitronelıl, jeranıl, 
ızobornıl. lmalıl, mantıl, fenıl - etil, rodınil, ter-
penıl), asetatlar (Benzıl, bornıl, sıtrenelil, jera-
nıl, ızobornıl, lmalıl, nonıl, oktıl, parakrezıl, fe-
nılglıkol, fenılprop'l, rodmıl, santalıl, terpeml), 
benzoatlar (Anıl, butıl, etil, metil , propıl), slne-
matlar (Benzıl, butıl, etil , metil , fenıletıl, propıl), 
valerıanatiar (Amil , benzil, bornil, butıl, sitro
nelıl, etil, jeranıl, mantıl, propıl, rodmıl). 
b) Oleik asit. 
c) Sair ler i 

- Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksit
leri ve perasitler; bunların halojeni!, sülfonlu, 
nıtrolu, nltrozulu müştakları. 

- .Asit - alkoller, asit - aldehitler, asit - seton'ar, 
asit - fenoller ve basit veya kompleks oksijen 
fonksıyon'u sair asitler; anhidritleri, halojenür-
lerı, peroksit ve perasitler, bunların halojenli, 
sülfonlu, nıtrolu, nıtrozolu müştakları : 
a) Salisilatlar (Amil , benz'l, bornıl, bütil, etil , 
propıl, sitronelıl, jeranıl, rodınil). 
b) Potasyum tartrat, potasyum bitartrat, mag
nezyum sıtıat ve demir sltrat. 
c) Sairleri . 

V I I I - Madenî asitlerin esterleri ve bu esterlerin tuş
ları; bunların halojenli, sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu 

müştakları 

- Sülfürik esterler ve tuzları; bunların halojenli, 
sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu müştakları. 

- Nıtro ve nitr ik ester'er; bunların halojenli, sül
fonlu, nıtrolu, nitrozolu, müştakları : 
a) A m i l nitrat. 
b) Sairleri . 

- Fosforik esterler ve tuz lan (Lâktofosfatlar dâ
h i l ) , bunların halojenli, sülfonlu, nıtrolu, nitro
zolu müştakları. 

- Karbonik esterler ve tuzları; bunların halojenli, 
sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu müştakları. 

- Madenî asitlerin sair esterleri (Halojenli asit
lerin esterleri hariç) ve bu esterlerin tuzları; 
bunların halojenli, sülfonlu, nıtrolu, nitrozolu 
müştakları. 

I X - Azot fonksiyonlu bileşikler 

9 22 — A m i n fonksiyonlu bileşikler. 
9 23 — Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu amınlı 

bileşikler : 
a) P a r a - ammo - salisilık asit ve tuzları. 
b) Sair ler i . 

9 24 — Kuaterner amonyum tuzları ve hıdratlan (Le-
smtıler ve sair fosfo - armnohpltler dâhil) : 
a) Lesıtın. 
b) Sairleri . 

9 25 — A m i d fonksiyonlu bileşikler. 
9 26 — tmıd fonksiyonlu veya ımın fonksiyonlu bile

şikler. 
9 27 — Nıtrıl fonksiyonlu bileşikler. 
9 28 — Dıazoık, azoik veya azoksık bileşikler. 
9.29 — Hıdrazm'ın veya hıdroksılamin'ın organik muş-

t a k l a n : 
a) Hıdrazıd ve tıosemıkarbazıd müştakları 
b) Sairleri . 

9 30 — Sair azot fonksiyonlu bileşikler. 

X - Madenî - organik bileşikler vs heteı osiklik 
bileşikler 

9 31 —• Kükuıtlü organik bileşikler. 
3 32 — Arsenıkli organik bileşikler. 
) 33 — Civalı organik bileşikler. 
J 34 — Sair madenî - organik bileşikler 

Tarife 
No. 

29.35 -

E ş y a n ı n c i n s i 

100 
5 

15 

15 

100 

60 
15 

15 

40 
15 

25 

20 

15 

15 

Muaf 
15 

25 
75 
20 

15 
15 
15 

Muaf 
15 
15 

15 
15 
18 
15 

29 36 
£9.37 

HeterosJUık bileşikler (Nukleık asitler dâhil): 
a) îzonıkofımk asit 
b) Skatol (Sum sıvet), endol. 
c) Fürfurol. 
c) Sair ler i , 
Sulfamıtler. 
Lâktonlar ve lâktamlar, sulton'ar ve sultamlar: 
a) Kumarın, metil kumarın 
b) Santonın. 
c) Saır]en. 

Kıymetinden 
% 

Muaf 
100 

40 
15 
5 

100 
5 

15 

X I - Provitammler, vitaminler, hormonlar ve enzimler 
(Tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) 

2 8 3 8 — Provitammler ve vitaminler (Tabu veya sentez 
» yolu ile elde edilmiş) (Tabii konsantralar dâ

hil) ve bunların, b ıbır'erıyle karıştırılmış olsun 
olmasın, başlıca vitamin olarak kullanılan müş-
t a k l a n (Her hangi bir eritici madde içinde bu
lunsun bulunmasın) 5 

29.39 — Hormonlar (Tabu veya sentez yolu ile elde edil
miş) ve bunîann, başlıca hormon olarak k u l l a 
nılan müştakları: 
a) Ensülin Muaf 
b) Sairleri . 5 

29.40 — Enzimler . 15 

X I I - Heterozıtler ve nebatı alkaloitler (Tabii veya 
sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuz lan, eter

ler i , esterleri ve diğer müştakları 

2 9 4 1 — Heterozıtler (Tabu veya sentez yolu ile elde edil
miş); bunların tuz lan , eterleri, esterleri ve diğer 
müştakları : 
a) Saponm. 25 
b) Sair ler i . 5 

29.42 — Nebatı alkaloitler (Tabii veya sentez yolu ile 
elde edilmiş); bunların tuzları, eterleri, ester
leri ve diğer müştakları : 
a) Kının ve tuzları. Muaf 
b) Sairleri . 15 

X I I I - Diğer organik bileşikler 
29 43 — K i m y a c a sâf şekerler (Sakaroz hariç) 
29 44 — Antibiyot ikler . 
29.45 — Diğer organik bileşikler. 

F A S I L : 30. 

î&penc lyar i müstahsallar 

N O T L A R . 
1. S0.03 pozisyonu anlamında ulaç» tâbiri, aşa
ğıda yazılı olanları ifade eder : 
a) Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere karıştırılmış mut,tah sal lar ; 
b) Tedavide veya korunmada kullanılmak üze
re dozlandırilmış veya perakende satış ' için 
ambalajlanmış olup mahlut halde bulunmıyan 
müstahsallar. 
B u hükümler perhiz yemekleri, zenginleştirilmiş 
gıdalar, şeker hastalarına mahsus gıdalar, tonik 
içkiler ve maden suları gibi yenilecek ve içile
cek maddelere tatbik olunmaz 
Y u k a r k i hükümlerle bu, fasıldaki 3 numaralı 
notun (d) bendi hükmilerinin tatbikmda : 
A ) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayıl
man : 
1. Mahlut halde hulun/tııyan müstahsallaı m 
sudaki mahlûlleri; 
S. 28 ve 29 uncu fasıllara dâhfl bütün müsfah-
sall&r; 

35 
Muaf 

15 

><ä 20 

29 21 

'.9 22 
'9 23 

•9 24 

9 25 
9 26 

9 27 
9 28 
9.29 

9 30 

9 31 
? 32 
t 33 
J 34 



Sahife-2662 (Resmî Gazete) 

Tarife 
No E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 
% 

S. İS 03 pozisyonuna dâhil olan nebatı basit 
hulâsaların sadece her hangi bir eritici içinde 
muamele gorınuş olanları veya tıp haline geti
rilmiş r.tıtrâs» bulunanları; 
B j Aşağıda yazılı müstahsallar ncahlût sayılır . 
1. Kol lo ldal haldeki mahlûller ve süspansiyon
lar (Kolloldal kukurt hariç); 
2. Nebatı madcielenn mahlutlarının muamele-
sıyle elde edilen nebatı hulâsalar; 
3 Tabu maden sularının tebahhuru ile elde 
edilen tuzlar ve konsantre sular. 
S. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Takt i r mahsulü kokulu sular ve uçan yağ
ların sulu mahlulleri (Tababette kullanılmaya 
elverişli olanlar) (33 05) ; 
b) Dış bakımına mahsus müstahzarlar (Te
davi edici veya koruyucu hassaları haiz bulu
nanlar dâhil) (33.06); 
c) Tıbbi sabunlar (3^01). 
S. 30 05 pozisyonuna münhasıran aşağıda y a 
zılı olanlar girer : 
a) Cerrahi dikişler için steri l katgutler ve d i 
ğer steril malzeme; 
b) Ster i l lâmınarya; 
c) Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emici steril 
hemostatlar; 
d) Radyografi muayeneleri için X - şualarını 
geçırmıyen müstahzarlar; hastaya tatbik edil
mek üzere hazırlanmış olup da (30 OS pozisyo
nuna girenler hariç) mahlut halde b ılunmıyan 
dozlandınlmış şekildeki teşhis miyarı veya 
mahlut halde bulunan aynı ış~*ere malı sus m i 
y a r l a r ; 
e) Dişçi çimentoları ve dış doldurmaya mah
sus sair maddeler; 
]) t ik yardım ıçm h asiı lanmış er»a çanta t s 
kutuları. 

30 01 

30 02 

T a ' ıf e 
No E ş y a n ı n c i n s i 

7 ARALIK I96C 

Kıymetim 

Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki gudde
ler ve sair uzuvlar (Toz haline getirilmiş olsun 
olmasın), guddelerin ve sair uzuvların veya bun
ların ifrazatının tedavide kullanılan hulâsaları; 
tedavi veya korunmada kullanılmak maksadıyle 
hazırlanmış olan ve tarifenin başka yerlerinde 
z i k r i geçmiyen veya bulunmıyan hayvani men
şeli sair maddeler. 

• Hastalığa karşı muafiyeti olan hayvan veya İn
sanların kanından hazırlanmış serumlar; mikrop 
aşıları, toksinler, mikroorganizma kultur 'er i 
(Mayalar hariç, fermentler dâhil) ve benzeri sair 
müstahsallar : 
a) Fermentler 
b) Sairleri . 

30.03 — Tababette veya veterinerlikte kullanılan ilâçlar : 
a) Pen sılm, streptom'sm ve bum arın grupun-
dan dıhıdro - streptomisin, prokain penisilin 
g ib i ilâçlarla kloromisetm, oreomısm, terramısm, 
para - aminosalısilık - asit ve tuzları, izon kotınık 
asit, hıdrazıd, tıosemıkarbazıd ve müştakları; 
ensülin ve aynı devaı tesiri haiz olduğu Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbıt edilen sair 
müstahzarlar. 
îhtar • B u müstahzarların muaflıklarının de
vamına lüzum kalmıyanların muafiyetleri B a 
kanlar Kuru lu karariyle kaldırılabilir B u tak
dirde, mezkûr müstahzarların sınıfları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin olunur. 
Bakanlar Kurulunca muaflığın kaldınlmasına 
ait kanun tasarısı muaflığın kaldırdığı tarihten 

i t ibaren 3 ay içinde Yasama Organına sunulur, 
b) Sair ler i : 
1. B i r inc i sınıf. 
2. İkinci sınıf. 
3. Üçüncü sınıf. 
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâym olunur). 

30 01 — B u faslın 3 numaralı notunda zikredilenler hariç 
olmak üzeıe, tıbbi veya cerrahı maksatlar için, 
ispençiyari maddeler emdırı'mış veya kablanmıs 
veya perakende satış için ambalajlanmış pamuk
lar, gaz bezleri, sargılar ve benzeri (Pansıman-
lar, sparadralar, hardal yakıları, vs . ) : 
a) îdrofıl denilen pamuklar. 
b) Sairleri . 

30 05 — Sair ispençiyari eşya ve müstahzarlar. 

F A S I L : 31. 

10 
50 

M u a f 

Gübreler 

NOTLAR : 

1. S i 05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazıı-
lanmtş olmamaları kaydıyle, 31.02 pozisyonu 
münhasıran şunları iht iva eder : 

A ) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Ağ» lık itibariyle % 16 veya daha az nis
pette azotu ihtiva eden sodyum ni t rat ; 
2) Amonyum nitrat (Sâf olsun olmasın); 
S) Amonyum sulfonıtrat (Sâf olsun olmasın); 
4) Amonyum sülfat (Sâf olsun olmasın); 
5) Ağırlık itibariyle r ' 16 veya daha az nispette 
azotu ihtiva eden kals iyum n i t ra t ; 
6) Ka ls iyum n'trat ve magnezyum nitrat (Sâf 
olsun olmasın) ; 
7) Ağırlık ıtıbaıtyle % 25 veya daha az nispette 
azotu ihtiva eden kalsiyum sıyanamıt (Yağ em
dirilmiş olsun olmasın); 
8) Ağırlık itibariyle % 45 veya daha as nis
pette azotu ihtiva eden üre 
B) Yukarıda (A) fıkrasında yazılı mvstahml-
l a n n birbirleriyle olan mahlutundan elde edile» 
gübreler (Bu takdirde yukarıda yazılı miktar 
nispetleri nazarı i t ibara alınmaz); 
C) Amonyum klorürün veya yukarıda (A) ve 
(B) fıkralarında z i k r i geçen müstahsalların 
(Miktar nispetleri nazarı itibara alınmaksızın) 
tebeşir alçı taşı veya toprağı besleme kuvvetin
den mahrum bulunan ve organik olmıyan sair 
maddelerle karıştırılmasından hasıl olan güb
reler. 
D) Yukarıda (A ) fıkrasının 1 veya 8 numaralı 
bentlerinde yazılı müstahsalların veya bu müs
tahsalların mahlutlarının su veya mayi amon
yak içinde erıtılmesıyle hasıl olan mayi gübreler. 
S. 3105 pozisyonunda belııtilen şekillerde ha
sırlanmış olmamaları kaydıyle, 31.03 pozisyonu 
münhasıran şunları ihtiva eder • 
A ) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Defosforasyon cürufu; 
2) Dezagreje kalsiyum fosfatlar (Termofosfat
lar ve eritilmiş fosfatlar) ve termik muameleye 
tabı tutulmuş tabu alüminyum - kalsiyum fos
fa t lar ; 
S) Superfosfallar (Basit, i k i l i veya üçlü) ; 
i ) Ağırlık itibariyle % 02 veya daha fazla nis
pette fluor ihtiva eden bj kalsiyum fosfat. 

50 
25 

5 

50 
70 
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B ) Yııkaıda (A) fıkrasında yazılı mustahsal
lar m birbirleriyle karıştırılmasından hâsıl olan 
gübreler (Bu takdirde yukarda yazılı miktar nis
petleri nazarı i t ibara alınmaz); 
G) Yukarda (A) ve (B) fıkralarındaki mus-
tahsallann (Miktar nispetleri nazarı i t ibara 
alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı veya toprağı bes
leme kuvvetinden mahrum bulunan ve organik 
olmıyan sair maddelerle karıştırılmasından hâ
sıl olan gübreler 
3 31 05 pozisyonunda belirtilen şekillerde ha
zırlanmış olmamaları kaydıyle, 31 Olı pozisyonu 
münhasıran şunları ihtiva eder • 
A ) Aşağıda yazılı olan mustahsallar 
1) H a m tabn potasyum tuzları (Karnaht, kainit 
ve sılvınıt, v. s ). 
2) Pancar meldsı bakiyelerinden elde edilen 
ham potasyuı.ı tuzları; 
3) Potasyum klorur (Sâf) halde bulunsun bu-
lunınastn) (Aşağıda 6 numaralı notun (c) bendi 
hukmu mahfuzdur) ; 
!,) Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az nis
pette K f O ihtiva eden potasyum'sülfat; 
5) Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az nispet
te K , 0 ihtiva eden potasyum sulfath magnez
yum sülfat; 
B ) Yukarda (A) fıkrasında yazılı mustahsal-
ların birbirleriyle karıştırılmasından elde edilen 
gübreler (Bu takdirde yukarda, yazılı miktar nis
petleri nazarı i t ibara alınmaz). 
Jf. Her kilosunda 6 mi l igram veya daha fazla 
miktarda arsenik bulunan amonyum fosfatlar 
31 05 pozisyonuna dahildir 
5. 1 ( A ) , 2 ( A ) , 3 (A t ve >, numaralı notlarda 
yazılı miktar nispetleri, anhıdr mustahsallann, 
kuru haldeki ağırlıklarına gore hesaplanır. 
6 Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil de
ğildir : 
a) 05 15 pozisyonunda yer alan hayvan kanı; 
b) Yukarda 1 ( A ) , 2 ( A ) , S (A) ve 1) numaralı 
notlarda yazılı olanlar hariç olmak üzere*, mu
ayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şe
killerde bulunan birleşikler, 
c) 38 10 pozisyonunda yer alan ve her birinin 
ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olan (Optik 
eşyadan gayrı) kultıve potasyum klorur kr i s 
ta l ler i ; potasyum klorürun optik elemanları 
(90 Ot). 

31.01 — Guano ve menşei hayvanî veya nebatı olan sair 
tabı gübreler (Birbirleriyle karıştırılmış olsun 
olmasın) (Kimyevi ba- amelıyej'e tabı tutulanlar 
hariç). 

31 02 — Azot lu madenî veya kimyevi gübreler 
31 03 — Fosfatlı madenî veya kimyevi gübreler 
31 04 — Potaslı madenî veya kimyevi gübreler. 
3105 — Sa 'r gübreler, bu fasıldak mustahsallann tab

let, pastil ve d ğer benzeri şekillerde olanlarlyle 
gayrısâf ağırlığı âzami 10 ki loyu geçmiyen am
balajlarda bulunanları. 

F A S I L : 32 

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanen
ler ve müştakları, boyayıcı maddeler, müstahzar bo-

y a l a r , vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler; 
macunlar, mürekkepler 

N O T L A R ; 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve mün
ferit şekillerde bulunan bileşikler (32.0i veya 

10 
10 
10 
10 

15 

Tarife 
No E ş y a n ı n e m s i 

Kıymetimden 

32 05 pozısjonlarmdakı tariflere uyanlarla, l u -
mınofor olarak kullanılanlar cinsinden organik 
olmıyan mustahsallar (32 07) ve perakende satı
lacak şekillerde veya ambalajda bulunan 32 ')9 
pozisyonundaki mustalızaı boyayıcı maddeler 
hariç) ; 
b) Tannatlar ve 29 38 ilâ 29^2, 29 J t ' f ve 35 01 
ilâ 35 OJf pozisyonla/ma dâhil mustahsallann 
tannık müştakları. 

2 Stabilize dıyazonyum tus-anyle birleştirici 
maddelerden tvşel k u l eden vc lıfıer üzerinde sa
bit azoik boyalar .neydapa getiren mahlutlar 
3" 05 pozisyonuna, dâhildir 
3 S .in; plâ&tık kauçuk veya benzeri sair mad-
d r l " i .it hamurunu boyamada kullanılmak veya 
men' ucat emprimesinde kulla.ıdan m i s t i h z a r l a 
rın terkibine katılmak üzere hazırlann ış olup 
esasım sentetik organik boyayıcı maddeler (Bo
yayıcı pigmentler dâhil), boyayıcı lâklar v y a 
sair boyayıcı maddeler teşkil eden rnustahzaı lar 
nevilerine gore 32 05, 32 06 veya 32 07 pozisyon
larına girer Bununla beraber, bu pozisyonlara, 
32 09 pozisyonunda yer alan müstahzar p ig 
mentler dâhil değildir. 

b. 39 01 ilâ 39 06 pozisyonlarındaki mustahsal
l a n n , uçucu organik eriticiler içindeki mahlûl-
l e n (Kollodyon hariç), eriticinin ağırlığı mahlu
tun ağırlığının % 50 sinden fazla olduğu takdir 
de, 32 09 pozisyonuna girer. 
5 Yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak ku l la 
nılan mustahsallar, sulu duvar boyalarında bo
yayıcı pigment olarak kullanılmaya elverişli o l 
salar dahi, b ı fasıl an'ammda «Boyayıcı mad-
d"lt,r > tabirine dâhil değıld-r. 
6 32 09 pozisyonundaki «Istampacılığa mahsus 
varaklar» tabir ' , münhasıran kitap cilt leri , dert
ler veya şapka astarları gibi eşya üzerine yazı 
ve işaretler basmakta kullanılacak neviden olan 
ve aşağıda yazılı maddelerden teşekkül eden 
ince yaprakları ifade eder • 

a) ince madeni toslann (Kıymetli madenlerin 
tozları dâhil) veya pigmentlerin tutkal , jelatin 
veya sair yapıştırıcı maddelerle aglomere edil
miş olanları; 

b) Kâğıt, suni plâstik maddeler veya tair bir 
mesnet üzerine tesbıt edilmiş maden tozları 
(Kıymetli madenlerin tozları dâhil) veya p ig 
mentler. 

32 01 — Debagatte kullanılan nebatî menşeli hülâsalar. 

32 02 — Tanenler (Tannik asitler) (Sulu mazı- taneni dâ
h i l ) ; bunların tuzları, eterlen, esterleri ve sair 
müştakları. 

32 03 — Debagatte kullanılan sentetik maddeler (Tabii 
debagat mustahsalları ile karıştırılmış olsun o l 
masın); debagatte kullanılan suni şamalar (En
zim, pankreas, bakteri, v. s asıllı şamalar). 

32 04 — Nebatı menşeli boyayıcı maddeler (Boyayıcı 
ağaçların ve boyayıcı diğer nebatların hulâsa
ları dâhil, fakat çivit hariç) ve hayvanî menşeli 
boyayıcı maddeler. 

32 05 — Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı 
pigmentler dâhil); lümmofor olarak kullanılma
ya elverişli sentetik organik mustahsallar; l i f ler 
uzerme tesbıt edilebilen optik ağartıcı madde
ler; tabi i çivıt : 
a) Tabii çivit. 
b) Sairleri . 

32.06 — Boyayıcı lâklar. 

25 

25 

25 

30 

15 
5 

30 
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32.07 — Diğer boyayıcı maddeler, lummofor olarak k u l 
lanılmaya elverişli olup organik olmıyan mus-
tahsallar. 

32 08 —- Seramik, emaye veya cam sanayimde kullanı
lan müstahzar pigmentler, müstahzar boya ve 
donuklaşürıeılar, cam haline gelebilen terk pler, 
mayı cilalar ve benzeri müstahzarlar; sırlar; 
cam mayaları ve toz, granul ve pul şeklinde d i 
ğer camlar : 
a) C a m mayalan, toz, granul ve pul şeklinde 
camlar. 5 
b) Sair ler i . 30 

32.09 — Vern kler , sulu duvar boyaları, derilerin fınisa-
jmda kullanılan sulu pigmentler; sair müstah
zar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak 
şekilde bezir yağı, esans, vernik ve diğer boya 
vasatları içinde ezilmiş pigmentler; ıstampacılı
ğa mahsus varaklar ; perakende satılacak şe
kilde veya ambalajda bulunan müstahzar boya
yıcı maddeler : 
a) Vernikler . 5 
b) V e r n i k l i müstahzar boyalar. 15 
c) Sairleri . 30 

32 10 — Resim, eğitim ve eğlence açın boyalar, afiş boya
ları, renkleri tadıl edici boyalar (Tup, şişe, k a 
vanoz, çanak ve benzeri kablar içinde veya p a s 
t i l halinde); bunların takım teşkil edenleri (Fır
ça, çanak, gölge kalemi <Estcmp> ve sair tefer
ruatı iht iva etsin etmesin). 30 

32.11 — Mustahzaı kurutucu maddeler (Sikatif ler) . 30 

32.12 — Macunlar ve sıvama maddeleri (Reçıneli macun 
ve reçıneli çimentolar dâhil). 20 

32.13 — Yazı veya resm-ı hattî mürekkepleri, matbaa 
mürekkepleri ve diğer mürekkepler : 
a) Matbaa mürekkepleri. 15 
b) Sair ler i . 25 

F A S I L : 33. 

Uçan yağlar ve rezinoıtler; ıtriyatçılık veya tuvalet 
•müstahzarla) ı ve kozmatıkler 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değil
dir : 
a) îçkı imalinde kullanılan (Teksif edilmiş hü
lâsalar demlen) alkoUu muıekkep müstahzarlar 
(22.09); 
b) Sabunlar (34 01); 
c) 38 07 pozisyonunda yer alan terebantin 
esansı ve sair mustahsallar. 
2. 33 05 pozisyonunda yer alanlar hariç olmak 
üzere, ıtriyatçılık veya tuvalet mustahsallaı t 
veya kosmatik olarak kullanılmaya elvenşlı olan 
ve bu maksatla perakende olarak satılacak şe
kilde ambalajlanmış bulunan mustahsallar, mah
lut halde olsun olmasın, 33.06 pozisyonuna dâ
hildir. 

33.01 — Uçan yağlar (Terpem alınmış olsun olmasın) 
(Katı veya mayı halde); rezmoıtlcr 
a) Stearopten. Memnu 
b) Sairleri . 100 

33.02 — Uçan yağların terpeninin alınmasından elde edi
len terpeall tâli mustahsallar. S0 

33 03 — Katı yağlarda, sabit mayı yağlaıda, mumlarda 
veya benzeri maddeler içinde teksif edilmiş ve 
emdirme (Eııfleurage) veya batlıma (Macerati-
©n) usulleriyle ıstüısal olunmuş uçan yağ maa-
lûlleri. 100 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinde 
% 

33 04 — K o k u veren i k i veya daha fazla tabii veya suni 
maddenin (Uçan yağ, rezmoıt) kendi aralarında 
veya bırbırlerıy'e karıştırılmasından elde edilen 
yahut esasını bu maddelerden bırı veya daha 
fazlası teşkil eden mahlutlardan ıtriyatçılıkta, 
gıda ve içki sanayimde iptidai madde olarak 
kullanılanlar (Alkollü basit mahlûller dâhil). 

33 05 — Taktır mahsulü kokulu sular ve uçan yağların 
sulu mahlûllsrı (Tababette kullanılmaya elve
rişli olsun olmasın). 

33 06 — Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müs
tahzar kozmatıkler : 
a) Dış macunlan, tozları, sabunları ve suları. 
b) Sairle* i 

F A S I L : 34. 
Sabunlar, tansıyoaktıf organik mustahsallar, yıkama 
müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, 
mustahzaı rtıumlar, balcım mustahsalları, f i t i l l i mum
lar te benzerleri, mbdel yapmaya mahsus p a t l a r ve 

dişçilikte kullanılan mumlar 
N O T L A R . 
1 Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değil
dir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte bulunan izole 
edilmiş bileşikler; 
b) Dış takımına mahsus müstahzarlar, tıraş 
kremleri ve şampuvanlar (Sabun veya tansi-
yoaktıf mustahsallar iht iva etsin etmesin) 
(33.06). 
2 JJf 01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici 
maddeler, aşındırıcı toslar, dolgu maddeleri ve 
tıbbı mustahsallar, v s. katilmiş olsun olmasın, 
münhasıran, suda eriyebilen sabunları ihtiva 
eder. 
3 34 03 pozisyonunda kullanılan «Petrolden ve
ya bıtumenlı madenlerden elde edilen yağlara 
tabın 27 nc% faslın 3 numaralı notunda tarif edi
len mustahsallar anlamına gelir 
4. 34 04 pozisyonunda kullanılan «Emülsiyon 
halinde olmıyan veya eritici madde ihtiva etmı-
yen müstahzar mumlar» tâbıııne, münhasıran 
aşağıda yazılı olanlar girer : 
A ) Hayvani menşeli mumların birbirleriyle, 
nebatı menşeli mumların birbirleriyle ve suni 
mumlann bıı bırlerıyle olan mahlutları; 
B ) Muhteli f sınıflara mensup (Hayvanı, ne
batı, madenî veya suni) mumların birbirleriyle 
olan mahlutları ile, parafının hayvanı, nebatı 
veya suni iıMmlarla olan mahlutları; 
O) Emülsiyon halinde olmamak ve içlerinde 
eritici maddeler bulunmamak şartiyle, esasmı 
mum veya parafın teşkil eden ve ayrıca katı 
yağlar, reçineler, madenî veya başka maddeler 
ihtiva eden mum kıvamındaki mah 'utlar Bunun
la beraber, aşağıda yazılı olanlar 34 Ol, pozisyo
nuna dahil değildir : 
a) 27 13 pozisyonunda yer alan mumlar, 
b) Mahh'ıt halde olmayıp sadece boyanmış bu
lunan hayvanı veya nebati menşeli mumlar. 

34.01 — Saounlar (Tıbbı sabunlar dâhil) : 
a) A r a p sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar 
b) Sairleri 

34.02 -— Tansıyoaktıf organik mustahsallar, tansıyoak
tıf müstahzarlar ve yıkama müstahzarları (Sa
bun ihtiva etsin etmesin). 

34 03 — Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli 
nıad'leleı.'n yağlanmasına, derinin veya sair 
maddelerin m?yı veya katı yağlarla yağlanma
sına m&hsvs Füusfahsarlar (İçinde, petro'dea ve
ya bıtumenlı madenlerden elde edilen yağ nis
peti % 70 veya daha fazla olanlar hariç) 

100 

50 

100 
200 

25 
100 

25 
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34.04 — Sum mumlar (Suda eriyebilenler dâhil); emül
siyon halinde olmıyan veya eritici madde iht iva 
etmıyen müstahzar mumlar. 

34 05 — Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve c i la lan, 
madenî eşya cılâıarı, pat veya toz halinde te
mizleyici maddeler ve benzen rnustahzarlar 
(34 04 pozisyonuna giren müstahzar mumlar 
hariç). 

34 06 — Fıtılh mumlar (Iş'k temini için kullanılan her 
tur lu mumlar ve bonzerieıı) . 
a) Balmumundan f'tnlı mumlar 
b) Sairleri . 

34 07 —' Model yapmaya mahsus patlar (Takım habnde 
olanlarla çocukları eğlend.rmeye mahsus bulu
nanlar dâhil); levha, at nalı, çubuk ve benzen 
seki İprde hazıılanmır «B'soı B I U T U » den 'en 
müstahzarlar 

F A S I L , : 35. 

Alhümmoid maddeler ve yapıştmmlar 

N O T • 

Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İlâç şeklinde hazırlanmış proteinli maddeler 
(30 03) ; 
b) Grafik sanatlarla i lg i l i ve jelâtm mesnetli 
müstahsallar (Fasıl 49). 

35 01 — Kazeinler, kazematlar ve kasemin sair müştak
ları, kazein tutkalları. 

35 02 — Albumınler, albummatlar ve albumının sair 
müştakları. 

35 03 — Jelatinler (Boyanmış veya satıhları imlenmiş ol
sun olmasın, kare veya mustatJ s ı V ' i ı d e kes i l 
miş yapraklar h^ l i r do olanlar dîh i) ve je la
t in rruştaklan, kemikten, denden, sinirden, y i 
terden ve benzen maddelerden ıra.p ıl tutkallar 
v " balık tutkalı, katı ıktıyokol: 
a) Jelâtm ve jelâtm muştaklaıı 
b) Sairleri . 

35 04 — Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bunla
rın müştakları, den t^zu (Kromla m u n n d e gör
müş olsun olmasın) 

3E 05 — Dekstrinler ve dekstrin kolaları, kjvıu'muş ve
ya eı yebılcn nışastalaı, nişasta asıllı yapıştırı
cılar. 

35 06 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i gecmı/en veya 
bulunmıyan müstahzar yapıştırıcı maddeler, Pe
rakende olarak satılmak üzere sâf ağırlığı 1 ki lo 
veya daha az olan ambalajlara konulmuş her 
nevi yapıştırıcı müstahsallar. 

F A S I L : 36. 

Barut ve patlayıcı maddeler; pırotekni mamuller i ; 
k ibr i t ler ; pıroforık halitalar, ateş alıcı maddeler 

N O T L A R : 
1. B u fasla, aşağıda 2 numaralı notun (a) ve
ya (b) bentlerinde yazılı bulunanlar hat ıç o l 
mak üzere, muayyen kimyevi bir terkipte olan 
ve münferit şekillerde bulunan bileşikler dâhil 
değildir. 
2. 36 08 pozisyonu, münhasıran aşağıda yamılı 
olanları ihtiva eder 
a) Met aldehit, hegzamftılentctramm ve benze
r i maddeler (Yakıt olarak kullanılmak r>*aksa-
dıyle tablet, çubuk ve benzeri şekillerde hazır
lanmış); alkol asıllı yakıtlarla benzeri sair mıis-
tahear yakıtlar (Katı veya pat halinde), 

75 

40 

25 
75 

36 
36 
36 
36, 

36 

36 

b) Çakmaklar ve ateşleyici aletler için 300 
santimetre kup veya daha az hacımdaki kab-
lara konulmuş akar yakıtlar (Benzin ve saire ) ; 
c) Ateş yakıcı maddeler, reçınelı meşaleler ve 
benzerleri. 

01 — Silâh barutu 
02 — Müstahzar patlayıcı maddeler. 
03 — F i t i l l e r ; İnfilâk f i t i l ler i 
.04 — Ağız otu ve mfTâk kapsülleri; ateşleyici mad

deler; infilâk ettirici maddeler. 
05 — Piroteknı mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane 

fişekleri, parafinl i ağız otu, paragrel füzeler ve 
benzerleri). 

06 — K ibr i t l er : 

S. 1 K g . 

15 

30 

10 
15 

15 

50 

25 

a) M u m l u kibrit ler G. 100 K g . 
b) Poşet kibr i t ler i . G. 100 K g 
c) Saulerı G. 100 K g . 

36 07 — Fero - seryum ve sair pıroforik halitalar (Her 
şekilde) : 
a) Suni çakmak taşları 

b) Sair ler i . 
36 08 —• Ateş alıcı maddeler mamulleri 

F A S I L : 37. 

Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme 

N O T L A R . 
1. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dâhil değil
dir. 
2. 37 08 pozisyonuna, münhasıran aşağıda y a 
zılı olanlar girer . 
a) Fotoğrafçılıkta kullanılmak rnaltsadiyle k a -
nştıı I ' T Î U S k imyevi müstahsallar (Emülsiyonlar, 
revelâtorler, fıksorler, ıırorler, v . s ) ; 
b) Aynı maksatla kullanılmaya elverişli bu
lunan dozlandırilmış veya hazır bir şekilde pe
rakende satış için ambalajlanmış sâf müstah
sallar, vernikler, tutkal lar ve benzen müstah
zarlar 37 08 pozisyonu dışında kalır ve kendi re
jimlerine tabi olurlar. 

37 01 — Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve 
düz fi l imler (Kâğıt mukavva ve mensucat hariç 
olmak üzere, her hangi bir maddeden) • 
a) Röntgen f i l imleri 
b) Sairleri 

37 02 — Hassas hale getirilmiş boş f i l im ve peliküller 
(Delinmiş olsun olmasın) (Rulo veya şerit ha 
linde) : 
a) Röntgen f i l imler i . 
b) Sairleri . 

37 03 — Hassas hale getirilmiş kâğıtlar, kar t lar ve men
sucat (Boş veya dolu, fakat develope edilme
miş) : 
a) Boş 
b) Sair ler i 

37 04 — Levhalar, f i l i m ve peliküller (Doldurulmuş, f a 
kat develope edilmemiş, negatif veya pozitif) . 

37.05 — Levhalar, delikli veya deliksiz f i l im ve peliküller 
(Sinema fıhmlerı hariç) (Doldurulmuş ve deve
lope edilmiş, negatif veya pozitif) . 

37 06 — Sadece seslendirilmiş sinema f i l imler! (Doldu
rulmuş ve develope edilmiş, negatif veya pozi
t i f ) . 

37 07 — Sessiz veya hem şekil, hem ses iht iva eden d i 
ğer sinema fılimlerl (Doldurulmuş ve develope 
edilmiş, negatif veya pozitif) . 
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevî müstahsallar 
(Flâş için kullanılan müstahsallar dâhil). 
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(Devamı 8/12/1960 tarihli ve 10675 sayılı Resmî Gazete'dedir.) 



Sahife: 1666 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait 3 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

(Resmî Gazete) 7 ARALIK 1550 

Kanun No : 147 Kabul tarihi: 1/12/1960 

Madde 1 — Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne alt 3 
sayılı kanunun 12 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12 — Yüksek Soruşturma Kurulu Ceza Muhakemeleri U s u 
lü Kanununa göre ilk tahkikat sonunda verilecek kararlardan her han
gi birini ittihaz eder. Aynı kanunun 149 uncu maddesi gereğince dâvanın 
muvakkaten tatiline de karar verebilir. 

B u takdirde muvakkaten tatiline karar verilen dâva ile ilgili ola
rak sanıklar hakkında verilmiş tevkif kararı varsa geri alınır. 

Yüksek Soruşturma Kurulunca ittihaz olunan kararlardan son tah-
kikatın açılması karârı sanıklara tebliğ olunur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe" girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

3/12/1960 

No. 

I — ilgili Kanun 
3 Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne alt Kanun 

18/6/1960 
II — Sözü seçen Kanun 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu 20/4/1929 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tersip Cilt Sahife Sayı 

İ 1 10529 

3 10 590/312 1172 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne müte
dair 45 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 

Kanun 

Kanun No : 148 Kabul tarihi : 1/12/1960 

Madde 1— 45 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 2 — 45 sayılı kanuna tevfikan kurulmuş olan Tahkik He-

yetlerince bu kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış olan tahkik 

muameleleri muteber olup 113 sayılı A f Kanununun, 3 üncü maddesinin 
(M) bendi hükmü mahfuzdur. 

Madde 3 — B u kanunun mer'iyete girdiği tarihte, Merkez T a h k i k 
Heyeti ile Tahkik Heyetlerinde bulunan dosyalar, ait oldukları bakanlık 
veya müesseselere tevdi olunur. Mezkûr dosyalara ait tahkikat ilgili 
kanun hükümlerine tevfikan sonuçlandırılır. 

Evvelce men'i muhakeme kararı verilmiş olan dosyalarla sair ev
rak ve defterler de aynı makamlara tevdi ve teslim olunur. 

Bakanlık ve müesseselere tevdi olunan dosyalarla men'i muhakeme 
kararı verilmiş olan dosyalara ait tafsilâtlı dizi pusulalarının birer ör
neği Türkiye Cumhuriyeti Millî Bir l ik Komitesine gönderilir. 

Madde 4 — Gerek Türkiye Cumhuriyeti Millî Birl ik Komitesinin 
P. 14 sayılı kararına ve 45 sayılı kanun hükmüne göre kurulmuş olan 
Tahkik Heyetleri ile Merkez Tahkik Heyetinde, gerekse 6 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Kararına müsteniden, millî saray-
lardaki demirbaş ve kıymetli eşya ve eserlerde bir noksanlık bulunup 
bulunmadığını tesbit ve mevcutsa sorumlular; hakkında tahkikat yap
mak üzere Adalet Bakanlığınca teşkil edilmiş olan, Tahkik Heyeterinde 
vazife almış olanlara 18/7/1960 tarihinden muteber olmak üzere 87 sa
yılı kanunla alınmış olan ödenekten ücret verilir. Millî Saraylar Tahkik 
Heyetinde vazifeli olanlara verilecek ücret miktarı Bakanlar Kurulunca 
tâyin ve takdir olunur. Bütün bu heyetlere verilecek ücretler hakkında 
7244 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

3/12/1960 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt 

I Kaldırılan Kanun : 
Devrilen iktidar zamanında suç işleyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne müte-
dair Kanun 11/8/1960 

II Sözü geçen Kanunlar : 
1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/1) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 4/10/1960 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

113 
7244 

Af Kanunu 28/10/1960 
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda 
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkında 
Kanun 2/3/1959 

İ L Â N L A R 
M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarfla evsaf ve şartnamesi dahilinde 1 aded telefon santralı 

İle şebekesi kurulacaktır. Keşif bedeli 19995 lira 71 kuruş muvakkat te
minatı 1500 liradır, ihalesi 17/12/1960 Cumartesi günü saat 11 de komis
yonda yapılacaktır. İsteklilerin daha evvel 100 abonelik bir santral 
monte işi yaptığına dair vesika ile teklif mektuplarının bir saat evvel 
komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf, 
şartname ve resimleri istanbul'da L v . Â . liginde ve komisyonda şart
name odasında görülür. 

4488/4-3 

Kapalr zarfla 5043 aded zincir yular sapı satm alınacaktır. Muham
men bedeli 30 000 lira muvakkat teminatı 2250 liradır, ihalesi 17/12/1960 
Cumartesi günü saat 11.30 da komisyonda yapılacaktır. Teklif mektup
larının bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Posta
da gecikmeler kabul edilmez evsaf, şartname ve numunesi Komisyonda 
ve İstanbul L v . A . ligi ilân kısmında görülür. 

4489 / £-3 

Devlet H a v a Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idaremiz ihtiyacı için satm alınacak muhtelif cins ve ebatta 
136 çift patinaj ziDCiri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 18 313,— l ira olup geçici teminatı 1.373,43 
liradır, işbu teminat T . C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabımıza 
veya idaremiz veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 13/12/1960 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 te 
Ankara'da GenPİ Müdürlük Alım. Satım Komisyonunda yapılaraktır 

4 — Bu İşe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Reisliğinde, istanbul'da Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — isteklilerin belirli günde ihale saatinden bir saat evve^ usu
lüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını sözü edilen Komisyona ver
meleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4434/4-3 

A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Kâğıdı idareden verilmek ve diğer bilûmum malzemesi mütaahhi-
dine ait olmak kaydıyle 48 kalem evrakı matbua ve defter kapalı zarf 
usuliyle yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 17.500,— lira olup geçici te
minatı 1.312 lira 50 kuruştur, ihalesi 22/1,2/1960 Perşembe günü saat 
15 te Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî 
Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubunu havı usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz muka
bilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4541 /4-2 

4 1 10575 

4 1 10620 

4 1 10641 

3 40 417 10149 

45 

87 



7 ARALIK 1960 (Resmî Çm&Vt) SaKife: 2667 

M . S. B. 4 N o . îu S a t ı n A i m a K o m i s y o n u 
Başkanlığından 

IÇapalı zarf usulü ile kanalizasyon inşaatı yaptırılacak keşif bedeli 
87.760,38 l i ra olup gerici teminatı 5640 liradır. İhalesi 23/3 2/1960 Cuma 
günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her 
gün öğleden evvel komisyonda ve îst. L v . Â. liginde görülebilir. 

isteklilerin ihale gününden en az üç gün evv-ii M S B İn? F n " . 
D. ns müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayıl 
kanunun hükümleri dairesinde haz"ılıyacakları teklif zarflarını ihale sa
atinden Bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko.nısyon Baskan'ığma veı -
meleri. Posta ile göndeı ilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle k a 
bul edilmez. 

4597 / 4-1 

Açık eksiltme usulü ile kalorifer tesisatı iadyotbrü > aptırılacaktır. 
Keşif bedeli 20.179,82 l ira olup geçici teminatı 1.515 liradır. İhalesi : 
23/12/1960 Cuma günü saat 10.00 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnameler hergün Komisyonda ve îst. L v . Â . liginde gön'ileb.iir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel M . S. B înş E m i . D. 
ne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4598 / 4-1 

Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

1 — Mevcut ve idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar da
hilinde pazarlıkla 3 kalem komple «(Caterpillar) paleti satın alınacaktı! 

-Tahmini bedeli 292.999,95 kati teminatı 30.940,— T l . sidir. 
2 — Pazarl'ğı 22 Aralık 1960 Perşembe günü saat 10 da Merkezde 

Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartname isteklilere aynı yer* 
den bedelsiz olarak verilecektir. 

4602 /1-1 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahi
linde pazarlıkla 15 kalem '(Caterpillar) palet makara ve ön istikamet te
keri satın alınacaktır. Tahmini bedeli 300.000,—, kati teminatı 31.500,— 
T l . sidir. 

2 —• Pazarlığı 22 Aralık 1960 Perşembe günü saat 11 de Merkezde 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, talipler şartnameyi aynı yer
den bedelsiz olarak alabileceklerdir. 

4605 /1-1 

Maraş P T T Müdürlüğünden : 

1 — İdaremize ait tapunun 112 cilt, 48 sahife numarasında kayıtlı 
bina kapalı teklif alma usulü ile satılacaktır. 

2 — Tahmin bedel 30.000 lira, muvakkat teminat 2 250 liradır. 
3 — İhale 19 Aralık 1960 Pazartesi günü saat 10 da P T T Maraş 

Müdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 
4 — Tekli f mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar 

yatırılan teminat makbuzları ile birlikte Komisyon Başkanlığına veril 
mesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

4585 / 2-1 

A n k a r a Defterdarlığından : 

1 — Namıkkemal Mahallesi memur konutları ihtiyacı bulunan 
200/500 ebadında 1100 M 2 yerli pik radyotör dilimleri 2490 sayılı k a 
nunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle mubayaa edi
lecektir. 

2 — M 2 si 106 liradan 1100 Ma muhammen bedeli 116 600 liradır. 
Geçici teminatı 7.080 liradır. 

S — Eksiltme 23/12/1960 tarihine raslıyan Cuma günü saat 15 te 
Defterdarlıkta teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Defterdarlık Millî 
Emlâk Müdürlüğü 'Satış Servisinde görülebilir. 

5 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden 
hazırlayacakları teklif mektuplan, ticaret odası vesikası ve teminatları 
ile en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
(Postada vâki gecikme kabul edilmez) lüzumu ilân olunur. 

4601/4-1 

A n k a r a Jandarma Suunalma Kumibyon .Başkanlığından : 

Muvakkat 
Miktarı M . Fiyatı teminatı 

Cinsi Ki lo Kuruş L i r a K r . 

Ispanak 6 000 60 270,— 
Pırasa 6.000 40 180,— 
Lahana 6 000 40 180,— 
Karnabahar 6 000 90 338,— 
Kereviz 6 000 80 360,— 
Patates 6 000 60 270,— 
Kuru soğan 4.500 50 170,— 
Havuç 3.000 55 124,— 
Portakal 4.500 100 338;— 
Mandalina 4.500 150 507,— 
E l m a 4.500 175 591,— 
Limon 18.000 Aded 20 270,— 

İhale 
tarihi Saati 

19/12/1960 15.30 

3.598,— Teminat yekûnu 
A n k a r a J . Subay Okul ihtiys-cı İçin yukarıda yazılı 12 kalem yaş 

sebze kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi A n k a r a J . 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

12 kalem yaş sebzenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şartnamesi Komisyonumuzda, ta
mir J . • Deniz Bölge K. lığı, İstanbul J . Satınalma Komisyonunda görü-
bilir. İsteklilerin kanuni belge ve teminatlarım havi teklif mektuplarını 
.eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân 
olunur. 

4549/4-2 

Tüıkiye 'Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi : Poroteksten mamul yastık (Kırlent) ve piramit istinat yas
tığı ile birlikte 90X190X10 cm. ebadında kauçuk yatak, Miktarı : 200 
aded, Muhammen bedeli : 166.800 lira, Muvakkat teminatı: 12.510 Ura, 
Eksiltme şekli : Kapalı zarf. 

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat temi
nat miktarı yazılı kauçuk yatak 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltile 19 Aralık 1960 Pazartesi günü saat 11 de A n k a 
ra'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Satınalma Komisyonu marife
tiyle yapılacaktır. 

3 — Buna ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Hastane 
İdaresinde ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görüle
bilir. 

4 — Taliplerin kanunda yazılı belgeleri ile birlikte kapalı zarfla
rını 19/12/1960 günü eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline k a 
dar Komisyon'Başkanlığına vermeleri. 

5 — Postada vâki gecikmelerin nazarı İtibara almmıyacağı ilan 
olunur. 

4513/4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

(Tatvan betonarme demiryolu iskelesi inşaatı eksiltmesi hakkında) 
12, 22 ve 30 Kasım tarihlerinde gazetelerde ilân edilen ve 12/12/1960 

tarihinde eksiltmesi yapılacağı bildirilen .(Tatvan betonarme demiryolu 
iskelesi) inşaatına ait eksiltme evrakı meyanında bulunan birim fiyat 
cetveline çakılla ilgili inşaat birim fiyatları İçin verilecek fiyat farkla
rına ait bir birim fiyat ilâve edilmiştr. 

Istekllerln Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat 
Reisliğine müracaat ederek mezkûr birim fiyatı almaları ve tekliflerini 
buna göre yapmaları ilân olunur. 

4548 / 2-2 

Bakanlığımız ihtiyacı için bir aded Dizel FJektrojen grupu satın 
alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (90.009,—) lira olup, geçici teminatı 
(5.750,—) Uradır. 

Eksiltme P/12/1960 Cuma günü saat 16 da Bayındırlık Bakanlık 
Maiseme Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda kapalı zart 
usuliyle yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını hclirll günde eksiltme saatinden bir 
saat öncesiae kadar numaralı makbuz mukabilinde Komisyona verme
leri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 4431 ,'4-4 



Sanayi Bakanlığından : 

16870 numaralı marka ilmühaberinin sahibi m a r k a üzerindeki iş
letme mezuniyetini «îskoçya'da, Ethıcon Limited» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-7 

23997 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kullan
ma hakkını «Türkiye'de, îstanbulda Türkiye Cumhuriyeti kanunları mu
cibince müteşekkil Medika ilâç Limited Şirketi» ne vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-8 

23994 numaralı marka ilmühaberinin sahibi m a r k a üzerindeki k u l 
lanma hakkını «Türkiye'de, istanbul'da Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
mucibince müteşekkil Medika tlâç Limited Şirketi» ne vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-9 

25044 numaralı marka ilmühaberi eşya listesinin «Fevkalâde ve 
âcil hallerde kullanılan, binalara mahsus elektrik aydınlatma tesisleri» 
şeklinde tadil edilmiştir. 

Keyfiyet İlân olunur. 
4491-10 

aynı zamanda m a r k a sahibi m a r k a üzerindeki bütün hak ve vecibelerini 
ingiltere'de, ingiliz tabiiyesinde James Drummond & Sons Limited» e 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-13 

13289 numaralı marka İlmühaberinin sahibinin ticari unvanı 
29/5/1956 tarihinden itibaren «Austenal, Inc» olarak değiştirip aynı za
manda marka üzerindeki bütün hak ve vecibelerini «Amerika'da, A m e 
r ika Birleşik Devletleri tabiiyetinde Fabrikatör Howe Sound Company» a 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-14 

24693 numaralı m a r k a İlmühaberinin sahibi m a r k a üzerindeki bü
tün hak ve vecibelerini Amerika'da, A m e r i k a Birleşik Devletleri tabii
yetinde American Radiator & Standard Sanitary Corporation» a dev
retmiştir. 

Keyfiyet İlân olunur. 
4491-11 

9489 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «ingiltere'de, ingiliz tabüyetmde Fabrikatör J . B . 
Brooks & Company Limited» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4401-12 

21086 sayılı marka'ilmühaberinin sahibinin 'ticari unvanı 12/3/1958 
tarihinde J . D . & S. Textiles (Bradford) Limited» olarak değiştirildiği 

13294 numaralı m a r k a ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı 
29/5/1956 tarihinden itibaren «Austenal, Inc» olarak değiştirildiği aynı 
zamanda marka üzerinde bulunan bütün hak ve vecibelerini «Ameri
ka'da, A m e r i k a Birleşik Devletleri tabiiyetinde Howe Sound Company» e 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-15 

20995 numaralı m a r k a ilmühaberinin sahibinin ticari unvanı 
12/3/1958 tarihinden itibaren J . D . & S. Textiles (Bradford) Limited» 
olarak değiştirildiği aynı zamanda marka sahibi marka üzerinde bulu
nan bütün hak ve vecibelerini «ingiltere'de, ingiliz tabiiyetinde James 
Drummond & Sons Limited» e devretmiştir. 

Keyfiyet İlân olunur. 
4491-16 

12312 sayılı marka ve 5702 numaralı ihtira beratı» sahibi olan «Osep 
Karafer» in soyadı istanbul F a t i h Noterliğinden alınan 21/11/1950 tarih 
ve 9866 sayılı düzeltme beyanı vesikasına istinaden «Karakaş» olarak 
düzeltilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4491-17 

A n k a r a Polis Enstitüsü ve Koleji Müdürlüğünden : 

Alınacak malın cinsi ve evsafı 
M u h . 
L i r a 

fiyatı 
Kuruş 

Miktarı 
Aded 

Muhammen 
L i r a Kuruş 

i l k teminat 
L i r a Kuruş 

Î H A L E N Î N 
Tarihi , Yer i , Saati 

Dairedeki numunesi veçhile ı(Ku-
40 00 150 6.000 00 i 

6 00 850 5.100 00 i 
3 00 850 2.550 00 i 

11 50 143 1.644 J 
50 1 

1; 6 00 850 5.100 
V 

001 2 40 300 720 00 1 
fi 

10 00 300 3.000 I1 

00 r 
12 00 49 588 00 i 

4 00 500 2.000 j 
00 1 

8 Aralık 1960 Perşembe günü saat 10 da 
Polis Kolejinde 

1 - Bornoz : 
maştan) 

2 - Atlet fanila : Dairedeki numune veçhile 
3 - Kilot : (Beyaz patiskadan) numune veçhile 
4 - Spor şort : Siyah keten kumaştan (Kenan 

yırtmaçlı numune veçhile 
5 - Naylon çorap : Birinci kaliteden Dairedeki 

numune veçhile 
6 - Mendil : Dairedeki numune veçhile 
7 - Terl ik : Mercan tipi olarak Dairedeki nu

mune veçhile 10 00 300 3.000 00 ]• 3.014 00 
8 - Güderi eldiven : Dairedeki numune veçhile 
9 - Kıravat : Siyah yün kumaştan olarak Daire

deki numune veçhile 
10 - Eşofman : Kırmızı renk olacak (Lastikli 

kısımları olan kol, bel ve paça kısımları 
gri ve gri renkli arka tarafa Polis Koleji 
yazılacak) 

11 - Elbise fırçası : Dairedoki numune veçhile 
12 - E l havlusu : Dairedeki numune veçhile 
13 - Banyo sabunluğu : (Kese) numune veçhile 
14 - Beyaz lâatik ayakkabı (En İyi cinsinden |l 

olacak) 

1 Yukarıda ondört kalemde şartlandırılan Polis Enstitüsü Koleji öğrencilerinin giyecekleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü île eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihaleye arzedılen malların cinsi, fiyatı, muhammen tutan, m i k t a n ve ihalenin günü, saati ve yeri ile İlk teminatı y u k a n y a yazılmıştır. 
S — ihaleye iştirak edecekler kapalı zarflarım İhale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri ve postada olacak gecikmeden mesuli

yet kabul edllmlyeceği. 
4 ihaleye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maadelerinde yazılı belgelerini ibraz etmeleri şarttır. 
5 — Y u k a n d a cinslen yazılı giyecek maddelerinin şartnamesi tadil hariç her gün Enstitümüz muhasebesinde görülebilinir. 

442 X f 4 ~4 

35 00 200 7.000 00 I 
g 50 20 110 00 i 
4 06 600 2.400 00 i 
1 50 143 214 50 1 

1 

12 50 300 S.750 1 
00 J 

Bagbakanlik Devlet Matbaası 
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                                                              İÇİNDEKİLER 
                                                                                                                         Sayfa  

                       
 

Kanunlar 
 
146  5383 Sayılı Gümrük Kanununun 6290 Sayılı Kanunla Değişik 18 ncı Maddesinin ve Gümrük  

Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesine Dair Kanun          1 
           
147  Yüksek Adalet    Muhakeme Usulüne Ait 3 Sayılı Kanunun 12 nc  Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun                        22 
 
148  Devrilen İktidar Zamanında Suç İşleyen Yüksek Dereceli Memurlar Hakkında Yapılacak  

Soruşturma Usulüne Mütedair 45 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun

22

      22 
 

  

 
 

 

İlanlar               
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ıDivanının

 




