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İdare ve yaz* işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

7 OCAK 1961 

CUMARTESİ Sayı: 10701 

J 

K A N U N L A R 
Hüseyin o§ln 1317 doğumlu Esat Öraer'e vatanî hizmet 

tertibinden maaş bağlanması. hakkında Kanun 

Kanun No • 194 Kabul tarihi : 31/12/1960 

Madde 1 — Gokbayrak Taburuyla İstiklâl Savaşma katıları ve 
kırmızı şeritli îstiklâl Mada'yasıyle taltif edilen ve halen gözlerinden 
malûl bulunan Hüseyin oğlu 1317 doğumlu Esat öner'e, hayatta bulun
duğu müddetçe vatanî hizmet tertibinden ayda (500) lira maaş bağlan
mıştır. 

Madde 2' — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

3/1/1961 

Ekici tütünleri satsş piyasalarının desteklenmesine dair 
Kanun 

Kanun No • 196 Kabul tarihi : 2/1/4961 

Mndd" 1 — Ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek üzere 
Devlet nam ve hesabına lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yap
tırmağa ve mubayaalar için uvgun göreceği müesseselere vazife ver
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir 

Madde 2 — Yukarıki maddeye göre satın alman tütünlerin satışına 
ve ihracına kadar bakım, işleme ve vazifeli müesseselerin bu hizmetle 
alâkalı mensuplarına ödenecek h zmet ücretleri gıb; her türlü ödemeler 
için gerekli mali kaynaklar Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbıt olunur. 

Madde 3 — Birinci maddeye göre, vazifelendirilecek müesseseler 
malî yıl itibariyle bu muameleleri için bir bilanço tanzim ederek Yük
sek" Murakabe Heyetine tevdi ederler. 

Madde 4 — Destekleme ile alâkalı bilcümle muamelât Yüksek Mu
rakabe Heyetinin tetkik ve kontrolüne tabidir. 

Madde 5 — Yukarıki maddelere göre vazifeli müesseselerin, Yük
sek Murakabe Heyetince tesbıt olunacak zararları, mutaakıp yıl Ma
liye Bakenbğı bütçesine konacak tahsisattan kaışılanır. Kâr tahakkuk 
ederse aynı bütçeye irat kaydolunur 

Madde 6 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/1/1961 

5383 sayılı Gümrük Kanunuma bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin bazı pozisyonlarında değişiklikler yapılmasına 

dair Kamın 

Kanun No : 197 Kabul tarihi • 2/1/1961 

Mıddo 1 — 30/31/1960 tarih ve 146 sayılı knnun'a 5383 sayılı Güm
rük Kanununa eklenen Gümrük Gir'ş Tarife Ce) velinde ilişik cetvelde 
gösterildiği şekilde bazı değişiklikler yapılmış ve bir kısım pozisyonlara 
ihtar hükümleri ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanuna ekli cetveldeki bir pozisyonda alfabetik bir 
sıra takıp eden mütaadd't talî pozisyon mevcut ise, bunlardan, «Sairleri» 
ile bden'er, 30/11/1960 tarih ve 146 sayılı kanuna merbut cetveldeki talî 
pozisyonlar yerine kaim olur. 

Alfabet k sıra takıp elmiyen talî pozisyonlardan, bu kanuna ilişik 
cetvelde zikredilenler hakk-nda bu kanuna, zıkıed.lmemış olanlar için 
de 30/11/1960 tarih ve 146 sayılı kanuna ekli cetvel uygulanır. 

Madde 3 — Bakan'ar Kurulu, memleketin ekonomik iraplarını 
nazarı itibara alarak, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi 
Bakanaklarının müşterek teklifi üzerine, lüzumlu görülecek eşyanın "Güm
rük Gır'ş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispetlerini muafiyet had
dine kadar ind'rmeye ve gerektiği takdirde bu suretle indu'lms olan 
nispetleri aynı usule uyarak eski seviyeler'ne kadar çıkarmağa ve bu de
ğişikliklerin uygulanmasına mütaallık usul ve şartları tcsbıte yetkıl.dır. 

Bakan'ar Kurulunca bu hususta alınacak karaılar derhal yürürlüğe 
konulur ve ı'güi Kanun Tasarıları üç ay içinde Yasama Organına sunulur. 

Madde 4 — Bu kanun 30/11/1960 tarih ve 146 sayılı kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/1/1961 

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

01 03 — Canlı domuz cinsi hayvanlar. 30 
01.05 — Canlı kümes hayvanları. 30 
01.06 — Canlı sair hayvanlar : 

a) Kobay, ada tavşanı, fare. 5 
b) Sairleri. 30 

02.03 — Kümes hayvanlarının karaciğerleri (Taze, so
ğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya sala
mura edilmiş). 50 

Gazete 

196 

Resmî 
T.C 



Sahife: 2970 (Resmî Gazete) 7 O C A K 196 

Tarife 
No. 

02.04 — 

02.05 — 

02.06 — 

03.01 — 

03.02 — 

03 03 — 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıym etinden Tari fa 

No . E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetin 

04.01 
04 02 

05.07 — 

05.13 
06.01 

06.02 — 

06.03 — 

06.04 — 

07.01 — 

07.02 — 

07.03 — 

07.04 — 

07.05 — 

07.06 — 

08.01 — 

08 02 
08 03 
08 04 
08 05 

08.07 
08.08 
08.09 

Sair etler ve yenıien sakatat (Taze, soğutul
muş veya dondurulmuş). 
Domuz yağı (Et l i kısımları iht iva edenler h a 
riç) ve kümes hayvanlarının yağlan ( E r i t i l 
memiş, sızdırılmamış, taze, soğutulmuş, dondu
rulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutu l 
muş veya tütsülenmiş), 

' Her nevi et ve yenilen sakatat (Kümes hayvan-
l a r n r n karaciğerleri hariç) (Tuzlanmış, sala
mura edıımış, kurutulmuş veya tütsülenmiş;. 
Balıklar, taze (Canlı veya cansız), soğutulmuş 
veya dondurulmuş. 
Balıklar (Tuzlanmış, salamura edilmiş, k u r u 
tulmuş veya tütsülenmiş). 
Crusteacés demlen kabuklu hayvanlar ve n a i -
meler (Coquillages denilen kabukıu hayvanlar 
dâhil) (Kabuklarından çıkarılmış olsun olma
sın), taze (Canlı veya cansız), soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş ve
y a kurutulmuş, kabuklan çıkarılmaksızın sa
dece suda haşlanmış kabuklu hayvanlar. 
Sut ve krema (Taze, teksif edilmemiş, şekersiz). 
Sut ve krema (Konserve edilmiş, teksif olun
muş veya şekeılı). 
İhtar . Sut tozu esaslı mıneralıze ve vitaminiz» 
edilmiş çocuk mamalarının veıgılerı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının tekl i f i uzerme B a 
kanlar Kurulunca % 5 e kadar indirilebilir. 
Kuşlarm tuylu derileri ve tuylu başka kısım
ları, kuş tuyu ve kısımları (Kenarları kııpılmış 
olsun olmasın), ince kuş tüyleri (Ham veya 
sadece temizlenmiş, de2enfekte edilmiş veya 
muhafazaları ıçm muamele gormuş ) , kuş tuyu 
veya kısımlarının toz ve dokuntuleıı. 
Tabi i süngerler. 
Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, 
yer altı sakları (Grıfler, rızomlar) (Surgun 
vermiş veya vermemiş veya çıçeklenmiş). 
Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, f idan
lar, çalılar, aşı kalemleri aşı gözleri ve çelik
ler dâhil) : 
b) Sairleri . 
Sus veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek 
koncaları ve tomurcukları (Taze, kurutulmuş, 
boyanmış, beyazlatılmış, emdirilmiş veya baş
k a şekilde hazırlanmış). 
Sus veya buket ıçm yapraklı dallar, yapraklar , 
mce dallar, otlar, yosunlar ve likenler (Taze, 
kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış, emdiri l 
miş veya başka şekilde hazırlanmış olanlar 
dâhil, 06 03 pozisyonundaki çiçek, konca ve to
murcuklar hariç). 
Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze veya soğu
tulmuş). 
Sebzeler ve yemlen nebatlar (Pişirilmiş olsun 
olmasın) (Dondurulmuş). 
Sebzeler ve yemlen nebatlar '(Tuzlu su ıçmde, 
kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarım 
temine yarıyan başka maddeler katılmış su 
içinde, takat derhal yenilmek maksadıyle h a 
zırlanmamış). 
Sebzeler ve yemlen nebatlar, kurutulmuş, suyu 
alınmış veya tebahhur ettirilmiş (Parça h a 
linde kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, u fa 
lanmış veya toz halme getirilmiş olanlar dâhil, 
başka suretle hazırlanmış olanlar hariç). 
Baklagıl kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış 
(Iç kabukları çıkarılmış veya taneleri kırıl
mış olsun olmasm). 
Manyoka, ararot, salep, yerelması, tatlı pata
tes ve yüksek nispette nişasta veya ınulın i h 
t iva eden benzen sair kökler ve yumrular (Ta
ze veya kurutulmuş, tam veya dilimlere ay
rılmış ), Sagu ozu. 
Hurma, muz, ananas, mango, mangust, A v o 
kado armudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, 
Brez i lya cevizi, K a j u cevizi (Taze veya k u r u 
tulmuş, kabuklu veya kabuksuz). 
Turunçgiller (Taze veya kurutulmuş), 
inc ir (Taze veya kurutulmuş). 
U z u m (Taze veya kurutulmuş). 
Sert kabuklu meyvalar (08 01 pozisyonunda-
kılerden başkaları) (Taze veya kurutulmuş, 
kabuklu veya kabuksuz). 
Sert çekirdekli meyvalar (Taze). 
Çilek ve benzerleri (Taze). 
Sair meyvalar (Taze). 

50 

50 

50 

20 

25 

25 
30 

50 

50 
30 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

50 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

0810 

08.11 

08 12 

08 13 

10 01 
10 02 
10.03 
10 04 
10 05 
10 06 
10 07 

11 01 
11.02 

11 03 

11 04 
11 05 
11 07 
11.08 
12.04 

12.05 

12 08 

13 01 — 

13.02 — 

14.03 — 

14.05 — 

15.01 — 

15.02 — 

15.03 — 

15.05 

15.06 

15.07 

15 09 
15.10 

15 11 

15.13 

Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmamış, çığ 
veya pişmiş). 20 
Muvakkaten muhafaza edilmiş meyvalar (Me
selâ : K u k u r t gazı ile yahut tuzlu su, kü
kürtlü su, veya sair maddeler katılmış su içinde 
muvakkaten muhafaza edilmiş olan, fakat 
bu haliyle yenilmeye elverişli bulunmıyanlar). 20 
Kurutulmuş meyvalar (08 01 ilâ 08 05 pozısyon-
larındakılerden başkaları) 20 
Kavunların ve turunçgillerin kabuk lan (Taze, 
dondurulmuş, kurutulmuş veya tuzlu su, kü
kürtlü su veya muvakkaten muhafazalarım te
mine yarıyan başka maddeler katılmış su 
içinde). 20 
Buğday, çavdarla karışık buğday. 15 
Çavdar. 15 
A r p a . 15 
Yulaf . 15 
Mısır. 16 
Pirinç. 50 
K a r a buğday ak dan, darı, kuşyemi (Uzun 
darı); sair hububat 15 
Hububat unları. 30 
Bulgur, i rmik ; kabukları ayıklanmış, z a r l a n 
çıkarılmış, kırılm'ş veya ezilmiş hububat tane
leri (Fiokoniar dâhil) (Kabukları ayıklanmış, 
parlatılmış, kırılmış pirinç hariç), hububat f i l i z 
l en (Un haline getirilmiş olsun olmasm). 30 
07 05 pozisyonuna giren baklagıl k u r u sebze
lerin unları. 30 
8 inci fasılda yer alan meyvaların unları 30 
Patates unu, irmiği ve rendesi. 30 
Malt (Kavrulmuş olsun olmasın). 30 
Nişastalar; inulın. 30 
Şeker pancarı (Bütün veya dilinmiş) (Taze, 
kurutulmuş veya toz halme getirilmiş); şeker 
kamışı. 25 
Hmd.ba kökü (Doğranmış olsun olmasm) 
(Taze veya kurutulmuş, fakat kavrulmamış). 25 

Keçiboynuzu (Taze veya kurutulmuş) (Kırıl
mış veya toz haline getirilmiş olsun olmasın); 
Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmıyen 
veya bulunmıyan ve bilhassa İnsan gıdası ola
rak kullanılmaya elverişli olan meyva çekir
dekleri ve nebatı mustahsallar. 25 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılan nebati 
iptidai maddeler : 
a) Kına. 50 
Gomelâka (Beyazlatılmış olsun olmasın); tabiî 
zamklar , tabiî reçıneli zamklar, tabiî reçineler 
ve tabiî pelesenkler : 
a) Gomelâka, zamkı arabı, günlük. 40 
Bilhassa supuıge ve fırça imalinde kullanılan 
nebati maddeler (Hint darısı, pıasava, ayrık 
otu, ıstıl ve benzerleri) (Bağ veya demet hal in
de olsun olmasın). 25 
Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya 
bulunmayan nebatı menşeli mustahsallar. 25 
Her turlu domuz ve kümes hayvanları yağları 
ı(Erıtılmış veya sızdırılmış). 20 
İç yağı (Sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların) 
(Ham veya eritilmiş) (İlk mahsul «premıers 
jus» denilen ıç yağı dâhil). 40 
Stearin soler; oleo stearin; emülsiyon haline 
getirilmemiş, içine bir şey katılmamış veya 
her hangi bir şekilde hazuıanmanı.ş oleo - mar
garin ve mayi domuz yağ ı : 
a) oleo - stearin, mâyı domuz yağı. 20 
b) Sair ler i . 40 
Yapağı yağı ve bundan müştak yağlı madde
ler (Lanolın dâhil). 40 
Sair hayvanı katı ve mayi yağlar (Paça yağı, 
kemik veya döküntülerden çıkarılan yağlar, v s . ) . 30 
Nebati sabit yağlar (Katı veya rnâyl) (Ham, 
temizlenmiş veya rafme edilmiş) ; 
a) Hıntyağı, zeytinyağı. 50 
b) Sairleri . 75 
Degra. 38 
Sınai yağ asitleri ; rafmaj mahsulü asit yağları; 
sınai yağ alkolleri . 40 
Gliserin (Glıserınli sular ve gliserinli lesivler 
dâhil). 49 
Margar in , eritilmiş veya sızdırılmış domuz yağı 
takl i t ler i ve sair hazırlanmış yenil ir katı yağlar. 60 
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E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymet nden 

% 
Tarife 

No. 

17.01 — Pancardan ve kamıştan elde edilen şekerler 
(Katı halde). 150 

17.02 — Sair şekerler; şeker şurupları; suni bal (Tabiî 
bal ile karışık olsun olmasın); karamelleştırıl-
mış şeker ve melaslar : 
b) Sair ler i . 150 

17 03 — Melas (Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 35 
18 06 — Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müs

tahzarları 100 
19 01 — Malt hulâsası. 50 
19.04 — Tapyoka ve sagu; patates nişastasından veya 

sair nişastalardan elde edilen benzerleri 50 
19 07 — Ekmek, peksimet ve sair kaba ekmekçi m a 

mulleri (Şeker, bal, yumurta, yağlı maddeler, 
peynir ve meyva katılmış olanlar hariç) 50 

19.08 — Pastalar, bıskuıler, kekler ve sair ince ekmekçi 
mamulleri (Her hangi bir nispette kakao katıl
mış olsun olmasın). 75 

20 01 — Sebzeleı, yemlen nebatlar ve meyvalar (Sirke 
veya asit asetikle- hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker k a 
tılmış olsun olmasın). 50 

20 02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (Sirke veya asit asetikle ha
zırlanmış veya konserve edilmiş olanlar hariç). 50 

20.03 — Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmış). 75 
20 04 — Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parça

ları şekerlemeleri (Emdirilmiş, glase veya 
krıstalize). 75 

20 05 — Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, 
marmelâtlar (Pişirilerek hazırlanmış) (Şeker 
katılmış olsun olmasın). 75 

20 06 — Meyvalar (Başka şekillerde hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) (Şeker veya alkol katılmış 
olsun olmasın). 75 

20.07 — Meyva suları (Üzüm suyu dâhil) veya sebze su
ları (Tahammur ettirilmemiş ve alkol katıl
mamış) (Şeker katılmış olsun olmasın) 75 

21 04 — Salçalar, lezzet ve çeşni verici mahlut maddeler. 75 
21.05 — Çorbalar veya et ve sebze suları için müstah

zarlar , hazır çorbalar veya et suları. 75 
2106 — Tabiî mayalar (Canlı veya cansız); müstahzar 

suni mayalar. 15 

21.07 — Tarifenin başka yerlerinde zıkıı geçmıyen veya 
bulunmıyan gıda müstahzarları 75 

22 01 — Su, maden suları, gazlı sular, buz ve kar . 25 
İhtar . Hududa yakın yerlerden ithal olunan 
içme suları muaftır. 

22.02 —- Limonatalar, içine koku katılmış gazozlar ve 
maden suları, alkolsüz sair İçkiler (20 07 
pozisyonuna giren meyva ve sebze suları hariç). 50 

22 03 — Binalar . 100 
22.04 — Kısmen tahammür etmiş uzum şırası (Ta-

hammuru alkolden gayrı bir madde ile dur
durulmuş olsun olmasın). 25 

22.05 — Taze uzum şarabı, tahammurü alkolle durdu
rulmuş taze uzum sırası (Mısteller dâhil). 100 

22 06 — Vermut , kokulu maddeler veya nebatlar katı
larak hazırlanmış sair taze uzum şarapları. 100 

22 07 — E l m a şarabı armut şarabı, bal şarabı ve t a 
hammur mahsulü sair içkiler. 100 

22.08 — 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. 100 

22.09 — A l k o l derecesi 80 den aşağı olan tağyir edilme
miş etil alkoller, taktır yolıyle elde edilen a l 
kollü içkiler (Eaux - de - vie), likörler ve sair 
alkollü içkiler; «teksif edilmiş hulâsalar» deni
len ve içki imalinde kullanılan alkollü mürek
kep müstahzarlar 100 

22.10 — Yenil ip ıçılebılen sirkeler ve bunlar yerme k u l 
lanılan maddeler. 50 

23.01 — E t ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hay
vanlarla naımelerın insan tarafından yenı-
meye elverişli olmıyan unları ve tozları; kıkır
daklar. 5 

23 02 — K a ın ve ince kepekler ve hububat ve baklagi l 
lerin elenmesi, öğütülmesi veya başka ameli
yelere tabı tutulması neticesinde hâsıl olan 
diğer bakiyeler. 15 

23 03 — Şeker pancarı küspesi, şeker kamışı bağası ve 
şeker sanayimin sair döküntüleri, b ra ve tak
tır sanayiinin posaları, nişasta imalı netice
sinde hâsıl olan bakiyeler ve benzeri b a k i 
yeler. 5 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 

23 06 — 

23 07 — 

24 01 — 
25 02 — 
25 03 — 

25 05 — 

25 06 — 

2510 — 

2512 — 

2513 

2,1 11 — 

2515 — 

2516 — 

2517 — 

25.18 

25 19 

25 20 

25 21 — 
25 22 — 

25 23 — 

25 24 
25 25 

Tarifenin başka yerlennde z ikr i geçrmyen veya 
bulunmryan, hayvan gıdası olarak kullanıl
maya elverişli nebatı mustahsallar. 
Melas veya şeker katılmak suretiyle hazır
lanmış hayvan yemlen ve hayvan'ar içm ha
zırlanmış diğer yiyecekler; hayvanların bes
lenmesinde kullanılan sair mustahsallar (Tak
viye maddeleri ve saire). 
Yaprak tutun, tutun döküntüleri. 
Kavrulmamış demir piritleri 
Her nevi kükürt (Subhme kukurt , teressup 
ettirilmiş kukurt ve kolloıdal kukurt hariç). 
Her nevi tabu kum (Boyanmış olsun olmasın) 
(26 01 pozisyonuna giren madenli kumlar ha
riç) . 
Kuvar tz (Tabu kumlardan gayrılan), k u -
vartzıt (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece 
testere ile kesilmiş). 
Tabu kalsiyum fosfatlar, tabii alüminyum -
kals iyum fosfatlar, apatıt ve fosfatlı tebe
şirler : 
a) Tabi i alüminyum - kals iyum fosfatlar, 
öğütülmüş tabu kalsiyum fosfat. 
b) Sairleri . 
Nakuyye toprakları, s i l is l i fosil unları ve za 
hirî kesafeti 1 veya daha az o^n benzeri sair 
si l is l i topraklar (Kıselgur, trıpolıt «Trablus 
toprağı» dıatomıt, v. s ) (Teklıs edilmiş olsun 
olmasın). 
Sünger taşı; zımpara taşı; tabu korendon, t a 
bu suleyman taşı ve diğer tab ı aşındırıcılar 
(Termik muamele gormuş olsun olmasın). 
Kayağan taşı (Arduvaz) (Ham, biçilmiş, k a 
baca yontulmuş veya sadece testere ile ke
silmiş) 
Mermer, traveıten, ekosın ve zahirî kesafeti 2,5 
veya daha fazla olan yontulmaya veya inşa
ata elver şh sair kireçli taşlar, su mermeri, 
(Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere 
ile kesilmiş) 
Granit , porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya 
inşaata elverişli sair taşlar (Ham kabaca yon
tulmuş veya sadece testere ile kesilmiş) 
Çakıl taşı ve kırılmış taşlar (Termik muamele 
gormuş olsun olmasın), çakıllı kum, maka
dam ve tarmakadam (Umumiyetle yolların, 
demir yollarının betona] ve döşenmesinde ve
y a sair balastlama ışlermde kullanılan tipler
den); çakmak taşı, yassı ırı çakıl taşı (Ter
mik muamele gormuş olsun olmasın), 2515, 
2516 pozisyonlarındaki taşların tane ve kı
rıntıları (Termik muamele gormuş olsun ol 
masın) ve tozları 
Dolomı (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece 
testere ile kesilmiş) (Kalsme edilmiş olsun ol
masın), aglomere dolomı (Katranlı dolomı 
dâhil) 
Tabu magnezyum karbonat (Manyez t) ( K a l -
sıne edilmiş, olsun olmasın) (Magnezyum ok
sit hariç). 
Alçı tası, anhıdrıtı; alçı (Boyanmış veya ça
buk veya geç donmayı sağlayıcı az miktarda 
maddeler katılmış olsun olmasın) (Dişçilikte 
kullanılmak üzere hususi surette hazırlanmış 
alçılar hariç) 
Kastın, kireç taşı veya çimento taşı. 
Âdı kireç (Söndürülmüş veya söndürülmemiş); 
su kireci (Kals iyum oksit ve kals iyum hidrok
sit hariç). 
Portlant çimentosu ve benzen hidrolik çimen
tolar (Klınker denilen toz haline getirilmemiş 
çimento dâhil) (Boyanmış olsun olmasın) : 
a) Klınker. 
b) öğütülmüş her nevi çimento. 
c) Renkl i çimento (Beyaz dâhil). 
Amyant (Aspestos). 
Tabu lületaşı (Cilalanmış parçalar halinde o l 
sun olmasm) ve tabu kehribar, aglomere lüle
taşı ve kehribar (Levha, çubuk ve benzeri şe
killerde, fakat kalıba döküldükten sonra ayrı
ca bir ameliyeye tabı tutulmamış;, siyah keh
ribar : 
a) Lületaşı (Tabu veya aglomere). 
b) Sairleri . 
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Tarife 
No. 

25.27 

25 30 

27 01 

27 02 
27 03 

27.04 

E ş v a n ı n c i n s i 
K.ymetındev 

2710 — 

Tabi ' steatıt (Sabun taşı) (Ham, kabaca yon
tulmuş veya sadece testere ile kesilmiş); talk 
Tpbu ham boratlar ve bun'arm konsantreleri 
(Kalsine edılrms olsun olmasın) (Tabı; tuz 'u 
sulardan çıkarılan boratlar hariç), BO^ 
nısDetı kuru mustahsalda en çok % 85 ı bu'an 
tabii as t borik 
Taskomurır taşkAmıinmden e'de ed"en briket, 
toprak ve benzen şekillerde katı yakıt1 ar 
L iny i t ve aglomere linyit 
Turb (Havvan altına serilen 1 er dâhil) ve ag-
lomete turb 
Taskömurunden hnvıtten ve turbdan elde edi
len kok ve sömıkok. 

Petrol yağları veva bitumenlı ma den1 erden elde 
edilen yağ'ar ( F a m vağlar h~r'c) (Fsa^ un^ur 
olarak ağırlık itibariyle <fc 70 veva daha faz 1 a 
petrol vağmı veva b tumenb madenVrd^n o'de 
edilen vağlan ihtiva eden ve tfrıfenm başka 
yerVrınde 7ikrı geçmıyen veya bu'unmıyan 
müstahzarlar dâhil) 
a) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar 

100 K g S. 
b) Kapalı kabda a^vlenme noktası 30 santi
grat derece ve daha yukarı o'up 55 s a n t i g r a t 
dereceden aşağı o^nlar veya 55 sant g r - t de
rece ve daha yukarı olup 210 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası t a -
kattur eden orta yağ'ar 100 K g S 
c) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santi
grat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 
1. Taktır mahsulü yakıtlar 
K r a k ng vukubulmadan % 80 den faz'ası ta -
kattur edenler 100 K g S. 
2 Tortu yakıtlar • 
Krakın"- vuku but nadan takattur eden kısmı 
% 80 den az olanlar 100 Kar S 
3 Makına yağları (Karakterist ik rengi ve ko
kusu giderilmiş olanlar dâhil). 100 K g S. 
ihtar • Denemeler A S T M usullerine göre 
yapılır 5 ki loya kadar hususi kablarda olanlar 
asıl verginin 10 misime tabıdır. 

28 02 

28 05 

28 06 

28 07 
28.08 

28 09 
28.17 

28 21 
28 23 

28 27 
28.29 

28.30 — 

50 

10 

60 
60 

60 

eo 
Lu-a K 

Tarife 
No. 

28 32 

28.35 

28 38 

E ş y a n ı n c i n s i 
K ymet 

% 

19 15 

10 50 

8 75 

8 75 

8 75 

28 39 — 

28 40 — 

28 42 — 

28 43 — 

28.44 — 

28 45 — 

28 46 — 

28 47 — 

28 50 — 

Kıymetinder 
% 

Sublime kükürt veya teressdp ettirilmiş kü
kürt, kolloıdal kukurt. 
A l k a l i madenler ve alkali toprak madenler; 
nadir toprak madenleri (İtriyum ve skandi
yum dâhil); cıva J 
a) Cıva. 
b) Sairleri . 
Klorhıduk as.t; klorosülfonik veya klorosul-
fürık asit 
Kükürt dıoksit 
Sülfürik asit; dumanlı sülfürik asit (Oleum). 
ihtar Sum gübre fabrikalarının ihtiyacı ıcn 
Sanayi Bakanlığ mn müsaadesiyle hariçten ge
tirilecek sülfürik as.dın kıymetinden % 1 nis
petinde vergi alınır. 
N i t r i k asit, sulfon tr ik asitler. 
Sodyum İrdrosit (Kostık soda); potasyum 
hidroksit (Kostık potas), sodyum ve potasyum 
peroksitler. 
K r o m oksitleri ve hidroksitleri . 
Demir oks t en ve h'dıoksitlen ( F 2 0 ? formülü 
dahilinde ağırlık itibariyle % 70 ve daha fazla 
kombine demir ihtiva eden tabu demir oksidi 
asıllı boyayıcı topraklar dâhil). 
Kurşun oks.tlerı (Mınyum ve mınoranj dâhil). 
Flüorurler. flüosılıkatlar, fluoboratlar ve sair 
flüor tuzları : 
a) Amonyum. 
b) Potasyum. 
Klorurler ve oksıklorürler : 
a) Ka lay , civa. 
c) Amonyum (Nışadır). 
d) Sair ler i . 
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28 54 — 

28 58 — 

29 01 — 

29 02 — 

29.03 — 

29.04 — 

29.05 — 

29 08 — 

2910 — 

2911 — 

Klorat İ !ır ve perk ' tv^r^r : 
a) Amonyum perklorat. 
Sülfürler (Polısülfurler dâhil) : 
b) Sodyum 
c) Potasyum, kalay. 
d) Sair ler i 
Sülfatlar ve saplar; persülfatlar : 
A ) Sülfatlar, persülfatlar : 
a l Sâf ve gayr sâf bakır sülfat (Göztaşı) 
b i F>^"i "»odvu1^ Tiağnezyum, kurşun, çinko 
c) Alüminyum sülfat. 
e) Sairleri . 
B) Şaplar. 
Nıtrıt'er ve nitratlar : 
g) Sairleri 
Fosfıtier hroofosfıtler ve fosfatlar : 
d) Sair ler i ! 
Karbonatlar ve perkarbonatlar (Amonyum 
karbonat ihtiva eden ticari amonyum karbo-
bonat dâhil) : 
a) Kurşun, potasyum, sodyum 
d) Sairleri . 
Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
c) Potasyum, amonyum 
Fulmmatlar , sıyanatlar ve tıosiyanatlar : 
a) Cıva. 
Si l ikat lar (Ticari sodyum ve potasyum s i l ikat 
lar dâhil) : 
a) Sodyum 
Boratlar ve perboratlar : 
P ) S d " I ^01 a k s ) 
b) Amonyum. 
Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, 
permanganatlar, stanatlar, v. s.) : 
b) Baryum alamın at, kobalt alumınat 
Radyoaktif kimyevî elemanlar ve radyoaktif 
izotoplar; bunların, kimyaca muayyen teıkipte 
olsun olmasın, organik veya organik olmıyan 
bileşikleri : 
a) Radyum, toryum ve izotopları, suni radio -
elemanlar (Radio - iyot, radio - fosfor, radio -
karbon, radio - kobalt, v. s ). 
Hıdıoıen peıoksıt (Oksijenli su) (Katı oksijenli 
su dâhil) : 
b) Sairleri . 
Orgamk olmıyan sair bileşikler (Mukattar ve 
nâkil sular ile, aynı saflık derecesindeki su'ar 
ve kıymetli madenlerden gayrı madenlerin 
amalgamları dâhil). 
Hıdıokarburler : 
a) Dıfenıl, dıfenılmetan. 
Hıdrokarburlerın halojenlı müştakları ; 
a) Dıklorodıfenıltnkloroetan (D. D. T.) 
b) Trıkloretilen. 
Hıdrokarburlerın sulfonlu, nıtrolu, nıtrozoiu 
müştakları: 
a) ırımtıo - butıl - ksılen (Muse xylene), 
nitro - benzen (Mırban esansı). 
Asiklık alkoller ve bunların halojenli, sulfonlu, 
n tıolu, nıtrozoiu müştakları. 
Sıklık alkoller ve bunların halojenli, «ülfonlu, 
nıtrolu, nıtrozoiu müştakları : 
a) Benzılık alkol, femletıhk alkol, slnamlk 
alkol, fenılpropılık alkol , borneol, lzoborneol, 
santalol. 
Eter ons^tler, eter - oksit - alkol 'ar, eter - oksit -
fenoller, eter - oksit - akol - ienoller, alkol pe
roksitleri ve eter pe*oksitleri bunıaı n hıojenıı, 
sulton'u, nıtrolu, nıtrozlu müştakları : 
a) Fenıl eter, anetol, ojenoı, uoojenol, anız.k 
alkol 
Asetaller, hemı - asetaller, basit veya komp
leks oksijen fonksiyonlu asetaller ve hemı -
asetal.er, bunların halojenli, sulfon u, nıtrolu, 
nıtıozolu müştakları : 
a) Saf rol, ızosafrol. 
Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eter'er, 
aldohıt - fenoller ve basit veya kompleks oksi 
jen fonks yon u sair aldeh.tleı 
a) Sıtıal, s^tronelâl, sınanuk a debit, benzal-
dehit, allaamıl sınanuk aldehit, fenıl asetik a l 
dehit, hıdroksı sitroneiâl, salısılık aldehit, anı-
zık aldehit, metil protokatışık aldehit (Vanı-
1ın), helıotropm. 
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29 24 — 

29 2 5 , — 

29.35 — 

29 37 — 

30 01 — 

30 03 

30 04 — 

31.01 

31 02 
32 09 

34 01 

35 03 

£• ş y a tı ı n c i n s i 
K.ynıet.nden 

Setonlar, seton - alkoller, seton - fenoller, seton -
aldehitler, kınonlar, k.non - aıkoller, kınon - i e -
nol.er, kinon - aldehitler ve basit veya komp
leks oksijen r'onksıyonaı san setonıar ve kı-
nonlaı, bunların halojenlı, sultonlu, nıtrolu, 
nıtrozolu müştakları . 
a) Kâfuıa, kât uru bromur, aseton. 15 
b) Sa.rlerı. 50 
Monoasıtleı, anlııdı i t leri , halojenurlerı, perok-
s.t.t'ı ı ve perasıtıeı, ounlat n iıalojen.ı, su l -
fon u, nıtrolu, nıtrozolu müştakları . 
a) Formıatlar (Benzıl, boınıl, sıtronelil, je-
ran.1, uoboınıl, l.nalıl, mantıl, fenıl etil, rodı-
nıl, teıpenıl), asetatlar (Benzıl, bornıl, sıtrone
l i l , jeranıl, ızobornıl, lmalıl, nond, oktıl, pan.k-
rezıi, îe.ıılgıikol, ıenı.propıl, lod.nıl, santalıl, 
terpenıl), benzoatlar (Ami l , butıl, e t i l , metil, 
p ı o p ı i j , smematlar ı menzil, butıl, etil, metil, 
fen.letıl, propıl), valerıanatlar (Amil , ben/ıl, 
boınıl, batıl, s.tıoneııl, eti., jeranıl, mantn, pıo-
pil.rodmıl). 50 
b) Oleik asit, asetik asit. 30 
As i t - alkoller, asit - aldehitler, asit - şetonlar, 
as.t - fenoller ve basit veya kompıeks o k s i j e n 
fonksıyonlu sa.r asitler, -anhıdrıtlen, haıoje-
nurlerı, peroksit ve pcras.tler, bunların ha>o-
jeniı, suılon.u, mtıolu, nurozolu müştakları . 
a. ) Saiıs.latUı | A m U | benzıl, bornrl, butıl, 
etil , propıl, sıtonelıl, jeranıl, rodınıl). 50 
b , i u.ais^yu.,! i d i u u t , j j u i a a ^ a,.ı bıtdrtrat, 
uıagne^yu.ıi sıtrat ve demıı sınat 40 
Kuaıerueı amonyum tunlarr ve hıdıatları (Lesı-
tmıer ve sair tosio - aınıııj . .p.tleı damı; . 
b) Sairleri 50 
Amıd ionKsıyonlu bileşikler : 
aj uralanııbıyotık ııaçıann ımalme mahsus 
olamar ı S^guk ve Sosyal Yardım ı^akanl gmın 
müsaadesiyle). Muaf 
bj Sairleri . 20 
Heteıobilcuk bileşikler (Nukleık asitler dâhi l ) : 
b ; faKauOi (Suni s ı v e c / , e n d o l . 50 
Lakconlai ve ıakı.aiu.ar, sultonlar ve sultam ar : 
a) Kumarın, metil kumalın 50 
ledavıde kaı.d,rn da kurutulmuş haldeki gud
deler ve sair uzavıar ( x o z lıai.ne g e u . ı i m ş o l -
bua oarıasm;, gudde .eıin ve s_aı u^uvıa ı . n 
veya buniarm ifrazatının tedavide kullanılan 
huicıba.d,!i , Ledavı v e y a korunmada ivuı.an.ı-
n i d k aid.ksadı.yle hazıiLmaıış o ıan ve tauitrı n 
başKa yeıieıınue z i k r i gevmyen v e y a buıiuı-
n i ı j a a hayvanı menşeli sa.ı maddeıer. 
Tababette veya veterinerlikte ku .L ın lan ilâçlar : 
b) Sairleri . 
2. iKın^ı binıf 
3 Uçuncu sınıf 
ı Sınıl.aı Sağlık ve Sosyal Yaıdım Bakanlı
ğınca tây.n olunur). 
B u t a s l n 3 numaralı notunda zıkı edilenler h a 
riç olmak üzere, tıboi veya cerraiıı maksatlar 
ı^.n, ispençiyari maddeıer emd ı ı l ı m ş veya kap
lanmış veya perakende sat ş için aı i iDaıaj .an-
m i) p < i i ı i u ü aı, gaz beaıeiı, saiguar ve benzer
leri (Pansumanlar, sparadralar, hardal yakı
ları, v s ) . 70 
Guano ve menşei hayvanı olan s a . r tabu güb
reler (Birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) 
(Kimyevi bıı ameliyeye tabı tutulamaı hariç). Muaf 
Azot lu madeni veya kimyevi gübreler. 20 
Ve l i l ik ler , sulu duvaı boyalan, deli lerin fmı-
sajinda kuilan.lan sulu p gment.er, s a n ums-
talız„r boyalar, haza boya imalinde kullan -
l a c a k şekilde b e z i yağı, esans , VPIDIK ve d ger 
boya vasatları içinde ezilmiş pigmentler, ıs
tampacılığa mahsus varaklar , perakende sa
tılacak şekilde veya ambalajda bulunan müs
tahzar boyayıcı maddeler. 30 
Sabunlar (iıbbı sabunlar dâhil) : 
b) Sairleri . 60 
Jelatinler ı Boy anm 'ş veya satıhları ış'ennv.ş 
olsun olmasın, kare veya muscaı.ıl şek'ınJe ke-
s.lınış yapıakıaı hamide olanla; dah 11 ve 
jeldt n maştaklaıı, kemikten, deıiden, sınııden, 
veteıden \e benzen ma JJeleıdeu mamın tut-
k a l,ıi ve balık tutkalı, katı ıktıyokol ; 
b) Sairleri . 29 

50 

45 
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Tanfe 
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36 04 

37 00 — 

37 07 

38.07 — 

38.08 — 

38.09 — 

38.11 — 

38.12 — 

39 03 — 

39 06 — 

39.07 

40.01 

40 02 

40 03 
40 04 

40 07 

E ş y a n ı n c i n s i 
K . y a l e t i n d e n 

Ağız otu ve infilâk kapsülleri, ateşleyici mad
deler, infilâk ettirici maddeler. 50 

L i r a K . 

Sadece seslendirilmiş sinema fılim'eri (Doldu
rulmuş ve develope edılm.ş, negatif veya po
zitif) : 
a) Siyah beyaz veya tek renkli o'anlar. 

G 1 K g 
b) Saırelerı. G 1 K g 
Sessiz veya hem şekil hem ses ihtiva eden d i 
ğer sinema fi lmleri (Doldurulmuş ve develope 
edilmiş, negatif veya pozitif) : 
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar. 

G 1 K g 
b) Saıreleri. G 1 K g 
Terebantm esansı; kozalaklılar fasilesine men
sup ağaçların taktirinden veya başka suretle 
muamelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı 
veya çam esansı, kâğıt imalinden artakalan sul -
fatlı esans ve sair terpenık eriticiler; ham dı-
penten, kâğıt imalinden bakiye bısulfıtlı esans; 
çam yağı. 
Kolofanlar ve reçmeli asitler; bunların 39 05 
pozisyonuna g'ren zamk esterlerden g a y n 
müştakları; reçine esansı ve reçine yağları 
Odun katranları ve odun katranı yağları 
(38 18 pozisyonundaki mürekkep eriticiler ve 
su'andırıcılar hariç); odun kreozotu, aseton 
yağı ve metıler. 
Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, tufeyli 
mantarları, zararlı otları imha edici, parazit
lere ve kemirici hayvanlara karşı koyucu mus-
tahsallar ve benzerleri (Perakende satış ıçrn 
ambalajlanmış veya müstahzar hale getrrıl-
mış) ; kükürtlü şeritler, f it i l ler, mumlar ve s i 
nek kâğıdı halinde mamuller, 
i h t a r • Bu tarife numarasına dâhil eşyanın ta
mamının veya bir kısmının vergilerini. Tarım 
Bakanlığının tekli f i üzerine, Bakanlar K u r u l u 
yüzde kırka kadar çıkarabilir Bu hususta alı
nan kararlar uç ay içinde Yasama Organının 
tasdikine sunulur. 
Mustahzar haş'l ve apreler ve mordansaj ame
liyesi İçin müstahzarlar (Mensucat, kâğıt ve 
deri sanayiinde ve benzeri sanayide kullanıl
mak üzere hazırlanmış). 
İhtar : Bu tarife numarasına dâhil eşyanın 
tamamının veya bir kısmının vergilerini, Tarım 
Bakanlığının teklif i üzerine, Bakanlar K u r u l u 
yüzde kırka kadar çıkarabilir Bu hususta alı
nan kararlar uç ay içinde Yasama Organının 
tasdikine sunulur. 
Rejenere seüuloz selluloz nitrat sellüloz asetat 
ve sellülozun sair esterleri, sellüloz eterleri ve 
sair kimyevî müştakları (Plâstıkleştırılmış o l 
sun, olmasın) (Kolodyon, seloıdın, seluoıt, 
v. s ) ; vulkanıze fiber : 
a) Metrekare ağırlığı 40 gramdan az şeffaf 
yapraklar . 
Sair yüksek polimerker, suni plâstik maddeler 
(Aljınık asit ile bunun tuzları ve esterleri 
dâhil); linoksın : 
a) Heparm ve dekstran. 
İhtar . B u su pozisyona dâhil olanlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının müsaadesiyle ver
giden muaftır. 
b) Sairleri 
39 01 ilâ 39 06 pozisyonlarında yer alan müs-
tahsallardan mamul eşya. 
Tabu kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri 
tabu zamklar (Ham, stabilize edilmiş veya 
edilmemiş lâteks dâhil) : 

y a) Krepler, 
b) Sairleri . 
Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edil
memiş sentetik lâteks dâhil), mayı yağlardan 
müştak taklit kauçuk. 
Rejenere kauçuk. 
Serti eştirilmemiş kauçuk döküntüleri, kırpıntı 
ve tozları; sadece yeniden kauçuk imalinde 
kullanılmaya elverişli, kauçuktan mamul eşya 
hurdaları. 
Vu'kanıze edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler 
(Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış o l 
sun olmasm); vulkanıze kauçuk emdirilmiş 
veya kaplanmış dokumaya elverişli ipl ikler . 
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Tarife 
N o 

40 08 

40 09 — 

40.12 — 

40.13 

41.01 — 

41.02 — 

E ş y a n ı n c i n s î 
K ymetmden Tarife 

N o E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinde! 

4103 — 

41.04 — 

41.05 

41 07 
41.09 

42 02 

42 03 

42 05 

42.06 

43.02 

43 03 
48 04 
44.03 

Sertlestırı'memıs vulkanıze kauçuktan levha, 
yaprak, sent ve profiller (Yuvarlak maktalı 
profiller dâhil) 
Sertlestırılmemış vulkanıze kauçuktan boru ve 
hortumlar : 
a) Tazy ik l i hava çekiçlen içm hususi hor
tumlar (Asgari 40 atmosfer tazyikle ıkı saat 
devamlı ve fiilî bir çalışmaya tahammül eden
ler) . 
Sertlestırılmemış vulkanıze kauçuktan hijyen 
eşyası ve ispençiyari eşya (Emzikler dâhil) 
(Sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun 
bulunmasın). 
Sertlestırılmemış vülkamze kauçuktan g iy im 
eşyası, eldivenler ve giyim eşyası teferruatı 
(Nerede kullanılırsa kullanılsın). 
H a m deriler (Taze, tuzlanmış, kurutulmuş, sa
lamura edilmiş veya kireçlenmiş) (Koyun emsi 
hayvanların yunu alınmamış derıleıı dâhil) : 
b) Sairleri 
Sığır cinsi (Manda dâhil) ve at cinsi hayvanla
rın hazır'annı ş den ve kose'elerı (41 06, 4 1 07 
pozisyonlarında yer alanlar hariç) : 
a) Tabaklanmış, fakat daha i len bir ameliye 
görmemiş 
b) Sairleri 
Kovun cinsi hayvanlarm hazırlanmış derileri 
(41 06 41 07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alan
lar hariç) : 
a) Tabaklanmış, fakat daha i l en bir ameliye 
görmemiş 
b) Sairleri . 
Keçi emsi hayvanların hazırlanmış derileri 
(41 06, 41 07 ve 41 08 pozisyonlarında yer 
alanlar hariç) . 
a) Tabaklanmış fakat daha i leri bir ameliye 
görmemiş 
b) Sairleri 
Sair hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri 
(41 06, 41 07 ve 41 08 pozisyonlarında yer alan
lar hariç) 
a) Tabaklanmış, fakat daha i ler i bir ameliye 
görmemiş 
b) Sairleri 
Parşonien halinde deri ve köseleler 
Tabu suni veya terkip voliyle elde edilen deri 
ve koselelerm ve tabaklanmış veya parşömen 
hale getirilmiş derilerin, deri ve köseleden 
eşya İmaline elverişli olmıvan kırpmtılarıyle 
diğer döküntüleri, deri ve kösele talaşı, tozu ve 
unu. 
Seyahat eşvası (Sandık, valiz, şapka kutusu, 
seyahat çantası, arka çantası, v s ) erzak 
çantaları el çantaları, mektepli çantası servi-
yet cüzdan ufak para çantası tuvalet çantası, 
alet çantası tutun ve sigara kutu takaba ve 
keseleri, kılıf mahfaza ve kutular (Silâh mu
siki aletleri durbun, mücevherat şişe vaka, 
ayakkabı, fırça, v s için) ve benzeri kaplar 
(Tabu suni veya terkip yolıyle elde edilen deri 
ve köse'eden vulkanıze fiberden, sum plâstik 
madde yapraklarından, mukavvadan veya 
mensucattan). 
Tab ' i suni veya terkip yoliyle elde edilen deri 
ve köseleden giyim eşyası ve teferruatı 
Tabii suni veya terkip yoliyle elde edilen deri 
ve köseleden mamul diğer eşya. 
Barsak, kursak, mesane ve veterden mamul 
eşya. 
Tabaklanmış veya aprelenmiş'postlar ve kürk
ler (Levha, kare haç, ve benzeri şekillerde ek
lenmiş kurk parçalan dâhil); bunların d i k i l 
memiş kırpıntı ve döküntüleri. 
K u r k mamulleri 
Takl i t kürkler ve mamulleri 
Yuvarlak ağaçlar (Kabuklan soyulmuş veya 
kabaca yontulmuş olsun olmasın) 
a) Ceviz şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin 
ve sedir 
b) Limon tık abanoz maun pelesenk, de-
m rhmdı ve memlekette yetışmıyen sair ağaç
lar. 
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c) Sairleri , G. 100 K g . — 01 

44 04 — Kare veya mustatıl şeklinde kabaca yontul
muş veya biçilmiş ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin 
ve sedir 
b) Limon, tık, abanoz, maun, pelesenk, de
mirhindi ve memlekette yetışmıyen sair ağaç
lar 
c) Sairleri . 

44 05 — Sadece uzunlamasına biçilmiş dilimlere ayrıl
mış veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 5 
milimetreden fazla olan ağaçlar • 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin 
ve sedir. 
b) Limon, t ik, abanoz, maun, pelesenk, de
mirhindi ve memlekette yetışmıyen sair 
ağaçlar. 
c) Sairleri . 

44 07 — Ağaçtan demiryolu traversleri. 
44.13 — Rendşlennvş lâmbalanmıs, yiv ve set açılmış, 

pervazlanmış, tesviye edilmiş veya benzeri 
ameliyelere tabı tutulmuş ağaçlar (Birleştiril
mem s parke tahtaları dâhil) . 
a) Limon, tık, abanoz, maun, pelesenk, de
mirhindi ve memlekette yetışmıyen sair ağaç
lar 
b) Sairleri . 

44 25 — Ağaçtan âletler, âlet gövde ve sapları, fırça 
gövde ve sapları, süpürge sapları; ağaçtan her 
nevi ayakkabı kalıpları 

48 01 — Mihanik i şekilde imal edilmiş kâğıt ve mu
kavvalar (Selüloz vatka dâhil) (Rulo veya 
tabaka halinde) : 
b) % 70 ve daha fazla odun hamutu ihtiva 
eden metrekare ağırlığı 50 - 55 gram ara
sında olan (50 ve 55 dâhil) kâğıtlar 
c) Karbon kâğ'dı imaline mahsus renkli kâ
ğıtlar (Evsafı Sanayi Bakanlığınca tâyin edi
l i r ) . 
d) Sairleri . 

48 09— inşaat için levhalar (Kâğıt hamurundan, ağaç 
l i f ler nden veya sair nebatı liflerden) (Tabu 
veya sum reçinelerle veya benzeri sair yapıştı
rıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın). 

4812 — Kâğıt veva mukavva mesnetli yer muşamba
ları (Kesilmiş veya lınoleum hamuru ile kaplı 
olsun olmasın). 

4816 — Kâğıt veya mukavvadan kutular , torbalar, 
poşetler, külahlar ve sair ambalajlar. 

48 17 — Yazıhane mağaza ve benzen yerlerde ku l la 
nılan cinsten, katı ve dayanıklı mukavva k u 
tular. 

48 20 — Kâğıt hamurundan kâğıt veya mukavvadan 
üstüvane, bobin makara, masura ve benzeri 
mesnetler (Delinmiş veya sertleştirilmiş o l 
sun olmasın). 

4910 — Kâğıttan veya mukavvadan her nevi takv im 
(Blok halinde takvimler dâhil). 

4911 — Resimler, gravürler, fotoğraflar ve sair mat
bualar (Hangi usulle basılmış o'ursa olsun) : 
a) Tabm ve terbiye ile i lg i l i bilûmum resim, 
plân ve levhalar (Millî Eğ 1 t im Bakanlığının 
müsaadesiyle), yabancı dilde basılmış her 
nevi kataloglar ve prospektusler. 

5101 — Dokumaya elveııslı sentetik ve suni devamlı 
liflerden iplikler (Perakende olarak satılacak 
hale getirilmemiş) : 
a) Balık ağı ipl ikleri (Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilecek resmî b'r iktisadı teşekkül tara 
fından getirilmek ve Ticaret Bakanlığının izni 
alınmak şartiyle). 
b) 60 denyeye kadar (60 dâhil).' 
c) 60 denyeden yukarı olanlar. 

51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı 
liflerden iplikler (Perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş) : 
b) Sairleri 

51.04 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı 
liflerden mensucat (51 01 veya 51 02 pozisyon
larındaki monofıllerle şeritlerden yapılan men
sucat dâhil) : 
b) Sairleri , 
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Yün (Karde edilmemiş ve taranmamış) : 
b) Merinos yünü (Yıkanmış). 15 

c) Sairleri . 20 
Kıllar (İnce veya kaba) (Karde edilmemiş ve 
taranmamış). 40 
Yün ve kıllar (İnce veya kaba) (Karde edilmiş 
veya taranmış) : 
a) Merinos yünü (Tops). 25 
Yünden, kıldan (İnce veya kaba) veya at kı
lından iplikler (Perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş). 70 
Linter pamuğu. 5 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
lifler ile, dokumaya elverişli sentetik ve suni 
devamlı veya devamsız l i f döküntüleri (Karde 
edilmiş, taranmış veya ip l ik imal i için sair 
suretle hazırlanmış). 100 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
liflerden veya dokumaya elverişli sentetik ve 
suni l i f döküntülerinden ipl ikler (Perakende 
olarak satılacak hale getirilmemiş). 100 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
liflerden veya dokumaya elverişli sentetik ve 
suni l i f döküntülerinden iplikler (Perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş). 100 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
liflerden veya dokumaya elverişli sentetik ve 
suni lif döküntülerinden mensucat. 150 
Dokumaya elverişli sair nebati lifler (Ham veya 
işlenmiş, fakat iplik haline getirilmemiş); bun
ların döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilen
ler dâhil). 5 
Jüt ipl ikler i . 30 
Kendir mensucat. 60 
Jüt mensucat. 40 
Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya ha
linde olsun olmasın). 100 
Keçeler ve keçeden mamul eşya (Emdirilmiş 
veya sıvanmış olsun olmasın). • 50 

Sicimler, ipler ve halatlar (Örme olsun olmasın) : 
a) Biçer bağlar ipleri (Tarım Bakanlığının 
müsaadesiyle). 10 
b) Sairleri . 60 
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı ko
lanlar ve transmisyon kolanları (Madenle veya 
sair maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın). 25 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme eldivenler. 100 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme uzun 
konçlu çoraplar, çorap altlıkları, kısa konçlu 
çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve ben
zerleri 100 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme iç çama
şırları. 100 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme giy im eş
yası, teferruatı ve diğer örme eşya. 100 
Elâstiki veya kauçuklu örme mensucat ve diğer 
eşya (Varis çorapları ve dizlikler dâhil) : 
a) Var is çorapları ve dizl ikler. 50 
b) Sairleri . 100 
Erkek ler ve erkek çocuklar için giyim eşyası. 100 
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için g iy im 
eşyası. 100 
Erkek ler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları 
(Yaka, yakalık, göğüslük ve kol luklar dâhil). 100 

Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çama
şırları. 100 
Mendiller. 50 
Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş 
örtüleri, peçe ve duvaklar ve benzeri eşya 100 
Kravat lar . 100 
Kadınlar ve kız çocuklar için büyük ve küçük 
yakalar , rahibe yakaları, basit süsler, göğüs
lükler, jabolar, elbise yenleri, kol luklar, far 
balar ve kadın elbise veya çamaşırları için ben
zeri sair teferruat ve süsler. 100 
Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, 
pantaîon askıları, diz bağı, çorap bağı, j a r t i 
yerler ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme 
kumaştan) (Elâstiki olsun olmasın). 100 
Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve 
soketler (Örme olanlar hariç). 100 
Tabi i taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım ke
nar taşları ile döşeme taşları (Kayağan taşın
dan olanlar hariç) 25 

Tarife 
No. 

68.02 

68.09 — 

68.13 — 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

% 

69.01 — 

69.04 — 

69.05 — 

69.06 — 

70.03 — 

70.05 — 

70.06 — 

70.09 

70.10 

70.11 

70.14 

70.17 

70.20 

73.09 
73.12 

73.13 

73.14 

73.18 

73.19 

73.26 

73.34 

Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar 
ve mamulleri (68.01 pozisyonu ile 69 uncu fa 
sılda yer alanlar hariç); mozaik için küb şek
linde taşlar. 25 
Nebati liflerden, ağaç liflerinden, samandan, 
ağaç talaşı ve döküntülerinden (Testere toz lan 
dâhil) panolar, levhalar, karolar, kütükler ve 
benzerleri (Çimento, alçı veya sair madenî b i r 
leştiricilerle aglomere edilmiş). 50 
İşlenmiş amyant; 68.14 pozisyonunda yer alan
lardan gayri amyant mamulleri (Levhalar, ip 
l ikler , mensucat, g iyim eşyası, başlıklar, ayak
kabılar, v. s.) (Takviye edilmiş olsun olmasın); 
esası amyant veya amyant ve magnezyum k a r 
bonat olan mahlutlar ve bu mahlutlardan m a 
mul eşya. 40 
Hararet i tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, 
döşeme tuğlalan, karolar ve diğer eşya ( N a k i -
iyye topraklarından, kiselgurdan, toz halinde 
si l is l i fosillerden ve benzeri sair si l is l i toprak
lardan). ' 50 
İnşaat tuğlaları (Kaba tuğlalar, putrel üstü 
tuğlaları ve benzerleri dâhil). 50 
Kiremit ler , mimarî tezyinat mamulleri (Kor
nişler, frizler, v. s.) ve pişmiş topraktan inşa
ata mahsus sair mamuller (Baca şapkaları, 
künkler v. s.) 50 
Kanalizasyon ve benzeri işlerde kullanılan bo-
rolar, rekorlar ve diğer parçalar. 50 
İşlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, 
baston, bilye ve boru halinde). 25 
İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (İmal sı
rasında kaplama yapılmış olsun olmasın) ( K a 
re veya müstatil şekli verilmiş yaprak h a - . 
linde). 75 
B i r veya ik i yüzü sadece parlatılmış veya per
dahlanmış olan dökme, haddeden geçirilmiş, 
çekme veya üfleme cam (İmal sırasında k a p 
lama yapılmış veya takviye edilmiş olsun o l 
masın) (Kare veya müstatil şekli verilmiş 
levha veya yaprak halinde). 75, 
Cam aynalar (Geriyi görmek için kullanılan ay
nalar dâhil) (Çerçeveli olsun olmasın). 50 
Cam damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz, ça
nak, komprime tüpleri ve naki l ve ambalaj için 
kullanılan benzeri sair kablar ; camdan tıpa, 
kapak ve benzeri sair kapama tertibatı : 

a) 75 santilitreye kadar (75 dâhil) şişeler. 75 
b) Sairleri . 30 
Camdan ampuller ve boru şeklinde zarflar (Uç
ları açık, son şeklini almamış ve garnitürsüz; 
elektrik lâmbaları ile elektronik tüp ve valf
lar ve benzerleri için). 50 
Aydmlatma ve işaret işleri için cam eşya (Op
t ik tarzda işlenmemiş veya optik camdan y a 
pılmamış). 50 
Camdan lftboratuvar ve eczane eşvası ile sağ
lığı koruyucu eşya (Taksimatlı veya ölçülü olsun 
olmasın); serum ampulleri ve benzeri eşya : 
a) Serum ampulleri ve benzerleri. 50 
Cam yünü, cam l i f ler i ve bunlardan mamul eşya : 
b) Cam liflerinden keçe. 25 
e) Sairleri . 100 
Demir veya çelikten geniş levhalar. 15 
Demir veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 15 
Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 30 
Demir veya çelikten teller (Çıplak veya kaplı) 
(Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edil
miş olanlar hariç). 30 
Demir veya çelikten ince ve kalın borular 
(Bunların taslakları dâhil, 73.19 pozisyonunda
ki ler hariç). 28 
Tazyike mukavim çelik borular (Takviye çem
beri olsun olmasın; hidroelektrik tesislerde 
kullanılan neviden). " 20 
Demir 1 veya çelikten dikenli teller; bahçelerin 
ve başka yerlerin etrafını çevirmede kullanı
lan demir veya çelikten burulmuş şeritlerle, 
burulmuş yalınkat yassı teller (Dikenli olsun 
olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller. 30 
Demir veya çelikten toplu iğneler, çengelli iğ
neler (Süs iğneleri hariç), saç f irketeleri , 

©ndülâtörler ve benzerleri. 25 
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73.37 

74.01 

74.02 — 
74.03 — 
74.06 — 
74.07 — 

74.08 — 

74.10 — 

74.11 — 

71.12 — 
74.14 — 

74.15 — 

74.16 

76.U2 

76.06 

76.07 

76.08 

76.09 

76.10 — 

78.01 — 

78.02 — 
78.03 — 

78.05 — 

78.06 
81.04 

82.01 — 

Dökme demir, demir veya çelik sobalar, mut
fak soba ve ocakları (Aynı zamanda kalorifer 
gibi kullanılabilenler dâhil), ocak kazanları, 
tabakları ısıtmaya mahsus ocaklar ve ev işle
rinde kullanılan ve elektrikle işlemiyen ben
zeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve 
parçaları. 35 
Dökme demir, demir veya çelikten elektrikl i 

, olmıyan kaloriferler (84.01 pozisyonunda yer 
alan buhar jeneratörlerinden gayri kazanlar, 
sıcak hava kaloriferleri ve radyatörler) ve 
bunların aksamı. 30 
Bakır matları; ham bakır (Tasfiye edilmiş o l 
sun olmasın); bakır döküntü ve hurdaları : 
a) Elektro l i t ik bakır. 30 
b> Sairleri . 10 
Küpro - alyajlar. 40 
Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 
Bakır tozu ve bakırdan ince pullar. 30 
Bakırdan ince ve kalın borular (Taslakları 
dâhil) ve içi boş çubuklar. 40 
Bakır boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, con
talar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 30 
Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme ha
latlar ve benzerleri (Elektr ik işlerinde ku l la 
nılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç). 46 
Bakır tellerden mensucat (Devamlı veya sonsuz 
olanlar dâhil), örgüler ve kafeslikler. 40 
Bakırdan metal depluvayye. 30 
Bakırdan veya başları bakır ve gövdeleri de
mir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, ke
net çivileri, çengelli çiviler ve pünezleı. 40 
Bakır cıvatalar ve somunlar (Dişli olsun olma
sın), vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli 
vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, ta 
kozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; 
bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yaylan
mayı sağ lay ıc ı diğeı ıGiıueıUıctr umu,,. 40 
Bakır -yaylar. 20 
Aıu.-.ı nyu..ıu<ıa içi dolu çubuklar, prcJ'iIIvr ve. 
teller. 30 
Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslak
ları dâhil) ve içi boş çubuklar. 20 
Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsek
ler, contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 25 
Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatıl
mış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, 
köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, 
kapı ve pencere çerçeveleri, korkuluklar , v. 
s.); inşaatta kullanılmaya mahsus alüminyum 
saclar, çubuklar, profiller, borular, v. s. 25 
Alüminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve ben
zeri diğer kaplar (içlerine konulacak madde ne 
olursa olsun; istiap hacmi 300 litreden fazla ; 
mekanik veya termik tertibatı olanlar hariç; 
harareti tecrit veya muhafaza edici maddelerle 
mücehhez veya iç cidarları kaplamalı oısun 
olmasın). 28 
Alüminyum fıçılar, variller, bidonlar, kutular 
ve naid.yaıla ve uıiıbdıajia^.ıauu kuu. i i . i t t f 
benzeri diğer kaplar (Tüp şeklinde katı veya 
yu-uuşak ıtauıaı dahi l ; . 25 
H a m kurşun (Gümüşü ihtiva etsin etmesin); 
kurşun döküntü ve hurdaları. 35 
Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 
Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler 
(Metrekare ağırlığı 1 700 gramdan fazla) . 40 
Kurşundan ince ve kaim borular (Taslakları 
dâhil), içi boş çubuklar ve boru teferruatı 
(Rakorlar, dirsekler, sifon için S şeklinde bo
rular, contalar, manşonlar, flânşlar, v. e.). 40 
Kurşundan diğer eşya. 40 
Diğer âdi madenler (Ham veya işlenmiş) ve 
bunlardan mamul eşya : 

a) Antimon. 25 
b) Sairleri . 5 
Belleı, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tır
mıklar ve kazağılar; baltalar, bağcı bıçakları 
ve benzeri diğer kesici veya yontucu el alet
l e r i ; tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman 
bıçakları, bahçıvan makasları, oduncu kama
ları ve ziraatte, bahçıvanlıkta v« ormancılıkta 
kullanılan diğer el aletleri. 30 

Tarife 
No. E s y a n ı n c i n s i 

82.03 — 

82.04 — 

82.05 

82.06 — 

82.10 — 
82.14 — 

83.03 — 

83.05 — 

83.06 — 

S3.13 — 

83.15 —• 

84.01 — 

84.02 — 

84.03 — 

84.04 — 

84.05 — 

84.06 — 

84.07 — 

84.08 — 
84.09 — 
84.10 — 

84.11 — 

84.12 — 

Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el 
aletleri (Kesici olsun olmasın); elde kullanılan 
sıkıştırma anahtarları, zımbalar, boru kesici
ler, somun anahtarları, tenekeci makasları, eğe 
ve törpüler. 
B u faslın diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan 
diğer el aletleri; örsler, mengeneler, kaynak 
lâmbaları, portatif demirci ocakları, el ile veya 
pedalla işleyen çatılmış bileğiler ve saplı camcı 
elmasları. 
Tazyik ile çukurlaştırma, ıstampalama, vida 
dişi (Set ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, 
delik genişletme, yontma, tornalama, vidalama 
ve benzeri işlere mahsus makinaların, el alet
lerinin veya makinalı el aletlerinin değişebilen 
aletleri ( 1 e ) çekmeye ve roadunlvr'n s-- . u r ' ; * 
tel haline getirilmesine mahsus aletler İle, delici 
aletler dâhil). 
Makinalar ve makinalı cihazlar için bıçaklar 
ve kesici ağızlar. 
82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları. 
Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için 
büyük bıçaklar, balık ve tereyağı için hususi 
bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya. 
Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için 
zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmece ve 
kutular- ve benzeri eşya. 
Âdi madenlerden dosya, kırtasiye ve ciltler için 
kâğıt takılabilen mekanizmalar, resim maşa
ları, kâğıt raptiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel 
raptiyeler, agraflar, ciltl i büyük defterler için 
garnitürler ve benzeri diğer yazıhane eşyası. 
Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için 
diğer süs eşyası. 
Âdi madenciden tıpalar, dişli kapaklar, fıçı 
tapalarının üzerine çakılan levhalar, takviye 
kapsülleri, yırtılabilen kapsüller, boşaltıcı tı-
paıar, mühür kurşunları ve ambalajlamada 
kullanılan benzeri teferruat. 
Adı madenlerden veya madenî karbürlerden 
teller, çubuklar, ince borular, levhalar, pas
tiller, elektrotlar ve benzerleri (Lehim ve kay
nak işlerinde yahut madenlerin veya ınadtnî 
karbürlerin bir noktada toplanması ameliye
lerinde kullanılmak maksadiyle, temizleyici 
veya eritici maddelerle üzerıeri kaplanmış veya 
i ç i u ı i do.duru.muşı; püskürtme usuliyle ma
den kaplamacılığında kuı.an.ıan agıoıımre adi 
maden tozlarından teller ve çubukıar. 
Su buharı v ^ a başka buharıaı iıas>ıl eden je
neratörler «buhar kazanları» (Aynı zamanda 
alçak tazyik l i buhar hâsıl eden -kaloruer k a 
zanları hariç). 
Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden je
neratörler için yardımcı cihazlar (Ekonomi-
zörier, sürşoıörler, buhar akümülâtörleri, k u 
rum ttmızıeme ve gaz tasarruf cihazları, 
v. s.); buhar makinaları için kondansörler. 
Gazojenıer, sulu veya havan gaz jeneratörleri; 
su ile işliyen asetilen jeneratörleri ve benzeri 
gaz jeneratörleri ('1 asliye tertibatı buıunsun 
bulunmasın). 
Buharlı iokomotifler (87.01 pozisyonundaki 
traktörler hariç) ve buharlı yarı sabit ma
kinalar. 
Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden bu
har makinaları (Kazanlarından ayrı olarak) . 
Pistonlu dahili ihurakiı motörler : 
a) Motörler. 
b) A k s a m ve parçalar. 
Hidrol ik çarklar, türbinler ve hidrolik başka 
motörler. 
Sair motörler ve kuvvet hâsıl edan makinalar 
Makina ile işliyen yol sil indirleri . 
Mayi ler için tulumbalar, motopomplar ve tür-
bopomplar (Mekanik olmıyan tulumbalar ve 
ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dâhil); 
mayiler için elevatörler (Zincirli , kovalı, şe
ritli, v. s.). 
Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, 
türbopompları; hava ve başka gaz kompre-
soı -eu, Û ' O L O kompıenörleıi ve türbokompre-
sörleri; serbest pistonlu jeneratörler; vandiâ-
tör.er ve benzeıleri. 
K l i m a cihazları (Tek bir beden halinde birleş
miş olarak, motorlu bir vantilatör ile rutubet, 
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Tarife 
No. 

84 13 

E ş y a n ı n 
K ı y m e t i n d e n 

S4 14 

84 15 

84 16 

8417 — 

84.19 — 

84 20 

84 22 — 

84 30 

84 32 — 

84.36 

5 
25 

25 

ve sühuneti tadıl edici tertibat ihtiva eden
ler) . 25 
Ocaklar n beslen nesi ıc n brulorler (Aka ' 1 y a 
kıt, toz halinde katı yakıt veya gazla çalışan
l a r ) , otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak 
gelen mekan k k o n u r taşıyıcıları «.avant -
foyeıs», mekanik ızgaraları, mekanik kul bo
şaltın tertibatı ve benzen tertibatı d i n i l ) . 25 
Sanayie v^ya labor^tuvaılaıa ma'ısus fırmJar 
(85 11 pozisyonundaki elektrik fırınları ha
riç) . 25 
Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer ma-
kınalar, c h a z V r ve malzemeler (E lektr ik l i 
veya başka tert.batlı). 25 
Kplandeıler ve hadde makmalan (Bu ınakına-
lara ait sil ndırier dâhil) 'Maden ve cam had
de makmalan hariç). 25 
Sühunet aegışıklığ1 nı gerektiren ameliyeleri 
(Ezcum'e Isıtma^ pişirme, kavurma, takt r, 
reKt rıy e e'me, steıil hı 'e koynıa, pas'oiıze 
ctm», eti'vıem" kurutma, buğularm, tebchur 
ettirme kondanse etme, soğutma, v s ) yap
maya mahsus tevt.Dat ve cihaz'a* 1 ılsıt^ması 
elektrikle o'rurı olmas-n) (Ev işlerinde^kulla
nılmaya mahsus cıhaz'ar haııçı, şofbenler ve 
diğer su îo'tıcıları (E lektr ik l i olanlar hariç) : 
<ı) Pas'onzatoıier, sterılızatorier. 
b) Sairleri . 

Sm^r fuj usuhyl° çalışan çamaşır k m utma ma-
kınası ve sa ı makına, alet ve cihazlar, ma
yiler m veya gc/'erın fıl'tre edılınes ne veya 
tasfiyesine mahsus < ıhazlar 
Ş i f l en ve başka kubları temizlemeye veya 
kurutmaya, şişeleri kutuları, çuvalları ve baş
k a kabları do'durmaya, kapamıya, et ketle-
nıeye \ eya kıpsullcmeye, eşyayı paketlemeye 
veya ambalâ 1'amaya mahsus makına ve c i 
hazlar, ıçkJerı gazleııdırmeye mahsus cihaz
lar buısş k yıkama cihazları 25 
1 °rtı alet ve cıhazlaı ı (Tartarak sayan ve 
kontrol eden baskül ve teraziler dâhil, b santı-
gram ve daha az ağnbklan tarta bık-n hassas 
teıazıler haııç) , her tuılu tartı alet ve cihaz
lar rı*t mahsus tartılar . 
a) Basküller. 
b) Saıılerı. 
Kaldırma yükleme boşaltma ve naki l işleri 
iç'n rnakma ve cıhazlaı lAsansor'et, skıpler, 
bu uıgatlar k i ko'ar, palangalar, maçunalar, 
doncı köprüler, taşıyıcılar, teleferikler, v i ) , 
(S* ">i paz syonuna gııemeı hariç) 

Toprağın kazıması, delinmesi, çıkarılması, na
k i l ve tesviyesine mahsus sabit veya mmehar-
rık akını \'p cihazlar (Mekan.k kazma ve 
kürekler, komuı kaya ve maden'erı tabaka 
halinde ayııarak parçılıyan havo^ler, ekska
vatörler, raspalar, tesviye makmalan, buldo
zer ler, skreyperler, v s ), kazık var^os'ar kar 
kur ey ıc 1er (87 ' 3 poz syonundaV kar küre
y i^ ataLa'aı ha. »ç) 15 
Şdtap eh .a şarabı ve benzerlerinin imalinde 
kullanılan presler, ful varlar ve başka cihaz
lar. 25 
Değirmenciliğe mahsus makına ve cihazlar ile, 
hububat ve taneli kuru sebzelerin işlenmesine 
mahsus d ğer mek na ve cihazlar (Çiftçilikle 
ıîgılı olanlar har.ç). 25 

Ekmckçıhk R P pastacılıkta, bısku^ıcıhkte, ma
k a m a g bı hamur islen imalinde, reçel ş t kel 
leme \e çikolata imalı n de, b racılıkta ve et, 
ba'.k seb/e ve m( j >alarm g da maddesi ola
rak şlenr^esmde k u ' l " n lan ve bu faslın diğer 
pozisyonlar na d ah i ba mumyan bu turlu rna
kma ve cihazlar. 25 
Cilt îıiakınala'ı ve kitap formalarını dikmeye 
mahsus n r k nabı (Mun'erıt yaprakları dik
meye mahsus makmalar dâhil) 15 

Dokumaya elverişli sentetik veya sum madde
leri Ll h ı tne getı' n m^k na ve cıhazlaı, do
kumaya eı^eiış ' . t-îbıı senietık veya sum lif
le 11 uiZ'rİDınaya mahnis makına ve o ı azlar, 
doku ı ' y a. c.vı tış.ı maddeleı ıçm fi l ".tur ve 
rotor malcn 'a/ ı , bobin mak nalaıı (Masura 
sancılar dâhil), çile ve tura makmalan . 15 
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Tarife 
__No. 

84 37 

84 38 — 

E ş y a n ı n c i n s i 
K.y ni-Undeu 

84 39 

84 40 — 

84 41 — 

84 42 — 

84 43 — 

8144 — 

8145 — 

84 46 — 

84,47 — 

84 50 — 

84 51 — 

84 52 — 

84.53 — 

84 56 -

84 58 

Dokuma, oıme, tul , dantela, ış.eme, ştııt ve 
kaytan eşya ve file imal.ne mahsus makmalar , 
dokuma, orme, v s işlen ıçm hazırlayıcı ma
kına ve cıhaz'ar (Çozgu makması, haşıl ve 
tutkal makmalan, v s ). 
84 37 pozisyonundaki makınalar ıçm yardımcı 
makına ve cmaz ar (Ratıyerler, Jacquaıd ı ia -
knaıarı, oıgu ıp'ığı kesidleı, atkı ıpngı kesi
ciler, mekik değiştirme makmalan, v s-), mun-
has'ıdiı veya esas itibariyle bu pozisyondaki 
ve »4 J6 ve 84 37 poz s/onıarındakı makmalar a 
ait olduğu anlaşaabılen aıtsam ve teberi u*t 
(îğleı, keıeoekler, kar d garnitürü, taraKlar, iğ
ne ı taraklar, üretme memeıerı, mekik er, gucu 
levha ve telleri, iğneler, platin'er, tığlar, v s ) 
Parça halinde veya şekilli keçe .maline ve fını-
saj na maiısus makına ve c.hazlar (Keçeden 
ş..()kd ima. ne mahsus ınaKinaıar ve şapka k a 
lıpları dahil) . 
îp ıkler n, mensucatın ve dokumaya elveı işli 
maddeleı ınamul.eıınııı yıkanması, te.ıuz t u 
rnesi, Kurutuıiıiası, agaıtılması (Kaşarlanması), 
boyanması, apreıenmesi ve tımsajıııa mahsus 
makına ve ohazlaı (Çamaşır yıkama man na
laı., nazıı eşya için utu ve pres makmalan , 
mensucatı top haline getirme, katlama, kesme 
veya daiıteilemeye mahsus mak nalar dahil ) , 
mensucat veya a ğer mesnet.er üzerine pat 
kapıdmak sure ıyı'e hnoleum veya dıgeı yer 
muşambaları imaline mahsus makmalar, ipl ik , 
mensucat, keçe, den, duvar kağıdı, ambaıaj 
kağıdı, yer maşambası ve d'ger maddeler uze-
r.ne oas ,ıa yapan makmalar (Lu makmalar 
ıçm hakeaumış levha ve üstüvaneler dahi l j . 

Dikiş makına'arı (Mensucat, den ve kose e, 
ayakkabı, v s ıçm) (Dikiş makmalarının mo
bi lya kısımları dahil ) , dikiş makması iğneleri. 
D e n ve koseıenm hazırlanmasına ve işlenme
sine, ayakkabı ve deriden veya köseleden di 
ğer eşy a .maline mahsus makına ve cıhazlaı 
1Ö4 4.L pozisyonundaki dikiş makmaları haııç,/ 
Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve ma
den sanayimde ku .anılan tav ooakı.rı, uokum 
potalaıı, kulve kalıpları ve dokum .nakmalaıı 
Hadde.eı, takım h.ıl.nde haddeler ve hadde 
sil indirleri . 
Mademerın ve madenî karbürlerin işlenmesine 
mahsus mak.naıı aletler (84 49 ve 84 50 poz.s-
y on di .nılakı.er lıaı ç ; . 
1 aş, üeıar.i'k mustalısallar, beton, amyantlı çi
mento ve benzen diğer madem madue.eı m iş
lenmesine ve c ıimn soğuk olarak ışi'.n.nt-aiııe 
m^h^us makmalı alet.eı (84 49 pozuy oııeııua-
kııeı hariç). 
Agaç, mantar, kemik, ebonit, suni plastik mad
de.er ve rji'iuei'ı d.ger sert maddelerin ış.enme-
sıne mahsus makmalı a.etler (84 49 pozisyo
nundakiler hariç) 
Kaynak yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya 
mahsus, gaz.a çanşan îuakına ve cihazlar. 
Yazı makmalan (Toplama tertibatı bulunanlar 
lıar.ç), çek yazan makmalar 
Hesap makmalan , mohasebe makmalan, kay
dedici kasalar, posta pu u yerine kul anılan 
damga basan magmalar, bilet basma ve v eı m e 
makmaları ve toplama tertibatı olan benzen 
cihazlar. 
Del ik l i kart la çalışan istatistik makmaları ve 
benzerleri ıDehcı, kontrOı ed.cı, ayır.cı, cetvel 
yapıcı, teksir edici, v s ) 
Toprak, taş, maden cc /heri ve benzen diğer 
madem katı madde eri ( î o z veya hamur Ha
linde olanlar dahiı) ayırma, ceme, y ucama, 
kırma, ezme ve karıştırmaya mahsus makına 
ve C ıhazla ı , madem Katı y a k a l a n , seramik ha
murlarını, çimentoyu, a.çıyı ve toz veya hamur 
halindeki d ğer madeni madde en aglomere et
meye, k a ıbd dökmeye veya bun. ' i d şekil ver
meye m j h s j s iıiak.rıa ve cihaz , kumdan dö
kümhane kd hpiaır yapmaya ma. sus makın-ılar 
İşley şı hünere ve şansa bağlı olr.iıyan otoma
tik satış cihazları (Posta pulu, uigara, çiko
lata, yiyecek ve saire veren otomatik cıîıazıar 
g ibi ) . 
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Tarife 
No. 

84 59 

84 61 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

84 63 — 

84 64 

85.01 

85 02 

85 05 

85 08 

85 11 

8512 — 

85 15 

8516 — 

8517 — 

85.18 — 

8519 — 

B u fasbn başka pozısyonlaıında z ikr i geçnryen 
veya bulunmıyan makmalar ve mekanik c i 
hazlar. 
Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzen d i 
ğer eşya (Tazyiki azaltıcı valflar üV tenroı -
tatık valfler dâhil) (Boıular, kazan'ar, depolar, 
sanrçlar ve benzeri diğer kablar i r in ) 
Transmisyon m İlen, manivelalar, yatak kovan
ları, mil yataklan , dişliler ve süı tünme dişli
leri , suratı eksı'Ucı art rıcı ve değıstmcı ter
tibat, volanlar ve makaralar 'Bakaç makara
dan müteşekkil ağ'r yuk kaldırmaya mahsus 
takımlar dâhil), ırt.bat çarkları, birleştirme c i 
hazları (Manşon'ar, elâstiki birleştiriciler, v s ) 
ve mafsal contaları (Kardan contaları, oldbam 
contaları, v s ) . 
Amyant , keçe ve mukavva gibi maddelerle mü-
rettep madenî levha'ardan veya mce madenî 
yapraklardan contalar ve benzerleıı; makma
iar, mce ve kaim borular ve benzerleri için po
şet, zarf veya benzen ambalâüaıda takım veya 
grup habnde tertiplenmiş çeşitli maddelerden 
mamul contalar ve benzerleri 
E l e k t r i k jeneratörleri, motorler ve rotatif kon-
vertısorler statik transformatörler ve statik 
konvertısorler (Redresorler ve saire) ; reak-
tans bobinler ve şelfler : 
a) Transformatörler (35 000 volt ve 2 0CO 
K W A dan aşağr olan 1 ar ) , 
b^ Sairleri . 
E l e k t r i k l i mıknat'slaı. manyetize edilmiş veya 
edilmemiş daimi mıknat'slaı, manyetik veya 
elektromanyetik platolar, miller ve tesbıte y a -
rıyan benzen diğer manyet'k veya elektio-
manyetık tertibat; elektromanyetik birleştiri
ciler, utıbatland ııcılar vites değ ştıncıler ve 
frenler; elektromanyetik vinç başlan 
E l ile kul lamlmaya mahsus elektromekanık 
aletleı ve makmalı aletler (Motoı takı ıruş) 
Dahi l i ıhtıraklı motorlerı ateşemeye ve haıeket 
ettirmeye mahsus tertibat ve cihazlar (Manye
tolar, dmamomanyetolar, ateşleme bobm'erl, 
ateşleme ve ısıtma bunlerı, muharrikler, v s , 
bu motor'erle birlikte kullamlan jeneratör ..r 
(Dinamolar) ve konıoktor - dıajon^tor er 
Sanayide ve lâbora'uvarlarda kul lan lan elek
tr ik fırınları (Elektr ik eııduksıjonu ve ja t e k -
trık enerjisi kaybı suıehyle termik s ' ie 'rye-
lerde kullan'İmaya mahsus cı^az'ar câhil); 
kaynak, lehim ve kesine işleri içm elektrikl i 
makina ve cihazlar 

E l e k t r i k l i su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma 
suretiyle ısıtıcı cihazlar, bina, saha ve benzeri 
yerleri ısıtıcı elektrikl i cihazlar, berber işleri 
için elektrotermık cihazlar (Saç kurutucular, 
saç kıv,rma cihazları, saç kıvama maşalarını 
ısıtma cihazları, v s ), elektrik utulerı, ev işle
rinde kullanılan elektrotermık cihazlar, 85 24 
pozısyonundakılerden gayrı ısıtıcı rezistanslar 
Alıcı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf 
cihazları, alıcı ve verici radyo ve televizyon 
cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo 
cihazları ile telev zyon kameraları dâhil); 
radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, 
radar cıhaz'arı ve radyo vesıtasıyle uzak 
mesafeleri kontrol cihazları : 
a) Komple cihaz 
b) A k s a m ve parçalar. 
Demiryolları ve d ğer yollar için elektrikl i 
işaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları 
(Limanlar ve hava meydanları içm olanlar 
dâhil ) 
E l e k t r i k l i ses ve işaret cihazları (Ziller, siren
ler, ilân levhaları, hırsızbğa veya yangına karşı 
alarm c hazları v s ) (85 09 ve 85 16 pozısyon-
larındakıler hariç). 
E lektr ik kondansatörleri (Sabit, değişebilir 
veya ayar edilebilir). 
E l e k t r i k devresinin kesilmesi, bölünmesi ko 
runması, kol lara ayıılması veva ırt batland rıi-
ması İçm teçhizat (Cereyan kesiciler, komuta-
torler, röleler devre kesiciler, yıldırım önleyici
ler, pı izler, bağlama kutu lar v s ) , ısıtıcı olmı
yan rezistanslar potansıyonıetrp'er ve reo=t?Hı; 
rezistans, endüksiyon, ihtızazlı kontak veya 
motor'e cali3an otomatik voltaj legu'âlurlerl; 
kumanda ve tevzi tabloları (Telefon tevzi tab
loları hariç). 

35 

S0 

20 

yo 
20 

25 

25 

50 
25 

15 

25 

25 

26 

Tarife 
No. E ş y a n ı n c i n s i 

Kıvmetmde 

85 24 

85 28 

86 01 

86 02 

86 03 
86 04 

86 05 

86 06 

86 07 

86 08 

86 10 

87 01 

87 02 

8" 03 

87 04 

87 05 

87 06 

87 09 

8710 

87 12 

8713 

89 02 
89 03 

89 04 

90 01 

E l e k t r i k işlerinde veya elekrotekmk işlerde 
kullanılan madenli veya madens'z, kömür 
veya grafitten eşya ve parçalar (Elektr ik 
makmaları içm süpürgeler, lâmba, pil veya 
mikrofonlar içm kömürler, fırınlar, kaynak 
cıhaz'arı veya elekrolız tesisleri için elekrotlar, 
v s gibi) . 15 
M a k i n a ve cihazların, bu faslın başka pozisyon
larında z ikr i germıyen veya bulunmıyan elek
t r i k l i aksam ve parçaları 15 
Buharlı lokomotifler ve lokotraktörler; ten
derler. 20 
Elektrık'l lokomotifler ve lokotraktörler 
(Akumulâtorlu olanlar veya elektrik enerjisini 
dışardan alanlar) . 20 
Sair lokomotifler ve lokotraktörler. 20 
Motorlu vagon'ar (Tramvay için olanlar dâ
hil) ve motorlu drezinler. 20 

Yolcu vagonları, tramvay römorkları, bagaj 
furgonları, posta vagonları, "hasta vagonları, 
mevkufların nakline mahsus vagonlar, tecrübe 
vagonları ve demıryollan İçin sair hususi 
vagonlar. 20 
Atelye vagonları, vinçli vagonlar ve demiryol
ları içm diğer servis vagonlar; motorsuz 
drezinler. 20 
R a y üzerinde yük nakline mahsus vagon ve 
vagonetler. 20 
Her nevi nak' iyat içm tekne ve konteynerler 
(Sarnıç ve hazne konteynerler dâhil). 20 
Demiryollarında kullanılan sabit mezeme - her 
turlu münakale yolları içm elektrikl i olmıyan 
mekanik işaret, emniyet, kontrol ve kumanda 
cihazları; bunların aksam ve parçaları. 15 
Traktörler (Vinçli traktörler dâhil) : 
a) Tarımda ve madencilikte kullanılanlar 
(Evsafı T a n m Sanayi, Malive ve Gumruk ve 
Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit 
edilir) 25 
b) Sairleri . 30 
İns'n veya eşya nakline mahsus motorlu k a r a 
nakü vasıtaları (Spor otomobilleri ve troley-
busieı dâhil) (Motorun cinsi ne olursa olsun). 40 
r u ' i ' 3 1 ıstımal'er için motorlu kara naki l vası
taları (Tamir arabaları, tulumbalı veya merdi-
vpn ' ı prab°l°r supurmeye veya kar küremeye 
mahsus arabalar, tohum gübre, su vesüire 
sîcan arabalar, vmclı araba^r, proıektörlü 
arabalar atolve araba'ar, radyoloh cihazla-
rlvle mücehhez arabalar ve benzerleri) (87 02 
pozisyonundaki motorlu k a r a naki l vasıtaları 
hariç). 40 
87 01 87 02 ve 87 03 poz'syonlarmda yer alan 
motorlu kara n a k i l vasıtalannın motorlu 
şasileri 35 
87 01 87 02 ve 87 03 pozisyonlarında yer alan 
motorlu kara nakil vasıtalarının karoserıleri 
(Sofor mahalleri dâhil). 80 

87 01 87 02 ve 87 03 pozisyonlarında yer alan 
motorlu kara naki l vasıtalannın aksam, par
ça ve teferruatı : 
c) Sairleri . 70 
Motossik'etler ve yardımcı motörü bulunan 
bisikletler (Sepetli veya sepetsiz); motosiklet 
ve her türlü bisiklet içm ayrı olarak gelen 
sepetler. 40 
Mortörsüz bisikletler (Üç tekerlekliler ve ben
zerleri dâhil). 40 
87 09 87 10 ve 87 11 pozisyonlarında yer alan 
naki l vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı. 20 
Çocuk ve hasta nakline mahsus hareket et
t ir ic i tertibatı bulunmıyan arabalar; bunlann 
aksam ve parçaları. 30 
Römorkörler 15 
Fener gemi'eri, tulumbalı gemiler, her nevi 
tarak dubalan yüzen vinçler ve aslı vazife
lerine nispetle nakliye hizmetleri ikinci dere
cede kalan diğer gemiler, yüzen havuzlar 15 
Sökülecek gemilerle, suda işleyen sökülecek 
diğer vasıtalar 10 
Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, 
prizmalar aynalar ve d'ğer optik eşya (optik 
tarzda islenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); 
yaprak veya levha halinde polârizam maddeler 20 
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Tarife 
No: E ş y a n ı n c i n s î 

Kıymetinden 
% 

90.03 

90.05 

91.01 

91.02 

92.01 

93.04 

93.05 

94.01 

94 03 
98.06 

Gözlük çerçeveleri ve aksamı (Âdi gözlük, 
yaylı gözlük, saplı gözlük, tos veya güneş 
gözlüğü ve benzerleri için). 
Dürbünler (Tek veya çift gözlü) (Prizmatik 
olsun olmasın). 
Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri (Aynı 
tipe, zaman ölçen sayaçlar dâhil). 
Saat makinalı masa ve duvar saatleri ve mü-
nebbihli saatler. 
Piyonalar (Klavyel i ve klâvyesiz otomatik 
piyonalar dâhil); klavsenler ve klavyeli diğer 
tel l i aletler; harplar (Hava cereyanı ile çalı
nanlar hariç) . 
Diğer ateşli silâhlar (93 02 ve 93.03 pozisyon-
dakiler haricî barutun itme kuvveti ile işleyen 
benzeri silâhlar dâhil) (Füze atma tabanca
lar, mermisiz ateş İçin tabanca ve revolver
ler, paragrel toplar, palamar atan toplar, 
v. s gibi ) . 
Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyik l i hava 
ile işleyen tüfek, karabina ve tabancalar dâ
hi l ) . 
Oturmaya mahsus mobilyalar (Yatak haline 
konulabil ir neviden olsun olmasın) (94.02 
pozisyondakiler hariç) ve bunların aksamı. 
Diğer mobilyalar ve aksamı. 
Kayağan taşından «arduvaz» veya diğer mad
delerden yazı ve resim tahtaları (Çerçeveli 
olsun olmasın). 

30 

30 

50 

60 

25 

50 

50 

100 
100 

40 

2349 sayılı Fahrî Konsolosların Aidatı hakkındaki Kanunun 
1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 198 Kabul tarihi : 2/1/1961 

Madde 1 — 2349 sayılı kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Fahrî konsoloslara, beşbin l i raya kadar olan yıllık 
hasılatının tamamı ve beşbin liradan onbin l i raya kadar olan kısmının 
yüzde yirmibeşi aidat olarak terkedilir . 

Madde 2 — Fahrî konsolosluklarla, menfaatlanmızın himayesi 
tevdi olunan yabancı elçilik ve konsolosluklar tarafından tahsil olunan 
hasılattan : 

a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme. 
b) işlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter 

ücretleriyle haberleşme, kırtasiye ve benzeri gibi zarur i masraflar ; 
ödenebilir. 
A c i l haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, 

Dışişleri Bakanlığından önceden iz in almak lâzımdır. 

Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışişleri Bakanlığınca 
münasip görülecek miktarda sarf yetkisi verilebilir ve yapılan masraf
lar Dışişleri Bakanlığı bütçesinin İlgili tertibinden mahsup edilir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Dışişleri ve Mal iye Bakanları yürütür. 

5/1/1961 

No. Başlığı 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip C i l t Sahife Sayı 

2349 
İlgili Kanun: 
Fahri Konsoloslukların Aidatı hakkında Kanun 18/12/1933 15 68 2581 

lar dairesinde 1.000 ton tohumluk buğday ve 500 ton tohumluk arpa 
yardımında bulunmağa Hükümet yetki l idir . 

Madde 2 — Yapılacak bu yardımın her türlü giderlerini karşılamak 
üzere 1960 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A / l işaretli cetve
l in Mal iye Bakanlığı kısmının sonunda «Kıbrıs'taki Türk çiftçisine yapı
lacak tohumluk buğday ve arpa yardımı bedeli karşılığı olarak Toprak 
Mahsulleri Ofisine yardım» adı ile yeniden açılacak 675 inci bölüme 
1.500.000 l i ra olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Madde 3 — B u kanuna göre yapılacak muameleler için 2490 sa
yılı Artırma, Eks i l tme ve ihale Kanununun hükümleri uygulanmaz. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

5/1/1961 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/l 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 200 Kabul tarihi: 2/1/1961 

Madde 1 — 1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
A/1 işaretli cetvelin münfesih Büyük Mil let Meclisi (Türkiye Cumhuri 
yeti Millî B i r l i k Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (641'600) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun 1/1/1961 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Mal iye Bakanı yürütür. 

5/1/1961 

C E T V E L 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Tenzi l 
olunan Zammolunan 

201 
202 
202 
203 

203 

253 

11 
11 
12 
12 

13 

23 

453/A 21 

103 

Meclis memurları maaşı 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar geçici hizmetli leri 
ücreti 
Yeni Meclis binası geçici hiz
metlileri ücreti 
N A T O Memleketleri Parlâmen
toları Birliği Assamble ve ko
misyonlarına iştirak edeceklerin 
harcırahları 
Parlâmentolararası Birliği Türk 
grupunun bir l ik konferans ve 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin harcırahları 
Azanın harcırahları 

200 000 
45 000 
40 000 

45 000 

120 000 

100 000 

91 600 
641 600 

Yekûn 641 600 641 600 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80 inci maddeleri ile 
bu kanuna bağlı 7, ve 8 sayılı tarifelerin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören Türk çiftçisine yapılacak 
tohumluk buğday ve tohumluk arpa yardımı hakkında 

Kanun 

Kanun No : 199 Kabul tarihi : 2/1/1961 

Madde 1 — Kıbrıs'taki kuraklık sebebiyle mahsulü zarara uğra
mış bulunan Türk çiftçisine, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas 

Kanun No : 201 Kabul tarihi: 2/1/1961 

Madde 1 — 5887 sayılı kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 79 — Aşağıda yazılı muameleler konsolosluk harçlarına 
tabi değildir : 

a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere alt mua
meleler, 

(Resmî Gazeste) 
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b) Yabancı memlikctleıde tahsil ve tetkik için bu unan talebe
lerle res rıî bir vaz.fe veya Dpvls^çe tedavi veya hava değişelim gon 
derJmesı sebebiyle bulunduğu sırada olen Mil letveki l ler i , askerî ve sivi l 
memurlar, subaylar ve alelûmum erlerm ve Turk mürettebatının tere
kelerinin tesbit, tahsil , muhafaza ve ıısali ve bu işlere ait sair mua
meleler, 

c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
ç) Konso'oslukların salâhiyetleri dâhiline giren askerî muamele

lere ait her turlu evrak tanzim veya tasdiki , 
d) Talebe müfettişliği bulunmıyan mahallerde mufett'ş'ık vazıfes 

gören konsoloslukların bu işe mutaallık olarak tanzim ve tasdik edecek
leri evrak, 

e) Mahallî rayice göre kıymetleri (100) Turk lirasına kadar olan 
t i car i eşyaya ait menşe şahadetname'erm n vize ve tasdiki 

Madde 2 —• 5887 sayılı Harçlar Kanununun 80 inci maddesi a ş a 

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 80 — Konsoloslar tarafındım görülecek noter ış'ermde bu 

kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır Şu kadar kı bu ışler 
dolayısıyle 3 sayılı tarife mucibince alınacak olan maıttu h a n ' a r 6 >vı 
olarak alımr B u kanunun noterlere ait ücret ve beyıye'eıe mutria-î 1 
(57) nci maddesi hükmü konsoloslar hakkında tatbik olunmaz. 

Madde 3 —• 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 7 ve 8 sayılı ta r i 
feler kaldırılmış, yerine bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifeler konul
muştur. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 5 — B u kanun hükumlermi Bakanlar K u r u l u yüıutur 

5/1/1961 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlara ait 7 sayılı tarife 

Sıra 
N o : 

Muamelenin nev'i 
muhtelif evrak 

Menşe şahadetnamesi itası, vizesi veya tasdiki 
(Ticaret eşyasının F . O B. kıymeti üzerinden 
on bin l iraya kadar olan kısmından on bm 
dâhil 
On bin l iradan sonra gelen kısmından 
Bulunulan yabancı memleketteki mahallî ma
kamlar ile o memleketteki diğer yabancı ma
kamlar tarafından verilip Turk makamlarına 
veya Turk makamları tarafından ver'lıp bulu
nulan memleketin yerl i veya yabancı makam
larına ibraz edilecek olan evrak ve senetlerdekı 
imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak 
üzere tasdiki 
Yabancı memleketlerde usulüne uvgun olarak 
yetki l i memurlar tarafından tanzim veya tas
dik olunan evrak ve senetlerin o memlekette 
mer'ı kanunlara uygun olduğunun tasdiki 
îdarı hususlara ait beyanname, ilmühaber, za 
bıt varakaları ve şerhler ı ıncı sayfa ıçvn 
1 inciden sonraki her sayfa ıçm 
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vâki istek 
üzerine 
a) Turk kanunlarının bir veya bir kaç madde-

desının aynının verilmesi 
(Her sav fa için) 

b) Bunların tercümesinin tasdiki 
(Her sayfa için) 

Hukuk islerine ait evrak 

Sulhnameler 
(Kararda yazılı kıymet üzerinden 
(15 000) l i raya kadar olan kısımdan (15 000 
dâhil) 
(15 000) liradan sonra gelen kısımdan ilâve
ten 
Teıekenın mühürlenmesi 

Alınacak hare 
miktarı 

L i r a K i 

binde 5 
> 3 

S0 

80 

24 
12 

24 

40 

binde 20 

binde S 

se 

Sıra 
N o . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

Muamelenin nev ı 
muhtelif evıak 

Terekenin tahrir, tahsil , istirdat, tedıyat ve ır-
salâtı (Tereke kıymeti üzerinden) 
Tereke mahallin memurları tarafından tahrir 
ve idare olunduğu takdirde konsoloslukça yapı
lacak murakabeden 
(Tereke kıymeti üzerinden) 
Bılııkışı tayım ve bilirkişi raporlarının tasdiki 

B u tarife ile noter harçlarına ait (3) sayılı t a 
rifede Zıkredılmıyen hukuk ışıerıne ait diğer 
evrak ve kararlar 

Ahvali şahsiye sicilline mutaallık evrak 

Vatandaşlık ilmühaberleri veya genel pasaport
lar veya bunlaıın yenilenmesi veya zayiinden 
verilmesi (Her şahıs için) 
a) Ticaretle ışttgal edenler 
b) Kuçuk sanat erbabı 
c) işçiler 
ç) Talebeler ve hastaneler, memur ve müstah

demler 
d) Hiç bir sanat ve ticaret işiyle iştigal et
meksizin kendi arzularıyle ecnebi memlekette 
otuı an ır at sahiplen 

c) Bunlar hanemde kalan şahıslar 
(Yukarıda yazın şahıslatın yanlarında oturan 
aıleıerı efradından halleri a- e bentlerine uyma
yanlar, aile ıçişinden alınacak harcın yansı 
nispetinde harca tabıdır ) 

Gemicilik işlerine mutaallık evrak 

Aiıû<ıudK har 
mrı£ı.arı 

L i r a Kı 

binde 25 

dan (30b0 dahil) 
Talep vukuunda gemi jurnalinin tasdiki 

» » » jurnalına sahife ilâvesi 
Yabancı memleketleıde Tuık vatandaştanım 
mulku olan gemilere konsolosluklaıca ver i 
lecek bayrak tasdiknameleri : 

binde 15 
40 

24 

İS 

Hava gemilerine ait işler 

Vizeye tabı olan yabancı hava ticaret ve ge
zinti gemilerinin vizeleri 

120 
40 
12 

160 

32 

Sıhhiye patentası itası veya vizesi 
0 - 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 24 

201 - 300 64 
301 - 400 80 
401 - 500 » » » 120 
501 - 1000 > 240 

1001 - 2U00 » » 640 
2U00 > fazla olanlar 

(2000 dâhil) 1200 

Tıcaıet eşyası manifestolarının tasdiki 
0 - 200 tona kadar 40 

200 - 300 96 
300 - 400 » 128 
400 - 500 » 160 
500 - 1000 192 

1000 - 3000 » 256 
3000 tondan fazla olan ticaıet eşyasın-

320 
120 

40 

0 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 80 
200 — 300 160 
300 — 400 240 
400 — 500 » 320 
500 1000 400 

1000 — 2000 » » > 800 
2000 rpsum tonilâtosundan fazla 
olanlar (2000 dâhil) 1200 
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Sıra 
N o : 

Muamelenin nev'i 
muhtelif evrak 

Alınacak harç 
miktarı 

L i r a Kr. 

19 

özel harçlar 

B u tarifede sayılan evrak ve muamelâtın alâ
kalıların mazeretleri dolayısiyle konsoloshane 
haricinde tanzim ve icrasından asıl harca ilâve 
olarak ayrıca 8O 

Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkereleri ve Dışişleri Bakanlığı 
tasdik muamelelerinden alınacak harçlara ait 8 sayılı tarife 

Pasaport harç lar ı 

Sıra 
N o : 

2 

4 

Muamelenin nev'i 

U m u m a mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay muteber olanlar 
6 > > 

1 yıl 
2 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 üncü mad
desinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız 
Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlar 
Yabancı memleketlere muvakkat olarak çalış
mak üzere giden işçilere, kendilerini istihdam 
edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek 
hizmetçilere bu sıfatları sabit olmak şartiyle 
verilecek pasaportlar 
U m u m a mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların temdidi (Pasaportta kayıtlı her 
şahıs başına) : 
6 ay muteber olanlar 
1 yıl muteber olanlar 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci mad
desinde yazılı olan yabancılara mahsus dam
galı pasaportlar : 
Mezkûr maddenin A fıkrasında yazılı neviden 
olanlar 
B fıkrasında yazılı neviden olanlar 

Alınacak harç 
miktarı 

L i r a K r . 

50 
100 
160 
300 

16 

S 

50 
100 

İ 0 
6 4 

Sıra : 
N o : 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

Muamelenin nev'i 

Vize harçları 

Münferit pasaportlar için giriş vizesi 
Müşterek pasaportlar İçin giriş vizesi 
(Pasaportta yazılı her şahıs için) 
Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında talepleri 
üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dö-
nüş vizeleri 
Muayyen bir müddet için Türkiye'ye girişi sağ-
lıyan sayısız giriş vizeleri : 
3 ay için 
6 

1 yıl için 
Tek transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek pasaportlar için (Pasaportta yazılı 
her şahıs başına) 
Çift transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek pasaportlar için ((Pasaportta yazılı 
her şahıs için) 
Ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri : 
6 aylık 
1 yıllık 
2 

(18 yaşını bit irmiyen ve bir iş sahibi bulun-
mıyan çocuklar için bu harçların yarısı alınır.) 

Dışişleri Bakanlığı tasdik muameleleri 

Dışişleri Bakanlığınca, imza, beyanname, mar
ka, umumi ve hususi şahadetnameler ve vekâ
letnamelerin tasdikinden 

İlgili K a n u n : 
5887 Harçlar Kanunu 29/2/1952 

Alınacak harç 
miktarı 

L i r a K r . 

S3 

16 

4 

16 

32 

48 

80 

8 

1 6 

8 

24 

40 

64 

40 

Cilt SAHFI 

Resmi 

Gazete 

816 8047 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesince Temsilciler Meclisi Üyeliğine Avni Başman'ın seçildiği hakkında 

Karar No : 39 

Türkiye Cumhuriyeti Millî B i r l i k Komitesince Temsilciler Mecl is i Üyeliğine seçilen K e m a l Tamer ' in istifası üzerine yerine A v n i Başman 
seçilmiştir. 

5/1/1961 

Ankara, 4 Ocak 1961 

Başbakanlığa 
Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiş ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar vazifeye devam etmeleri uygun görülmüştür. 

Devlet Başkanı 
CEMAL GÜRSEL 

T Ü R K İ Y E 
RİYASETİCUMHUR 

4-7 
Başbakanlığa 

Ulaştırma Bakanlığından ist i fa eden Sıtkı Ulay'ın istifası kabul edilmiş ve yeni Hükümet kuruluncaya 
uygun görülmüştür. 

Ankara, 4 Ocak 1961 

kadar vazifeye devam etmesi 

Devlet Başkanı 
CEMAL GÜRSEL L G 

h G 

Mill î B i r l i k K o m i t e s i K a r a r ı 

T Ü R K I Y E 

R Î Y A S E T Î C U M H U R 

4-6 
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M . S. B. 4 No. îu Satın Aîraa Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usullyle K a m p binası tesisatının ikmâli yaptırılacak 
keşif bedeli 713 360,05 l i r a olup geçici teminatı 32 284 liradır. İhalesi 
25/1/1961 Çarşamba günü saat 11 00 de Komisyonda yapılacaktır, keşif 
ve şartnameler her gün öğleden evvel Koomisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Deniz İnşaat Başkan
lığına müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Talipli ler 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zar f lardaki gecikmeler hiç bir suretle 
kabul edilmez, 45 / 4-1 

Mal iye Bakanlığından : 

Mal iye daireleri ihtiyacı için (33-100) aded defterin baskı ve cilt 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (93.262) l i ra (50) kuruştur. 
2 — Muvakkat teminatı (5.913) l i ra (15) kuruştur. 
3 — Eksi l tmesi 13/1/1961 Cuma günü saat 15.30 da Mal iye Bakan

lığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. 

4 — Numune ve şartnameler için Mal iye Bakanlığı Levazım ve 
Kıymeüi Kâğıtlar Müdürlüğü ile İstanbul'da Samatya'da Mal iye Basılı 
Kâğıt Ambarları Şefliğine müracaat edilmesi, 

tsteklilerin bu husustaki şartnamenin 4 üncü maddesindeki belir
tilen vesaiki ve muvakkat teminat mektuplarını muhtevi 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını E k -
eiltm© saatinden bir saat evvelino kadar komisyona vermeleri. 

4929 / 4-8 

Altındağ 2. A s l i y e ' H u k u k Yargıçlığından : 

960/153 
Leman Arsîan tarafından kocası Etem A r s l a n aleyhine açmış ol

duğu boşanma dâvasında dâvâlının adresi meçhul olduğundan davetiye
nin iade edildiği ve adı geçene gıyap kararının gazete ile İlânına duruş
masının 31/1/1961 Salı günü saat 9 olduğu gıyap kararı yerine k a i m 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 52 /1-1 

960/284 
Hayr iye Al ton tarafından kocası Selahattin A l t o n aleyhine açmış 

olduğu boşanma dâvasında kocası Selahattin'in adresi meçhul olduğun
dan duruşma günü olan 26/1/1961 dosya numarası 960/284 olarak gıyap 
kararı yerine k a i m olmak üzere tebliğ olunur. 36 /1-1 

Adıyaman Sulh H u k u k Yargıçlığından : 

Davacı Adıyaman'ın Musal la Mahallesinden B e k i r oğlu Kasım 
Akgün tarafından dâvâlı M a l a t y a Kışla Caddesinde m u k i m maaruf 
müteahitlerinden Hüseyin Doğan oğlu Doğan Doğan aleyhine açmış ol
duğu 429 l i ra 70 kuruş alacak dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Mahkemece 429 l i ra 70 kuruş ile mahkeme masraflarının yukarıda 
i smi yazılı dâvâlı Doğan Doğan'dan tahsiline mütedair verilen 1/12/1960 
tar ih ve 960/46 esas ve 131 karar sayılı hüküm dâvâlı Doğan Doğan'ın 
gıyabında olup tebliğ için çıkarılan davetiyeye verilen meşruhattan 
uzun zamandan beri semti meçhulde bulunduğu ve tebligata sahh adre
sinin bilinemediğinden bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmış ve esasen dâva 
sırasında da dâvâlının adresi meçhul kaldığından davetiye ve gıyap 
kararının ilânen tebliğ edilmiş bulunduğundan bu kerre 3şbu alacağın 
tahsiline dair verilen hükmünde ilânen tebliğine 19/12/1960 tarihinde 
karar verilmiş o lmakla ; 

İşbu ilânm tebliği tarihinden itibaren bir haf ta içinde kanun yol 
larına baş vurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 

Başbakanlık İstatistik U m u m Müdürlüğü Satmalına Komisyonu 
Başkanlığından: 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cinsi, miktarı, b i r im fiyatı m u 
hammen bedeli yazılı 13 kalem matbaa levazımatı satın alınacaktır. 

B i r i m fiyatı M u h . bedeli 
C i n s i Miktarı T . L . T. L . 

S iyah kurşun çizgi 10 K l g , 12,50 125,— 
Pirinç çizgi 15 » 75,00 1.125,— 
Hurufat (Muhtelif) 150 » 15,00 2.250,— 
2 punto anterltn 100 » 12,50 1.250,— 
6 punto anterlin 100 » 12,50 1.250,— 
Tek katrata garnitür 100 » 12,50 1.250,— 
Espas 200 » 12,5» 2.500,— 
8 punto r a k k a m ve işaret 210 » 15,00 3.150,— 
Kumpas 4 Adeâ 30,00 120,— 
Çinko tekne 4 » 30,00 120,—» 
Mürettip çifti £ » 5,00 25,— 
12 gözlü kavalet 1 » 300,00 300,— 
A v r u p a malı entertip metali 1500 K l g . 7,50 11.250,— 

2 13 ka lem malzemenin tamamı için (24.715,—) l i r a f iyat tah
min edilmiştir. 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için malzemelerin tutarı olan 
(24.715,—) l i r a üzerinden % 7,5 hesabiyle (1.853,63) liralık muvakkat 
teminat vesikası alınacaktır. 

4 Eks i l tme 1961 Ocak ayının 18 inci Çarşamba günü saat 15 da 
U m u m Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 — B u işe ait teklif zarflarının ihaleden bir saat evveline kadar 
komisyona verilmesi lâzımdır. Pastada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Adı geçen iş için verilecek teminatların Hazine veyahut Mer
kez Saymanlıklarına yatırılması ve makbuzlarının ihale zarfına konması 
lâzımdır. 

7 — B u işe ait şartnameler komisyon kâtipliğinden bedelsiz olarak 
alınabilir. 

4940 / 4-2 

A n k a r a ^ jKeçiören Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğinden : 

Sanatoryumumuzun ilâve pavyonu İhtiyacı bulunan kazan tesi
satı işi ile asansör tesisatı işi teklif a l m a suretiyle eksiltmeye konul
muştur. 

Tal iplerin mesai saatleri dâhilinde Sanatoryum İdaresinde ve İstan
bul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde okuyacakları şartnameye 
uygun olarak hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını en geç 12/1/1961 
Perşembe günü akşamına kadar Sanatoryum Baştabipliğine vermeleri, 
postada vâki gecikmelerin nazan i t ibara alınmıyacağı ilân olunur. 

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte ser
besttir. 

53 / 2-1 

Kırklareli Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

959/256 
Davacılar Kırklareli'nin Karakaş Mahallesinden Hüsman A k a r s u , 

Osman A k a r s u ve Hafize Kuşku veki l ler i A v u k a t Fahret t in C u r a 
tarafından açılan gaipliğin hüküm altına alınması dâvasının yapıl
m a k t a olan duruşması sonunda : 

Davacılardan Hafize'nın üvey oğlu, diğer davacılar Hüsman ve 
Osman'ın baba bir ana ayrı kardeşleri Kırklareli'nin Lefecl Köyünde 
ve bu köyün 63 hanesinde nüfusa kayıth Recep oğlu Hatice'den dğma 
1332 doğumlu Mustafa Akarsu 'nun Medeni Kanunun 31 inci maddesi 
mucibince 22/11/1960 tarih ve 959/256 esas 960/515 sayılı karar la gaip
liğine karar verilmiş olup ilâm yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. , 

4954 

İ L Â N L A R 
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Bay indir lık Bakanlığından : 

1 — Van Hava Meydanı beton kaplama inşaatı işi (3 521.630,—) 
T l . keşif bedelle 2490 sayılı kanun hükümleri içinde kapalı zarf usulü 
i e eks.itmeye çıkaı ılmıştır. 

2 — Eks i l tme 18 Ocak 1961 Çarşamba günü saat 16.00 da H a v a 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğinde (Atatürk Bulvarı 
No. 140 Kavaklıdere - A n k a r a ) toplanacak Eks i l tme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı H a v a Meydanları \ e Ak... ı yakıt 
Tesisleri İnşaat Reisliğinden (50,—) E l l i l i ra karşılığında abnacUr . 

4 — İsteklilerin gerçek tek kışı veya f uaei kışı ol/n->sı şaıtUr 
(Hususi ortaklıklar ve tescil edıımemış ortaklıklar kabul ednrıez) 

5 — Eksiltmeye girecek istekli lerin (119 398,90) T l . lık geçici 
teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 1960 yılına ait ' t i 
caret Odası Belgesi ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin 8 E k i m 1958 tar ih ve 10027 sayılı Resmi Gazete'de 
neşredilen Nafıa Vekâleti eksiltmelerine iştirak talimatnamesi gereğince 
lftzumlu : 

a) Mütaahhıtlik karnesi , 
Malî yeterlik belgesi, 
Plân ve teçhizat beyannamesi, 
Taahhüt beyannamesi, 
Teknik personel beyannamesi, 

mi dilekçelerine ekleyip en geç 13/1/1961 Cuma günü saat 17 00 ye k . ' . '^r 
Baymdırlık Bakanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları ':-»•>-
tır. E k s i k belgeli dilekçelerle yapılacak müracaatlar bu belgeler biiâhara 
gösterilse de nazarı it ibara alınmaz. 

7 — Istekl'lerın kendilerinden istenilen vesikaları, teklif mektup
ları ile birl ikte zarflar koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak 
mumun para ile olmamak üzere mühür ve imza ile iyice kapatmaları ve 
eksiltme gunu saat 14 00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

8 — Muracaatlaı a 6 nci maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaııfrı 
olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4859 / M 

B) 
c) 
d) 
e) 

A n k a r a Test Araştırma ve Eğitsel Araçlar Geliştirme Merkezi b i 
nası mimarı projesinin hazırlanması ışı Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşlen Reisliği tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına 
ait Yönetmelik» esasları dâhilinde müsabakaya çıkarılmıştır. 

B u müsabakaya Turk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi 
olan yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühendisler iştirak 
edebilir. 

MÜSABAKA JÜRİSİ : 
MÜŞAVİR JÜRİ ÜYELERİ : 

İbrahim Y u r t 
D r George W. Ange' le 
Orhan Deniz 
Muammer özdemlr 

A S L I JÜRİ ÜYELERİ: 

Sedat Gürel 
K. Ahmet A r u 
Lûtfı Zeren 
Ferzan Baydar 
Vedat İnal 

Test ve Araştırma Bürosu Müdürü 
Test ve Araştırma Bürosu Mütehassısı 
Y . M u h M i m a r A n k a r a i m a r Mudurü 
Y . Mühendis işçi S igorta lan U . M d . luğu 
Tesisat Bürosu Şefi 

Doç. Y . M i m a r 
Prof Y . M i m a r 
Doç. Y . M u h . M i m a r 
Y . M i m a r 
Y . Mühendis 

Y E D E K JÜRİ ÜYELERİ : 
Doğan Kuban Doç. Y . Müh. M i m a r 
ismet A k a 

RAPORTÖR: 
Samı Anolay 

Doç. Y . Mühendis 

Y . Müh. M i m a r 

Müsabakada derece ve mansiyon alacaklara venlecek mükâfatlar : 

B i r inc i mükâfat 
îkinmi mükâfat 
Üçüncü mükâfat 
Beş aded mansiyon 

12 000 T. L . 
10.000 » 
8.000 » 
4.000 > {Beherine) 

Müsabaka 8/2/1961 Çarşamba gunu saat 17 de nihayete erecek, bu 
müddet hiç bir suretle uzatılmıyacaktır. 

Şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Re
isliği Proje Tetk ik F e n Heyeti Müdürlüğünden temin edilir. 

4941 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r İşleri Reisliğinden : 

Ege Üniversitesi Tıp Fakütlesi Proje Müsabakası 

izmir 'de inşa edilecek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mimari pro
jesinin hazırlanması ışı Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işlen Reis
liği tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Musabakaalrına ait Yönetmelik» 
esasları dahilinde müsabakaya çıkarılmıştır. 

B u müsabakaya Turk Mühendis ve M i m a r Oda lan Birliği üyesi 
Yüksek Mimar , Yüksek Mühendis, M i m a r ve mühendisler iştirak edebilir. 

Müsabaka jürisi : 

Müşavir üyeler : 

Mustafa Uluöz 
Vehbi Göksel 

AsM fu i üyeleri : 

(Prof. D r . Ege Üniversitesi Rektörü) , 
(Prof. D r . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı 

D Tulü Baytın (Prof. Y . M i m a r Mühendis) 
2) Lâmı Eser (Doçent Y . M i m a r Mühendis) 
3) Doğan Kuban (Doçent Y . M i m a r Mühendis) 
4) Muhlis Tın kınca (Y. Mimar ) 
5) Hamdı Şensoy (Y. Mimar ) 
6) Tekin Aydın (Y. M i m a r Mühendis) 
7) E r g u n Unaran (Y M i m a r Mühendis) 
8) H i l m i Bayazıt (Y. Mühendis) 
9) Şadi Tamer (Y . M a k i n a Mühendisi) 

Raportör : 

Sablh öke 

Yedek juri üyeleri: 
1) Nevzat E r o l 
2) R a h m i Bedız 
3) Bülent Berksan 
4) Adnan Çakıroğlu 
5) Vehbi Ekesan 

(Y. Mimar ) 

(Y. Mimar ) 
(Y. Mimar ) 
(Y. Mimar ) 
(Y . Mühendis) 
(Y. M a k i n a Mühendisi) 

Müsabakadn derece ve mansiyon alacaklara 

Birinciye 
ik inc iye 
Üçüncüye 
Beş mansiyon 
venlecektir. 

30 000,— 
25 000,— 
15 000,— 
9 0 0 0 ,— (Beherine) 

Müsabaka 2 Mayıs 1961 Salı günü nihayete edecek ve hiç bir su
retle uzatılmayacaktır. 

Şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r İşleri Reis
liği, Proje Tetk ik Fen Heyeti Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

4879/4-2 

Gelibolu Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/315 ~ 
Davacı Kadın Yaşar Pançalı vekil i M Alemdaroğlu tarafından 

dâvâlı Ayvalık Hayrettınpaşa Mahallesinden Nihad Pançalı aleyhine 
açılan boşanma dâvasında : 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyenin semti meçhule gittiğinden 
bahisle tebligat yapılmadığı ve adresi de meçhul olması sebebiyle adına 
ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın 30/1/1961 
saat 9 za bırakıldığı, gelmediği veya kendisim bir vekille temsil ettir
mediği takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağından kendisine 
davetiye makamına k a i m olmak üzer© işbu davetiye İlânen tebliğ o l u - ' 
nur. 
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DSİ Umum. Müdürlüğünden 

1 —- DSİ 1 inci Bölge Müdürlüğü mmtâkasmdakı bulunan 535 000 
l i ra keşif bedelli Kocaeli - Derbent grup köyleri içmesu inşaatı ihaleye 
konulmuştur. 

2 — îhale 18/1/1961 Çarşamba günü saat 15 de Ankara 'da , K a 
vaklıdere Bestekâr Sokak No. 72 de DSÎ. îçmesuları Dairesi Reisliği 
binasında toplanacak olan DSÎ. Merkez ihale Komisyonu odasında kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — îhale tasarısı ve ekleri 37 00 l i ra bedel mukabilinde DSÎ îçme
suları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin, İdareden alarak dolduracakları; teknıK personel 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile DSÎ. 
mütaahhitlık karnelerini, karneleri yoksa idareden alıp dolduracakları 
iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı 
müsbitelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye 
eklemeleri şartır. 

5 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 12/1/1961 Per
şembe akşamına kadar, ekleri 4 maddede belirtilmiş olan bir dilekçe 
ile DSÎ. îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri lâzımdır. 

B u tarihten evvel İhale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge 
verilmez İstekliler, belge alıp almadıklarının 16/1/1961 Pazartesi saba
hından itibaren îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilir
ler. 

Postada v a k i gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSÎ U m u m Mü
dürlüğüne 25 150,00 liralık geçici teminat vermeleri lâzımdır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2 maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSÎ. Merkez ihale Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
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A n k a r a Akşam E r k e k Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

A n k a r a İkinci E r k e k Sanat Enstitüsü ihtiyacı tçin aşa'ğıda vasıflan 
ile muhammen bedeli belirtilen takım ve kalıp imaline mahsus kopye ter
tibatlı hassas ve seri hareketli ümver3al freze tezgâhından bir aded 2490 
sayılı kanunun 31 İnci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Buna ait şartname okulda mevcut olup her gün mesai saatleri içinde 
görülebilir. İsteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri ile 
belirtilen gün ve saatte Komisyon Reisliğine-tekliflerini vermeleri ilân 
olunur. 

Cmsi ve özelliği : Freze tezgâhı (Takım ve kalıp imaline mahsus 
kopye tertibatlı ) Muhammen bedeli : 58,214 Ura 91 kuruş Muvakkat te
minatı • 4 360 l i ra 75 kuruş, îhale yeri : Okul lar Saymanlığı, îhale tarihi 
3 6/1/1961. îhale saati : 11,00 
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A n k a r a Doğumevi Ebe Okulu Müdürlüğünde» : 

1 A n k a r a Doğumevi Ebe Okulu talebeleri ihtiyacı için lüzumlu 
olan 7 kalem çiyim eşyası 2 Ocak 1961 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme ve ihalesi 19 Ocak 1963 Perşembe srünfl saat 10 3«' 
<âa A n k a r a Doğumevi Ebe Okulunda toplanacak Komisyonda yapıla 
çaktır. 

3 - Eksi l tme mevzuu 7 kalem giyim eşyasının meemuunun 
muhamen bedeli 24600 (YirmidörtbiB altıyüz) l i ra , muhamen bedele 
göre geçici teminatı 1845 (Binsekizyüz kırkbeş) Uradır. 

4 İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanun hükümlerine tamamen uygun olarak teklif mektup
ları ile lüzumlu belgelerini havi kapalı zarflarının Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri, aynı gün ve saatte Komis
yonda bulunmak üzere iadeli teahhütlü olarak göndermeleri lâzımdır 
(Postada vaki gecikme nazarı ltibare alınmaz) 

5 — B u işe ait şartname ve mühürlü numuneleri A n k a r a Doğum
evi Bbe Okulu Müdürlüğü mesai saatları dâhilinde görebilir. 
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A n k a r a İmar Müdürlüğünden : 

Kavaklıdere'de 2815 ada önünde bir kısım arazi yeşile kalbedılmiş 
olup, bu durumu, gösterir 38100 No. lu plân Müdürlüğümüz ilân tahta
sına asılmıştır. 

İlgilisine duyurulur. 
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Vize Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/301 
Davacı Vize'nin Manavlar Mahallesinden Müzeyyen Köten tara

fından davalı Yıldızeli Kazasının Çırçır Sokak N o 4 te mukim kocası 
Ahmet Köten aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının muhakemesi 
sırasında : 

Dâvâlı Ahmet Köten'in ikametgâhının meçhuliyetine binaen Pân^n 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma 27/1/1961 gü
nüne talik edilmiştir, davetiye yerme k a i m olmak üzere ilân olunur. 

27 

960/224 
Davacı Vize 'nin Sergen Nahiyesinden Nac i Çetiner veki l i Vizede 

Avukat Şaban A k s u l u tarafından davalı karısı aynı yerde mukim Hayriye 
Çetiner aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının muhakemesi sıra
sında : 

Dâvah Hayriye Çctiner'in adresmin meçhul olması scbebivV İlânın 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir, düruşmamn bırakıldığı 7/2/1961 
günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi 
aksi 'halde duruşmaya gıvabında devam olunacağı gıyap kararı yerine 
k a i m olmak üzere ilân olunur. 
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Trabzon Asl iye îkinci H u k u k Yargıçlığından : 

959/1173 
Davacı Rahmi Aygün veki l i Avukat îhsan Yöcesan tarafından 

davalılar Sadık Çakır ve arkadaşları aleyhine açılan 5000 liralık alacak 
dâvasının yapılan muhakemesi sırasında 

Dâvâlılardan Salih oğlu Rüştü İle İbrahim oğlu Hüseyin'in adres
leri tesbit edilemediğinden kendilerine davetiye ılânen tebliğ edilmiş 
olduğu halde duruşmaya gelmediklerinden bu kere gıyap kararının adı 
geçenlere keza İlânen tebliğine karar verilmiş oldu gpndan duruşma günü 
olan 28/2/1961 Salı günü saat 9 da mahkemeye müracaatları veya ken
dilerini temsilen bir vekil göndermeleri gıyap kararı yerine ka im olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Nevşehir Asl iye H u k u k Yargıçlığından •; 

1960/19 
Nevşehir'in Kapucubası Mahallesinden Hamdi Haluk Germlvan-

lı'ya velayeten babası Hamdı osrlu Şükrü Germiyanlı tarafından Nev
şehir Asl iye H u k u k Mahkemesinde açılan gaipliğe hüküm dâvasının 
yapılan duruşmasında : 

Gaipliğine hüküm verilmesi istenilen Nevşehir'in Kapucubası M a 
hallesinden Germiyanlı oğullarından A r i f oğlu 1310 doğumlu H a y r u l -
lah, 16 Temmuz 331 tarihinde Küçük Zabıt Mektebine îstanbula askere 
sevkedılmişsede akıbeti hakkında gerek Nevşehir A s k e r l i k Şubesi, 
gerek Keyseri Zincırdere Asker i evrak Mahzen Müdürlüğü ve gerekse 
M i l l i Müdafaa Vekâletine yapılan yazışmada akıbetinin ne olduğunun 
meçhul bulunduğu ve tatmin edici bir neticeye varılmamış bulundu
ğundan Hayrul lah 'm ne olduğunun ve halen nerede bulunduğunun bir 
kerrede ilânen sorulmasına karar verildiğinden karar gereğince H a y 
rullah'm sağ bulunduğu takdirde gerek kendisi tarafından ve gerekse 
Hayrullah'ın halen nerede bulunduğunun veya akıbetinin ne olduğunu 
bilenler varsa onlar tarafından Nevşehir Asl iye Hukuk Mahkemesine 
bir sene zarfında bildirmedikleri takdirde Nevşehir'in Kapucubası M a 
hallesinden Germiyanlı oğullarından A r i f oğlu 1310 doğumlu H a y r u l 
lah'ın gaipliğine hüküm verileceği, hüküm verildiği takdirde adı geçe
nin bütün medeni hak ve hukukundan mahrum kalacağı ilân olunur. 
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             İÇİNDEKİLER 

 
                                                                                                                               Sayfa 

Kanunlar 

 
194  Hüseyin Oğlu 1317 Doğumlu Esat Önere Satan Hizmet Terti Binden Maaş  

Başlanması Hakkında Kanun         1 

 

196  Ekici Tütünleri Satış Piyasalarnın Desteklenmesine Dair Kanun     1 

 

197 5383 Sayılı Gümrük Kanunuma Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Bazı  

Pozisyonlarında Değişiklikler Yapılmasına Dair Kamın     1 

 

198  2349 Sayılı Fahrî Konsolosların Aidatı Hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci  

Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun       11 

 

199  Kıbrıs'ta Kuraklıktan Zarar Gören Türk Çiftçisine Yapılacak Tohumluk Buğday  

ve Tohumluk Arpa Yardanı Hakkında Kanun       11 

  

200 1980 Malî Yılı Muvazene Umumiye Kanununa Bağlı A / 1 İşaretli Cetvelde  

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        11 

  

201  5887 Sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80 inci Maddeleri ile Bu Kanuna Bağlı  

7 ve 8 Sayılı Tarifelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun      11 

  

Milli Birlik Komitesi Kararı 

 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesince Temsilciler Meclisi Üyeliğine Avni  

Başman'ın Seçildiği Hakkında         13 

 

İlanlar             14 

 




