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K A N U N L A R 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 474 Kabul tarihi: 14/5/1964 

Madde 1 — 5383 sayılı Gümrük Kanununa, 30/11/1960 tarihli ve 146 
sayılı kanunla eklenen ve 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanunla doğrudan 
doğruya veya bu kanuna dayanılarak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bakanlar Kurulu, uzun vadeli Kalkınma Plânının hedef
lerini gözönünde bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve 
koruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak mak-
sadiyle, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, kararnamelerle 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispet ve hadlerinde ve 
tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu değişikliklerin 
uygulanmasına ilişkin usulleri ve şartları tesbite yetkilidir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden mevcut had ve nispetleri 
artırıcı mahiyetteki ilâveler kıymet esasına göre vergilendirilenlerde, 
ilgili malın gümrük vergisine esas olan değerinin, ölçü esasına göre vergi-
lendirilenlerde mevcut spesifik haddin % 50 sinden daha fazla olamaz. 

Madde 3 — a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce bir
likte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun 
vadeli plân hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile 
ithalde alman istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım res
mini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren 
en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline karar
name ile müsaade etmeye yetkilidir. 

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal olunan 
yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı 
maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyet
lerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi 
taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör 
için eşit şekilde kullanılır. 

Madde 4 — Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve 
esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakan
lar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Madde 5 — Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalış
maları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkam 

yardımcısı, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademe
sindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurula
cak ve başkanı bu kararda belli edilecek vazifeli bir komisyon tarafından 
yapılır. 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak 
gündemindeki konulan görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder. 

Madde 6 — 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak 
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına 
ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1 — Bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonu
nun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci mad
dede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz. 

Madde 8 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
20/5/1964 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli 

FIHRIST 

R 

Fasıl Tarife 
No. No. 

BOLUM I 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

1 — Canlı hayvanlar. 01.01 - 01.06 
2 — Etler ve yenilen sakatat. 02.01 - 02.06 
3 — Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler. 03.01 - 03.03 
4 — Süt ve süt müstahsalları; kuş ve kümes Sayvanlarının yu

murtaları; tabiî bal. 04.01 -04.06 
5 — Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmı-

yan hayvani menşeli sair müstahsallar. 05.01 - 05.15 

BÖLÜM II 
Nebati müstahsallar 

6 — Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları. 06.01 -06.04 
7 — Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar. 07.01 -07.06 
8 — Yenilen meyvalar, kavunun ve turunçgillerin kabukları 08.01 - 08.13 
9 — Kahve, çay, Paraguay çayı (Maté) ve baharat. 09.01 - 09.10 

10 Hububat. 10.01 - 10.07 
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fasıl 
No. 

Tarife 
No. 

Fasıl 
No. 

Tarife 
No. 

11 — 

12 — 

13 — 

14 — 

Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta; glüten; inülin. 
Yağh tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve mey-
valar; sanayide ve tababatte kullanılan nebatlar; saman ve 
hayvan yemleri. 
Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli nebati 
iptidai maddeler; zamklar, reçineler vesair nebati usare ve 
hulâsalar. 
Örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; tarife
nin başka yerlerinde z ikr i geçmiyen veya bulunmıyan ne
bati menşeli sair müstahsallar. 

11.01 -

12.01 -

13.01 -

14.01 -

11.09 

12.10 

13.03 

14.05 

37 — 
38 — 

39 — 

40 — 

Fotoğraf ve sinemacılıkta kullanılan malzeme. 37.01 -
Kimya sanayiinin muhtelif müstahsalları. 38.01 -

BÖLÜM VII 

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

veya taklit kauçuk; kauçuk eşya 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni 
reçineler ve bu maddelerden mamul eşya. 39.01 -
Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk, kauçuk eşya. 40.01 -

37.08 
38.19 

39.07 
40.16 

15 — 

BÖLÜM III 
Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların 
tafıallülünden meydana gelen müstahsallar; hazırlan
mış yemeklik katı yağlar; hayvani veya nebati menşeli 

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

BÖLÜM IV 

15.01 - 1517 

41 — 
42 — 

43 — 

BÖLÜM VIII 

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu maddelerden 
mamul eşya; saraciye eşyası; eyer ve koşum takım
ları, seyahat eşyası ve kap, kılıf, mahfaza teşkil eden 

benzeri eşya; bağırsaktan mamul eşya 
Deriler ve köseleler. 41.01 -
Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları, seya
hat eşyası ve kap, kılıf, mahfaza teşkil eden .benzeri eşya; 
bağırsaktan mamul eşya. 42.01 
Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunların mamulleri. 43.01 

- 41.19 

-42.06 
- 43.04 

16 — 

17 — 
18 — 

19 — 

20 — 

21 -
22 — 
23 — 
24 — 

Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat; alkollü içkiler 
ve sirkeler; tütün 

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden hazırlanmış 
yenilecek maddeler 
Şeker ve şeker mamulleri. 
Kakao ve müstahzarları 
Esasını hububat, un veya nişasta teşkil eden müstahzarlar; 
pastacılık mamulleri. 
Sebze, yenilen nebat, meyva vesair nebat ve nebat parçaları 
müstahzarları. 
Çeşitli gıda müstahzarları. 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirkeler. 
Gıda sanayiinin bakiye ve döküntüleri; hayvanlar için 
hazırlanmış gıdalar. 
Tütün. 

16.01 -
17.01 • 
18.01 • 

19.01 

20.01 
21.01 
22.01 

23.01 
24.01 

-16.05 
-17.05 
•18.06 

-19.08 

-20.07 
-21.07 
- 22.10 

-23.07 
- 24.02 

44 — 
45 — 
46 — 

47 — 
48 — 

49 — 

BÖLÜM I X 

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

Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü. 44.01 
Mantar ve mantardan mamul eşya. 45.01 
Hasırcı ve sçpetçi eşyası. 46.01 

BÖLÜM X 

Kâğıt imaline yarıyan maddeler, kâğıt ve mamulleri 
Kâğıt imaline yarıyan maddeler. 47.01 
Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan ve m u 
kavvadan mamuller. 48.01 
Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer 
mamulleri; el ve makina yazısı metinler, plânlar. 49.01 

-44.28 
-45.04 
-46.03 

- 47.02 

-48.21 

- 49.11 

25 -

26 -
27 -

28 -

29 -
30 -
31 -
32 -

33 -

34 -

35 -
36 -

BÖLÜM V 
Madenî müstahsallar 

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçı, kireç ve çimen
tolar. 
Maden cevherleri, cüruf ve küller. 
Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların takdirinden 
elde edilen müstahsallar, bitümenli maddeler; madeni 
mumlar. 

BÖLÜM V I 
Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 

- Organik olmıyan kimyevi müstahsallar; kıymetli maden
lerin, radyoaktif elemanların, nadir toprak madenlerinin 
ve izotopların organik veya organik olmıyan bileşikleri. 

• Organik kimyevi müstahsallar. 
- ispençiyari müstahsallar. 
- Gübreler. 
- Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar, tanenler ve 

müştakları; boyayıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernik
ler ve müstahzar boyayıcı maddeler; macunlar; mürek
kepler. 

- Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık ve tuvalet müstah
zarları ve kozmetikler. 

- Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, yıkama, yağ
lama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, ba
kım müstahsalları, f i t i l l i mumlar ve benzeri, model yap
maya mahsus patlar ve dişçilikte kullanılan mumlar. 

- Albümünoid maddeler ve yapıştırıcılar. 
- Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; k ib 

ritler; piroforik halitalar; ateş alıcı maddeler 

25.01 
26.01 

27.01 

28.01 
29.01 
30.01 
31.01 

32.01 

33.01 

34.01 
35.01 

36.01 

-25.32 
-26.04 

- 27.17 

-28.58 
-29.45 
- 30.05 
- 31.05 

- 32.13 

-33.06 

- 34.07 
-35.06 

- 36.08 

50 — 
51 — 
52 — 
53 — 
54 -
55 -
56 — 
57 — 

58 — 

59 — 

60 -
61 -
62 -
63 -

64 -

BÖLÜM X I 
Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 

İpek, şap ve buret. 50.01 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lifler. 51.01 
Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat. 52.01 
Yün, kıl ve at kılı. 53.01 
Keten ve rami. 54.01 
Pamuk. 55.01 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler. 56.01 
Dokumaya elverişli sair nebati Hfler; kâğıt iplikleri ve kâğıt 
ipliğinden mensucat. 57.01 
Hali ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler, 
kadifeler, pelüşler, bukleli ve halkalı mensucat; kordelâlar; 
şeritçi ve kaytancı eşyası; tüller ve fileler; dantelâlar ve 
gipürler; işlemeler. 58.01 
Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; 
hususi mensucat, emdirilmiş veya sıvanmış mensucat; 
dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya. 59.01 
Örme eşya. 60.01 
Mensucattan giyim eşyası ve teferruatı. 61.01 
Mensucattan mamul diğer hazır eşya. 62.01 
Eskimiş giyim eşyası ve mensucattan mamul diğer eski 
eşya; paçavralar ve kırpıntılar. 63.01 

BÖLÜM X I I 
Ayakkabılar; başlıklar; şemsiyeler; kamçılar; kırbaçlar 
ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan 
mamul eşya; yapma çiçekler ve insan saçından 

mamuller; yelpazeler 
- Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bu eşyanın 

aksamı. 64,oı 

- 50.10 
- 51.04 
-52.02 
- 53.13 
- 54.05 
-55.09 
-56.07 

- 57.12 

- 58.10 

- 59.17 
-60.06 
- 61.11, 
-62.05 

- 63.02 

-64.06 
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TARİFENİN TEFSİRİ H A K K I N D A UMUMİ KAİDELER 

Tarifenin tatbikinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır : 

1. Bölüm, fasıl ve tâli fasıl başlıkları sadece işari mahiyettedir; eşya
nın tarifedeki yerinin tâyini pozisyon metinlerine, bölüm veya fasıl not
larına göre ve bu pozisyonların veya notların lâfzına aykırı düşmedikçe, 
aşağıdaki kaidelere göre yapılır. 

2. Tarifenin muayyen bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan 
her türlü atıf, bu maddenin gerek sâf, gerek mahlut veya başka madde
lerle birleşmiş hallerini de şümulü içine alır. Aynı şekilde, muayyen bir 
maddeden mamul herhangi bir eşyaya yapılan atıf tamamen veya kısmen 
bu maddeden mamul eşyaya taallûk eder. B u mahlut veya birleşik madde
lerin tarifedeki yerinin tâyini 3 numarada belirtilen esaslara göre yapılır. 

3. (2) numaralı kaidenin tatbiki dolayısiyle veya başka herhangi bir 
sebeple eşya i k i veya daha fazla pozisyona dâhil edilebildiği takdirde, o 
eşyanın tarifedeki yerinin tâyini aşağıda gösterildiği üzere yapılır : 

a) Eşyayı en hususi şekilde tavsif eden pozisyon, daha umumi şekilde 
tavsif eden pozisyona takaddüm eder. 

b) (a) kaidesinin tatbikiyle tarifedeki yeri tâyin edilemiyen mahlut 
müstahsalların ve çeşitli maddelerden terekküp eden veya çeşitli eşyanın 
birleşmesiyle meydana gelen mamullerin tarifedeki yeri, bunlara mümeyyiz 
vasfını veren madde veya eşya tesbit edilebildiği takdirde, buna göre tâyin 
edilir. 

c) Tarifedeki yeri (a) ve (b) kaidelerine göre tâyin edilemiyen eşya, 
i lgi l i pozisyonlardan vergi haddi en yüksek olanına verilir. 

4. B i r bölüm veya fasıl ile i lgi l i bir not, diğer bölümlere veya fasıl
lara yahut muayyen pozisyonlara atıfta bulunmak suretiyle bazı eşyanın 
hariç tutulduğunu derpiş ettiği takdirde, bu istisna, mezkûr eşyanın tadadı 
noksan bile olsa, hilâfına hüküm bulunmadıkça, atıf yapılan bölüm, fasıl 
veya pozisyonlara giren bütün eşyaya şâmildir. 

5. Tarifedeki pozisyonlardan hiçbirine girmiyen eşya, buna en çok 
benziyen eşyanın bulunduğu pozisyona dâhil edilir. 

Fasıl Tarife 
No. No. 

65 Başlıklar ve aksamı. 65.01 - 65.07 
66 — Şemsiyeler, .bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların 

aksamı. 66.01 - 66.03 
67 — Hazırlanmış kuş tüyleri ve mamulleri, yapma çiçekler, 

insan saçından mamuller, yelpazeler. 67.01 - 67.05 

BÖLÜM XIII 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri madde
lerden. maw-nl eşya; seramik mamulleri; cam ve 

camdan mamul eşya 
68 — Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden 

mamul eşya. 68.01- 68.16 
69 — Seramik mamulleri. 69.01 - 69.14 
70 — Cam ve camdan mamul eşya. 70.01 - 70.21 

BÖLÜM X I V 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli 
madenler, kıymetli madenlerle kaplama madenler ve 
bu madenlerden mamul eşya; taklit mücevherci 

eşyası; madenî paralar 
71 — inciler, kıymetli taşlar ve benzerleri, kıymetli madenler, 

kıymetli madenlerle kaplama madenler ve bu madenlerden 
mamul eşya; taklit mücevherci eşyası. 71.01 - 71.16 

72 — Madenî paralar. 72.01 

BÖLÜM X V 

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 
73 — Dökme demir, demir ve çelik. 73.01 - 73.40 
74 — Bakır. 74.01 - 74.19 
75 — Nikel . 75.01 - 75.06 
76 — Alüminyum 76.01 - 76.16 
77 — Magnezyum, berilyum (Glüsinyum). 77.01 - 77.04 
78 — Kurşun. 78.01 - 78.06 
79 — Çinko. 79.01 - 79.06 
80 — Kalay. 80.01 - 80.06 
81 — Başka âdi madenler. 81.01 - 81.04 
82 — A d i madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları. 82.01 - 82.15 
83 — Âdi madenlerden çeşitli eşya. 83.01 - 83.15 

BÖLÜM X V I 
Makinalar ve cihazlar; elektrik malzemesi; bunların 

aksamı 
84 — Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların 

aksamı. 84.01 - 84.65 
85 — Elektrik makina ve cihazları ve elekroteknik işlere yarıyan 

eşya; bunların aksamı. 85.01 - 85.28 

BÖLÜM X V I I 
İVafcil vasıtaları 

86 — Demiryolu naki l vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikle 
çalışmıyan işaret cihazları. 86.01- 86.10 

87 — Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, 
motorsikletler ve diğer kara nakil vasıtaları. 87.01 - 87.14 

88 — Hava nakil vasıtaları. 88.01 - 88.05 
89 Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları. 89.01 - 89.05 

BÖLÜM XVII I 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, 
kontrol alet ve cihazları; tıbbi - cerrahi alet ve 
cihazlar; saatçi eşyası; musiki aletleri, televizyonda 
manyetik usulle hayal ve ses kaydeden ve seri halinde 

çoğaltan cihazlar; bunların aksam ve teferruatı 

AO — Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, ölçü, ayar, kontrol 
alet ve cihazları; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar. 90.01 - 90.29 

91 — Saatçi eşyası. 91.01 - 91.11 

Fasıl Tarife 
No. No. 

92 — Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal ve ses 
kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların aksam 
ve teferruatı. 92.01 - 92.13 

BÖLÜM X I X 
Silâhlar ve mühimmat 

93 — Silâhlar ve mühimmat. 93.01 - 93.07 

BÖLÜM X X 

Tarifenin başka yerlerinde z ikr i geçmiyen veya 
bulunmıyan çeşitli eşya ve müstahsallar 

94 — Mobilyalar; tababatte, cerrahide kullanılan mobilyalar; yatak 
takımları ve benzeri eşya. 94.01 - 94.04 

95 — Yontulmaya veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş haldeki 
maddeler ve mamulleri. 95.01 - 95.08 

96 — Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler. 96.01- 96.06 
97 — Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı. 97.01 - 97.08 
98 — Çeşitli eşya. 98.01 - 98.16 

BÖLÜM X X I 

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

Tarife 
N o : 

Kıymetdmden 
E ş y a n ı n , c i n s i % 

BÖLÜM I 
Canlı hayvanlar ve h a y v a n i müstahsallar 

F A S I L : 1 
Canlı hayvanlar 

N O T . 
Balıklar, kabuklu hayvanlar, naimeler ve mikroorga
nizma kültürleri dışında, bütün canlı hayvanlar bu 
fasıla dâhildir. 

01.01 — Canlı atlar, merkepler ve her cins katırlar. ıo 



— 4 — 

Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n c i n s i % N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

01.02-- Canlı sığır cinsi hayvanlar (Manda cinsi dâhil). 10 F A S I L : 5 01.03 -- Canlı domuz cinsi hayvanlar. 30 F A S I L : 5 
01.04-- Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar. 20 Tarifenin başka yerlerinde sihri geçmiyen veya bulun
01.05 -- Canlı kümes hayvanları. 30 mayan hayvani menşeli sair müstahsallar 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir, 
a) Yenilmeye elverişli hayvani müstahsallar (Mayi 
veya kurutulmuş hayvan kanı, tam veya parça ha 

01.06 -- Canlı sair hayvanlar : 
a) Kobay, ada tavşanı, fare. 
b) Sairleri . 

F A S I L : 2 

5 
30 

mayan hayvani menşeli sair müstahsallar 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir, 
a) Yenilmeye elverişli hayvani müstahsallar (Mayi 
veya kurutulmuş hayvan kanı, tam veya parça ha 

etler ve yenilen sakatat linde hayvan bağırsak, mesane ve midesi hariç); etler ve yenilen sakatat b) 05.05 ilâ 05.07 pozisyonlarında yer alanlardan 
N O T . gayrı, deri, post ve kürkler (Fasıl 41 veya 43); 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. c) A t kılı ve döküntülerinden gayrı, hayvani menşeli 
a) 02.01 ilâ 02.04 ve 02.06 pozisyonlarına girenler dokumaya elverişli maddeler (Bölüm X I ) ~ 
den insanın yemesine elverişli olmıyanlar; d) Fırça imalinde kullanılmak üzere «Fırça başı» 
b) Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri halinde hazırlanmış domuz ve yaban domuzu kılları 
(05.04) ile 05.15 pozisyonuna dâhil hayvan k a m ; ve sair hayvani kıllar (96.03); 
c) 02.05 pozisyonunda yer alan müstahsallardan 2. 05.01 pozisyonunun tatbikında, boylarına göre de
gayrı hayvani yağlar (Fasıl : 15). met haline konulmuş insan saçları kök uçları bir t a 

02.01 —• 01.01 ilâ 01.04 pozisyonlarına giren hayvanların etleri rafa gelecek şekilde sıraya konulmamış ise, «işlen
memiş» sayılır. 
3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin f i l , mamut, 

ve yenilen sakatatı (Taze soğutulmuş veya dondu
rulmuş). 70 

rafa gelecek şekilde sıraya konulmamış ise, «işlen
memiş» sayılır. 
3. Tarifenin neresinde geçerse geçsin f i l , mamut, 

02.02 --Cansız kümes hayvanları ve bunların (Karaciğer ha 
riç) yenilen sakatatı (Taze, soğutulmuş veya dondu
rulmuş). 100 

mors, deniz aygın, narval ve yaban domuzunun mü
dafaa vasıtası olan dişleriyle, gergedan boynuzu ve 
sair hayvanların dişleri «Fildişi» sayılır. 

02.03 — 

-Cansız kümes hayvanları ve bunların (Karaciğer ha 
riç) yenilen sakatatı (Taze, soğutulmuş veya dondu
rulmuş). 100 4. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «At kılı» tâ02.03 — - Kümes hayvanlarının karaciğerleri (Taze, soğutul

50 
b i r i at ve sığır cinsi hayvanların yelelerinin ve kuy 

muş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş.) 50 ruklarının kıllarını ifade eder. 
02.04 — - Sair etler ve yenilen sakatat (Taze, soğutulmuş veya 

50 
05.01 — - işlenmemiş insan saçı (Yıkanmış veya temizlenmiş 

dondurulmuş). 50 olsun olmasın); insan saçı döküntüleri. 25 
02.05 — Domuz yağı ( E t l i kısımları ihtiva edenler hariç) ve 

kümes hayvanlarının yağları (Eritilmemiş» sızdırılma
mış, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, sala

05.02 — -Domuz veya yaban domuzu kılı; porsuk ve diğer hay
vanların fırça imaline elverişli kılları; bu kılların 
döküntüleri. 25 

02.06 -
mura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş). 50 05.03 — A t kılı ve döküntüleri «Başka maddelerin yardımiyle 

02.06 -- H e r nevi et ve yenilen sakatat (Kümes hayvanlarının veya müstakillen tabakalar halinde olsun olmasm». 5 
karaciğerleri hariç) (Tuzlanmış, salamura edilmiş, 
kurutulmuş veya tütsülenmiş). 70 05.04 — Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesane

leri ve mideleri (Balıklarınkiler hariç). 15 

F A S I L : 3 05.05 — Balık döküntüleri. 15 F A S I L : 3 05.06 — -Veterler ve sinirler; tabaklanmamış derilerin kırpın
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler tıları ve benzeri döküntüleri. 15 

N O T . 05.07 — Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları, kuş 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : tüyü ve kısımları (Kenarları kırpılmış olsun olma
a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve etleri (02.04 sm), ince kuş tüyleri (Ham veya sadece temizlenmiş, 
veya 02.06); dezenfekte edilmiş veya muhafazaları için muamele 
b) Cansız balıklarla (Balık ciğerleri, yumurta ve ne görmüş; kuş tüyü veya kısımlarının toz ve dökün

50 fisleri dâhil), («crustace» denilen kabuklu hayvanların tüleri. 50 
ve naimelerin «coquil!ages» denilen kabuklu hayvan 05.08 — Kemikler ve boynuz içi kemikleri (İşlenmemiş, yağı 
lar dâhil), mahiyetleri veya bulundukları hal sebe çıkarılmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat her 
biyle insanlar tarafından yenilmeye elverişli olmıyan hangi bir şekil verilmemiş, asitle muamele görmüş 
lar (Fasıl : 5) ; veya jelatini alınmış); bunlarm toz ve döküntüleri 10 
c) Havyar ve balık yumurtasından yapılmış benzeri 05.09 — Boynuz, tırnak, pençe ve gagalar (İşlenmemiş, basit 
maddeler (16.04). bir şekilde hazırlanmış, fakat herhangi bir şekil ve

03.01 — Balıklar, taze (Canlı veya cansız), soğutulmuş veya rilmemiş) ; bunlarm döküntüleriyle toz haline get ir i l 
dondurulmuş. 
Balıklar (Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş 
veya tütsülenmiş). 

20 miş olanları; balina ve benzeri hayvanların ağız ke
03.02 — 

dondurulmuş. 
Balıklar (Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş 
veya tütsülenmiş). 25 

mikler i (İşlenmemiş, basit bir şekilde hazırlanmış, 
fakat herhangi bir şekil verilmemiş); bunlarm dö
küntüleri ve saçak halinde olan kısımları. 10 

03.03 — «Curustaces» denilen kabuklu hayvanlar ve naimeler 
(«Coquillages» denilen kabuklu hayvanlar dâhil) ( K a 
buklarından çıkarılmış olsun olmasın), taze (Canlı 

05.10 — Fildişi (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlan
mış, fakat herhangi bir şekil verilmemiş); fildişi tozu 
ve döküntüleri. 20 

veya cansız), soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, 05.11 — 

Fildişi (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlan
mış, fakat herhangi bir şekil verilmemiş); fildişi tozu 
ve döküntüleri. 20 

salamura edilmiş veya kurutulmuş; kabukları çıka- 05.11 — Kaplumbağa kabuğu (Tam kabuk veya sıyrılmış yap
rılmaksızın sadece suda haşlanmış kabuklu hayvanlar. 25 raklar halinde) (İşlenmemiş veya basit bir şekilde rılmaksızın sadece suda haşlanmış kabuklu hayvanlar. 

hazırlanmış, fakat herhangi bir şekil verilmemiş); 
F A S I L : 4 kampumbağa tırnakları, kabuk kırpıntıları, dökün

tüleri. 10 
Süt ve süt müstahsalları; kuş ve kümes hayvanlarının 05.12 — Mercan ve benzerleri (İşlenmemiş veya basit bir şe

yumurtaları; tabii bal kilde hazırlanmış, fakat başkaca üzerlerinde çalışıl
N O T L A R . mamış) ; kabuklu su hayvanlarının boş kabukları (İş
1. «Süt» tabirinden, yağlı veya yağı alınmış süt ve lenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat 
ayran, lâktoserum, kestirilmiş süt, kefir, yoğurt ve herhangi bir şekil verilmemiş); boş kabukların toz 
benzeri usullerle tahammür ettirilmiş sair sütler a n  ve döküntüleri. 10 
laş ılır. 05.13 — Tabii süngerler. 30 
2. H a v a almıyan madeni kutulardaki süt ve krema 05.14 — A k amber, kunduz hayası (Kastoreum), kedi misk i 
04.02 pozisyonu anlamında «Konserve» sayılır. Buna (ivet), misk, kunduz böceği (Kantar i t ) ; safra ( K u 
mukabil , sadece sterilize, pastörize veya peptonize rutulmuş olsun olmasm); ispençiyari müstahsalların 
edilmiş olup da, hava almıyan madenî kutulara ko hazırlanmasında kulanmaya elverişli olan hayvani 
nulmamış bulunan süt ve krema bu pozisyon anla maddeler (Taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya m u 
mında «Konserve» sayılmaz. vakkaten muhafaza için başka şekilde konserve edil

04.01 ~ Süt ve krema (Taze, teksif edilmemiş şekersiz). 30 miş) : 
04.02 — Süt ve krema (Konserve edilmiş, teksif olunmuş veya a) Kantar i t . 10 

şekerli). 50 
a) Kantar i t . 10 

04.03 — Tereyağı. 50 
05.15 — 

b) Sairleri . 50 
04.04 — Peynir ve çökelek. 50 05.15 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bu-

lunmıyan hayvani menşeli müstahsallar; 1 inci veya 
04.05 — Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları ve yumurta 3 üncü fasıllara dâhil olup insanın yemesine elverişli 

sarısı (Taze, kurutulmuş veya başka şekilde konserve 
30 

olmıyan cansız hayvanlar : 
edilmiş) (Şekerli olsun olmasın). 30 a) Ipekböceği tohumu. Muaf 

04.06 — Tabii bal. 50 b) Sairleri . 30 



Tarife Kıymetinden i Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

B Ö L Ü M II 08.02 --Turunçgiller (Taze veya kurutulmuş.) 20 
B Ö L Ü M II 08.03 -- i n c i r (Taze veya kurutulmuş). 20-

Nebati müstahsallar 08.04 —Üzüm (Taze veya kurutulmuş). ( 

08.05 — Sert kabuklu meyvalar (08.01) pozisyonundakilerden 
20 

başkaları (Taze veya kurutulmuş, kabuklu veya k a 
F A S I L : 6 buksuz) . 20 

Canlı nebatlar ve çiçekçilik müstahsalları 08.06 -
08.07 — 

- E l m a , armut ve ayva (Taze). 
- Sert çekirdekli meyveler (Taze). 

50 
20 

N O T L A R . 08.08 — - Çilek ve benzerleri (Taze). 20 
1. B u fasıl umumiyetle bahçıvanlar, fidan yetiştiren 08.09 — - S a i r meyvalar (Taze). 20 
ler ve çiçekçiler tarafından münhasıran dikme veya 08.10 — - Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmamış; çiğ veya 
süs maksadiyle yetiştirilen müstahsalları iht iva eder. pişmiş). 20 
Bununla beraber patatesler, yenilen soğan ve sarım 0 8 . 1 1 -- Muvakkaten muhafaza edilmiş meyvalar (Meselâ : 
saklar bu fasla dâhil değildir (Fasıl 7). 

0 8 . 1 1 -
Kükürt gazı ile yahut tuzlu su, kükürtlü su veya 

2. Buketler, sepetli çiçekler, çelenkler ve benzerleri, sair maddeler katılmış su içinde muvakkaten muha
hale göre 06.03 veya 06.04 pozisyonlarındaki çiçek faza edilmiş olan, fakat bu haliyle yenilmeye elverişli 
ler veya yapraklı dallar rejimine tabidir. Bunların bulunmıyanlar). 20 
ihtiva ettikleri sair maddelerden teferruat nazarı i t i  08.12 — -Kurutulmuş meyvalar (08.01 ilâ 08.05 pozisyomlarmda-
bara alınmaz. kilerden başkaları). 20 

06.01 —> Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, yeraltı 08.13 — - Kavunların ve turinçgillerin kabuklan (Taze, dondu
sakları (Grifler, rizomlar) (Sürgün vermiş veya ver rulmuş, kurutulmuş veya tuzlu su, kükürtlü su veya 
memiş veya çiçeklenmiş). 25 muvakkaten muhafazalarını temine yarıyan başka 20 06.02 — - Sair canlı nebatlar ve kökler (Ağaçlar, fidanlar, ça

25 
maddeler katılmış su içinde). 20 

lılar, aşı kalemleri , aşı gözleri ve çelikler dâhil) : F A S I L : 9 a) Çelikler, aşı kalem ve gözleri, meyve ağaçları ve F A S I L : 9 
fidanları, orman ağaçlan ve fidanları, 
b) Sairleri . 

5 
25 Kahve, çay, Paraguay çayı (Maté) ve baharat 

06.03 — - ¡5 üs veya bukbi için kesilmiş çiçekler, çiçek gonca
ları ve tomurcuklar (Taze, Kurutulmuş, boyanmış, 
beyazlatılmış, emdirilmiş veya başka şekilde hazır
lanmış). 25 

N O T L A R . 
1. 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarına giren müstahsalla-
rın birbirleriyle olan mahlutları aşağıda gösterildiği 
şekilde t a s n i f edilir : 

06.04 — Süs veya buket için yapraklı dallar, yapraklar, ince 
dallar, otlar, yosunlar ve likenler (Taze, k u r u t u l 
muş, beyazlatılmış, boyanmış, emdirilmiş veya başka 
şekilde hazırlanmış olanlar dâhil, 06.03 pozisyonundaki 

a) Aynı pozisyona giren müstahsalların birbiriyle olan 
mahlutları da aynı pozisyona girer. 
b) Muhteli f pozisyonlara giren i k i veya daha fazla 
müstahsalm birbiriyle olan mahlutları 09.10 pozisyo

çiçek, gonca ve tomurcuklar hariç). 25 nuna girer. Yukarda (a) ve (b) bentlerinde yazılı mahçiçek, gonca ve tomurcuklar hariç). 
lutlar da dâhil olmak üzere 09.04 ilâ 09.10 pozisyon

F A S I L : 7 larına giren müstahsallara başka maddelerin katılF A S I L : 7 mış olması, mahlutun aslî mahiyetini değiştirmedikçe, 
Sebzeler ve yenilen kökler, yumrular ve nebatlar tasniflerine tesir etmez. A k s i takdirde bu mahlutlar 

NOT. bu fasıl dışında kalırlar; bunlardan, lezzet veya çeşni 
Aşağıda yazılı olanlar 07.04 pozisyonuna dâhil değildir : verici mahlut maddeler 21.04 pozisyonuna girer. 
a) B a k l a g i l kuru sebzeler, kabukları ayıklanmış 2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
(07.05); a) «Capcicum grossum» cinsi (Tatlı) biber, döğül-
b) Tatlı biberler (Capcicum grossum), toz halinde 
(09.04); 

memiş (Fasıl 7) ; 
b) «Cubeba officinalis Miquel» veya «Piper cubeba» 

b) Tatlı biberler (Capcicum grossum), toz halinde 
(09.04); cinsi kebabe biberi (12.07). 
c) 07.05 pozisyonunda yer alan k u r u sebzelerin un 09.01 — Kahve (Kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olma
ları (11.03); sın); kahve kabukları ve zarları; içinde herhangi bir 
d) Patates unu, irmiği ve rendesi (11.05). Y u k a - nisbette kahve bulunan ve kahve yerine kullanılan 
r i k i hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 07.01 ilâ 07.04 maddeler 
pozisyonlarının tatbikatmda «sebzeler ve yenilen a) Çiğ. 75 
nebatlar» tâbirine, aynı zamanda yenilen mantarlar, b) Kavrulmuş (Öğütülmüş olsun olmasın). 100 
yer mantarları, zeytinler, Hint hıyarı (Kapari ) , do 09.02 — Çay. 100 
mates, patates, turşuluk pancar, hıyarlar, turşuluk 09.03 — Paraguay çayı (Maté). 100 
ıküçük hıyarlar, kabaklar ve patlıcanlar, tatlı biber 09.04 — Biber («Piper», «Capcicum» ve «Pimenta» cinsleri). 100 
ler (Capcicum grossum), rezene, maydanoz, frenk 09.05 — Vani lya . 40 
maydonozu, tarhun otu, tere, merzenguş otu, bayır 09.06 — Tarçın ve tarçın ağacmın çiçeği. 100 
turpu ve sarımsaklar da girer 07.07 — Karan f i l (Meyva, tane ve sapları). 100 

07.01 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Taze veya soğutulmuş). 25 09.08 — Küçük Hindistan cevizi «Müskat» ve kabuğu; kakule. 100 
07.02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Pişirilmiş olsun olma 09.09 — Anason, Çin Anasonu, rezene, kişniş, kimyon, k a r a 

100 sın) (Dondurulmuş). 25 

25 

man kimyonu ve ardıcın taneleri. 100 
07.03 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Tuzlu su içinde, kükürtlü 

su veya muvakkaten muhafazalarını temine yarıyan 
başka maddeler katılmış su içinde, fakat derhal yeni l 
mek maksadiyle hazırlanmamış). 

25 

25 

09.10 — K e k i k , defne ve safran; sair baharat. 

F A S I L : 10 
Hububat 

100 

07.04 — Sebzeler ve yenilen nebatlar, kurutulmuş, suyu alın N O T . 
B u fasıl münhasıran, k a b u k l a n alınmamış veya üzer
lerinde başka şekilde çalışılmamış olan hububat ta 
nelerini ihtiva eder. Bununla beraber, kabuklarından 

mış veya tebahhur ettirilmiş (Parça halinde kesilmiş 
veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline ge
tirilmiş olanlar dâhil, başka suretle hazırlanmış olan
lar hariç). 25 

N O T . 
B u fasıl münhasıran, k a b u k l a n alınmamış veya üzer
lerinde başka şekilde çalışılmamış olan hububat ta 
nelerini ihtiva eder. Bununla beraber, kabuklarından 

07.05 — 

mış veya tebahhur ettirilmiş (Parça halinde kesilmiş 
veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline ge
tirilmiş olanlar dâhil, başka suretle hazırlanmış olan
lar hariç). 25 ayıklanmış, perdahlanmış, parlatılmış ,veya kınlmış 

07.05 — Baklag i l k u r u sebzeler, kabukları ayıklanmış (İç k a  pirinç taneleri 10.06 pozisyonunda yer alır. 
bukları çıkarılmış veya taneleri kırılmış olsun olma
sın). 25 10.01 — Buğday; çavdarla karışık buğday. 15 

07.06 — Manyoka, ararot, salep, yerelması, tatlz patates ve 
25 

10.02 — Çavdar. 15 
yüksek nispette nişasta veya inülin iht iva eden benzeri 10.03 — A r p a . 15 
sair kökler ve yumrular (Taze veya kurutulmuş, tam 10.04 — Yulaf . 15 
veya dilimlere ayrılmış); sagu özü. 25 10.05 — Mısır. 15 

F A S I L : 8 10.06 — Pirinç. 50 

Yenilen meyvalar, kavunun ve turinçgülerin kabukları 10.07 — K a r a buğday, ak darı, darı, kuşyemi (Uzun d a n ) ; 
sair hububat. 15 

N O T L A R . 
1. B u fasıl, yenilmeye elverişli olmıyan meyvaları F A S I L : 11 
ihtiva etmez. 
2. «Taze» tâbirine, soğutulmuş olanlar da dâhildir. 

Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta; glüten; inülin 

08.01 — Hurma, muz, ananas, mango, mangust, avokado ar
mudu, Hint armudu, Hindistan cevizi, Brezi lya ce
v iz i , K a j u cevizi (Taze veya kurutulmuş, kabuklu ve
ya kabuksuz) . 75 

N O T . 
Aşağıda yazılı olanlar bu fazla dâhil değildir : 
a) Kavrulmuş malt, kahve yerine kullanılmak üzere 
hazırlanmış (HaSe göre, 09.01 veya 21.01); 

- 5 • 



— 6 — 

Tarife 
N o : 

Kıymetlnden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

11.01 — 
11.02 — 

11.03 — 

11.04 — 
11.05 — 
11.06 — 

11.07 — 
11.08 — 
11.09 —. 

b) Çocuk mamaları veya perhiz yemekleri için (Me
selâ ısıtma ameliyesi ile) hazırlanmış unlar (19.02). 
Bununla beraber, sadece pişme hassasını ıslah maksa-
diyle ısıtma ameliyesine tabi tutulmuş unlar bu fas
la dâhildir; 
c) «Corn flakes» ve 19.05 pozisyonuna dâhil olan 
sair müstahsallar; 
d) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
e) 33.06 pozisyonuna dâhil ıtriyatçılık ve tuvalet 
müstahzarları karakterini haiz nişastalar. 
Hububat unları. 

Bulgur , i rmik, kabukları ayıklanmış, zarları çıkarıl
mış, kırılmış veya ezilmiş hububat taneleri (Flokonlar 
dâhil), kabukları ayıklanmış, patlatılmış, kırılmış pirinç 
hariç; hububat f i l iz leri (Un haline getirilmiş olsun ol 
masın) . 
07.05 pozisyonuna giren baklagi l kuru sebzelerin un-
ıları. 
8 inci fasılda yer alan meyvaların unları. 
Patates unu, irmiği ve rendesi. 
Sagu, manyoka, ararot ve salebin ve 07.06 pozisyo
nuna giren sair kök ve yumruların unları ve irmikler i 
M a l t (Kavrulmuş olsun olmasın). 
Nişastalar; inülin. 

Glüten ve Glüten unu (Kavrulmuş olsun olmasm). 

F A S I L : 12 

30 

30 

30 
30 
30 

60 
30 

755 
25 

12.10 — Hayvan yemi pancar ve kökler, İsveç şalgamı; kuru 
ot, kaba yonca, evliya otu, yonca, hayvan yemi la
hana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemi sair ne
bati müstahsallar. 

F A S I L : 13 

Boyacılıkta veya debagatte kullanılmaya elverişli ne
bati iptidai maddeler; zamklar, reçineler ve sair ne

bati usare ve hulâsalar 

NOT. 
Meyan kökü hülâsası, nezle otu hülâsası, şerbetçi otu 
hülâsası, sarı sabır hulâsası ve afyon, nebati usare 
ve hülâsa sayılır (13.03). 
Aşağıda yazılı olanlar 13.03 pozisyonuna dâhil değildir. 
a) Ağırlık itibariyle </r 10 dan fazla şekeri ihtiva 
eden veya şekerci mamûlâtı halinde bulunan meyan 
kökü hülâsası (17.04); 
b) M a l t hülâsası (19.01); 
c) Kahve, çay veya Paraguay çayı hülâsası (21.02); 
d) İçki olarak kullanılmak üzere alkol katılmış ne
bati usare ve hulâsalarla, içki imaline mahsus olup, 
«teksif edilmiş hülâsalar» diye anılan alkollü mürek-
rek müstahzarlar (Fasıl 22); 
e) Tabiî kâfuru (29.13) ve Glycyrrhtzine (29.41); 

25 

Yağh tohum, ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve 
meyvalar; sanayide ve tababette kullanılan nebatlar; 

saman ve hayvan yemleri 
N O T L A R . 
1. Y e r fıstığı, soya fasulyesi, hardal ve haşhaş to
humları ve kopra, yağlı tohum addolunur (12.01). 
Hindistan cevizi 08.01 pozisyonuna dâhildir. Zeytin, 
hazırlanma şekillerine göre, 7 veya 20 nci fasla girer. 
2. Pancar tohumları, çayır otları tohumları, süs çi
çekleri tohumlan, sebze tohumları, meyva ve orman 
ağaçlarının tohumlan, fiğ ve acı bakla tohumu, ek i l 
meye mahsus tohumlar addedilir (12.03). Buna mu
kabi l , tohumluk baklagil k u r u sebzeler (07.05), ba
harat teşkil eden tohumlar ve 9 uncu fasılda yer alan 
sair müstahsallar, hububat tohumlan (Fasıl 10), 
yağlı tohum ve meyvalar (12.01) ve 12.07 pozisyonun
da yer alan tohum ve meyvalar, 12.03 pozisyonuna 
dâhil değildir. 
3. Aşağıda yazılı nebatlarla nebat parçaları, diğer
leri meyanında, 12.07 pozisyonuna dâhildir : Fesleğen, 
hodan, çördük otu, her cins nane, biberiye, sedef otu. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 12.07 pozis
yonu dışında kalır : 
a) Yağlı tohum ve meyvalar (12.01); 
b) 30 uncu fasıldaki İspençiyari müstahsallar; 
c) 33 üncü fasıldaki ıtnyatçılık ve tuvalet madde
ler i ; 

f) ilâçlar (30.03); 
g) Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasa
lar (32.01 veya 32.04); 
h) Uçan yağlar ve rezinoitler (33.01), kokulu mu
kattar sular ve uçan yağların sulu mahlûlleri (33.05); 
ij) Kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî 
zamklar (40.01). 

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

13.02 —• Gomelâka (Beyazlatılmış olsun olmasın); tabii zamk
lar, tabii reçineli zamklar, tabii reçineler ve tabi i pe-
lesenkler : 
a) Gomelâka, zamkı arabî, günlük. 
b) Sairleri . 

13.03 — Nebati usare ve hülâsalar; pektin, agar - agar ve ne
batlardan çıkarılan sair tabiî yapışkan ve kıvam 
verici maddeler. 

F A S I L : 14 

örülmeye ve yontulmaya elverişli nebati maddeler; 
tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bu

lunmayan nebati menşeli sair müstahsallar 
N O T L A R . 

100 
20 

70 
50 

100 

12.01 — 

12.02 — 

12.03 -

12.04 — 

d) 38.11 pozisyonuna giren dezenfekte edici, haşarat 
öldürücü, parazitleri ve zararlı otları yok edici müs
tahsallar. 

-Yağlı tohum ve meyvalar (Kınlmış olsun olmasın). 
İHTAR : B u pozisyona dâhil olan ve 308 sayılı To
humlukların kontrol ve sertifikasyonuna dair kanun 
gereğince T a n m Bakanlığının müsaadesi ile ithal edi
lecek tohumluklar vergiden muaftır. 

- Yağlı tohum ve meyvaların yağı alınmamış unları 
(Hardal unu hariç). 

- Eki lmeye mahsus tohumlar, sporlar ve meyvalar : 
a) Şeker pancarı tohumu. 
b) Sairleri . 

- Şeker pancarı (Bütün veya dilinmiş) (Taze, k u r u 
tulmuş veya toz haline getirilmiş); şeker kamışı. 

30 

30 

5 
25 

25 

1. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas itibariyle 
mensucat imalinde kullanılan nebati maddeler ve l i f 
ler ile münhasıran mensucat imalinde kullanılabile
cek hale getirilmiş diğer nebati maddeler bu fasla 
girmez (Bölüm X I ) . 
2. Yarılmış sepetçi söğüdü, kamış, bambu ve ben
zerleri, roten kamışının özü, çekilmiş veya dilinmiş 
roten kamışı 14.01 pozisyonuna girer. Ağaçtan şerit
ler bu pozisyon dışında kalır (44.09). 
3. Ağaç yünü 14.02 pozisyonuna girmez (44.12). 
4. Fırça imalinde kullanılan hazır fırça başları 
14.03 pozisyonuna girmez (96.03). 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan nebati 
maddeler (Sepetçi söğüdü, kamış, bambu, roten (ka
mışı, sazlar, rafya, ıhlamur kabukları ile, temizlen-
lenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları 
ve benzerleri). 

14.02 — Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada k u l 
lanılan nebati maddeler (Kapok, kanepe otu, deniz 
yosunu ve benzerleri) (Başka maddelerin yardımiyle 
veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasm). 

14.03 — Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan nebati 
maddeler (Hint darısı, pisava, a y n k otu, istle ve ben
zerleri) (Bağ veya demet halinde olsun olmasın). 

14.04 —• Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuk
lar ve cevizler (Korozo cevizi ve dom palmiyesi ce
vizleri ve benzerleri). 

1 2 . 0 5 -

12.06 -
12.07 -

12.08 -

- Hindiba kökü (Doğranmış olsun olmasm) (Taze veya 
kurutulmuş, fakat kavrulmamış). 

-Şerbetçi otu (Kozaları ve lüpülini). 
- Başlıca ıtnyatçılıkta, tababette, haşaret ve parazitle

r i n itlafında ve benzeri İşlerde kullanılan nebatlar, ne
bat parçalan, tohum ve meyvalar ı(Taze veya k u r u 
tulmuş, bütün, kesilmiş, kınlmış veya toz haline geti
rilmiş) . 

-Keçiboynuzu (Taze ve kurutulmuş (Kırılmış veya 
toz haline getirilmiş plsun olmasm); tarifenin başka 
yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bulunmıyan ve b i l 
hassa insan gıdası olarak kul lanmaya elverişli olan 
meyva çekirdekleri ve nebati müstahsallar. 

25 
25 

110 

25 

1. Nasıl hazırlanmış olursa olsun, esas itibariyle 
mensucat imalinde kullanılan nebati maddeler ve l i f 
ler ile münhasıran mensucat imalinde kullanılabile
cek hale getirilmiş diğer nebati maddeler bu fasla 
girmez (Bölüm X I ) . 
2. Yarılmış sepetçi söğüdü, kamış, bambu ve ben
zerleri, roten kamışının özü, çekilmiş veya dilinmiş 
roten kamışı 14.01 pozisyonuna girer. Ağaçtan şerit
ler bu pozisyon dışında kalır (44.09). 
3. Ağaç yünü 14.02 pozisyonuna girmez (44.12). 
4. Fırça imalinde kullanılan hazır fırça başları 
14.03 pozisyonuna girmez (96.03). 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan nebati 
maddeler (Sepetçi söğüdü, kamış, bambu, roten (ka
mışı, sazlar, rafya, ıhlamur kabukları ile, temizlen-
lenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları 
ve benzerleri). 

14.02 — Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada k u l 
lanılan nebati maddeler (Kapok, kanepe otu, deniz 
yosunu ve benzerleri) (Başka maddelerin yardımiyle 
veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasm). 

14.03 — Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan nebati 
maddeler (Hint darısı, pisava, a y n k otu, istle ve ben
zerleri) (Bağ veya demet halinde olsun olmasın). 

14.04 —• Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuk
lar ve cevizler (Korozo cevizi ve dom palmiyesi ce
vizleri ve benzerleri). 

50 

50 

50 

10 
12 .09 --Hububat sapları ve k a v u z l a n (işlenmemiş) (Kıyıl

mış olsun olmasm). 25 
14.05 —• Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen < veya bu

lunmıyan nebati menşeli müstahsallar. 25 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
JNO : E ş y a n ı n cinsi % No : E ş y a n ı n cinsi 

BÖLÜM m 16.03 — Çiğ et hulâsası ve suyu. 60 
H a y v a n i ve nebati y a ğ l a r ( K a t i veya m a y i ) ; bun la r ın t a h a l l ü - 16.04 — Balık «ıüstahzarlan ve konserveleri '(Havyar ve ben

zerleri dâhil). 
«Crustacé» denilen kabuklu hayvanlarla naimelerin 

60 lünden meydana gelen m ü s t a h s a l l a r ; haz ı r l anmış yenil ir k a t ı 16.05 — 

Balık «ıüstahzarlan ve konserveleri '(Havyar ve ben
zerleri dâhil). 
«Crustacé» denilen kabuklu hayvanlarla naimelerin 

60 
y a ğ l a r ; h a y v a n ı veya neba t ı menşel i mumlar («Coquillages» denilen kabuklu hayvanlar dâhil) müs-

tahzarlan ve konserveleri. 60 
FASIL : 15 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunla FASIL 17 
rın tahallülünden meydana gelen müstahsallar; ha Şeker ve şeker mamulleri zırlanmış yenilir katı yağlar; hayvani veya nebati Şeker ve şeker mamulleri 

menşeli mumlar NOTLAR : 
NOTLAR. 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : a) Kakao ihtiva eden şeker mamulleri '(18.06); 
a) Domuz ve kümes hayvanları yağlan ^Eritilme b) Kimyaca saf şekerler (29.43); bununla beraber 
miş veya, sızdmlmamış (02.05); kimyaca saf sakaroz bu istisnaya dâhil değildir; 
b) Kakao yağı (18.04); 
c) Kıkırdaklar (23.01); nebati yağ istihsalinde elde 

c) Şekerli ispençiyari müstahsallar i(Fasıl 30). b) Kakao yağı (18.04); 
c) Kıkırdaklar (23.01); nebati yağ istihsalinde elde 2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca saf sakaroz 17.01 

pozisyonuna girer. 
Pancardan ve kamıştan elde edile» sökerler ı(Katı 
halde). 
Sair şekerler; şeker şuruplan, suni bau (Tabii bal ile 

edilen küspeler, pirina ve sair bakiyeler (23.04); 
d) izole edilmiş yağ asitleri; müstahzar mumlar, is

17.01 — 

2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca saf sakaroz 17.01 
pozisyonuna girer. 
Pancardan ve kamıştan elde edile» sökerler ı(Katı 
halde). 
Sair şekerler; şeker şuruplan, suni bau (Tabii bal ile 

150 pençiyari müstahsallar, boya, vernik, sabun, ıtriyat
çılık, tuvalet ve kozmetik müstahsallar haline getiril
miş yağlı maddeler; sülfone edilmiş mayi yağlar ve 

17.02 — 

2. Menşei ne olursa olsun, kimyaca saf sakaroz 17.01 
pozisyonuna girer. 
Pancardan ve kamıştan elde edile» sökerler ı(Katı 
halde). 
Sair şekerler; şeker şuruplan, suni bau (Tabii bal ile 

150 pençiyari müstahsallar, boya, vernik, sabun, ıtriyat
çılık, tuvalet ve kozmetik müstahsallar haline getiril
miş yağlı maddeler; sülfone edilmiş mayi yağlar ve kanşık olsun olmasın); karamelleştirilmiş şeker Vf 

melaslar : 
a) Laktoz. 
b) Sairleri. 
Meılâs ı(Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 

VI ncı bölüme giren sair müstahsallar; 
kanşık olsun olmasın); karamelleştirilmiş şeker Vf 
melaslar : 
a) Laktoz. 
b) Sairleri. 
Meılâs ı(Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 

35 e) Mayi yağlardan müştak taklit kauçuk f40.02). 

kanşık olsun olmasın); karamelleştirilmiş şeker Vf 
melaslar : 
a) Laktoz. 
b) Sairleri. 
Meılâs ı(Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 

35 
2. Nötralizasyon patlan «Soapstocks», mayi yağla
rın tortu veya bakiyeleri, stearik zift, yapağı yağı 17.03 — 

kanşık olsun olmasın); karamelleştirilmiş şeker Vf 
melaslar : 
a) Laktoz. 
b) Sairleri. 
Meılâs ı(Renksiz hale getirilmiş olsun olmasın). 150 

35 
zifti ve gliserin zifti 15.17 pozisyonuna girerler. 17.04 — Şeker mamulleri (Kakaosuz). 150 

15.01 — Her türlü domuz ve kümes hayvanlan yağlan (Eri
tilmiş veya sızdırılmış). 20 

17.05 — Şeker, şurup ve melaslar |(Koku veya renk verici 
maddeler katılmış), (Vanilyalı veya varni'linli şekerler 
dâhil; ne nispette olursa olsun, şeker katılmış meyve 

15.02 — îç yağı KSığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların) (Ham sulan hariç). 150 
veya eritilmiş) (Hk 'mahsul «Premiers jus» denilen 

sulan hariç). 

15.03 
iç yağı dâhil). 40 FASIL 18 15.03 — Stearin soler; oleo - stearin; emülsiyon haline geti-
nilmemiş, içine bir şey katılmamış veya herhangi bir Kakao ve müstahzarları 

15.04 

şekilde hazırlanmamış oleo - margarin ve mayi do
muz yağı. 75 NOTLAR. 

1. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 veya 30.03 pozisyonlarında 15.04 — Balık yağlan ve memeli deniz hayvanlannın yağlan 
|(Katı veya mayi) (Rafine edilmiş olsun olmasın). 20 

yer alan kakaolu veya çikolatalı müstahzarlar bu fasla 
dâhil değildir. 

15.05 
ihtar : Sanayide kullanılacaklar tağyiir edilecektir. 2. îçdnde kakao bulunan şeker mamulleri ve bu fas15.05 —Yapağı ve bundan müştak yağlı maddeler (Lanolin 
dâhil). 40 

lın 1 numaralı notundaki hüküm mahfuz kalmak üzere, 
kakao ihtiva eden başka gıda müstahzarları 18.06 po

15.06 — Sair hayvani katı ve mayi yağlar l(Paça yağı, kemik zisyonuna girer. 
veya döküntülerden çıkarılan yağlar, v. s.). 75 18.01 — Kakao tane ve kınklan l(Çiğ veya kavrulmuş). 50 

15.07 — Nebati sabit yağlar ı(Katı veya mayi), (Ham, temiz 18.02 — Kakao kabuklan (Dış ve iç), zarları ve döküntüleri. 50 

15.08 
lenmiş veya rafine edilmiş). 40 18.03 — -Kakao hamuru >(Külçe veya parça halinde) (Yağı 15.08 — Hayvani ve nebati mayi yağlar ((Kaynatılmış, .okside 

18.03 — 
alınmış olsun olmasın). 
Kakao yağı (Katı veya mayi). 

100 edilmiş, suyu alınmış, sülfüre, sufle veya standolize 
edilmiş veya başka şekilde tadil olunmuş). 40 18.04 — 

alınmış olsun olmasın). 
Kakao yağı (Katı veya mayi). 50 

15.09 — Degra. 30 18.05 — Toz kakao i(IŞekersiz). 100 
15,10 — Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asdt yağlan; sınai 

30 
18.06 — Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzar

ları. 100 
yağ alkolleri. 40 

Çikolata ve kakao ihtiva eden başka gıda müstahzar
ları. 100 

15.11 — Gliserin [(Gliserinli sular ve gliserinli lesivler dâhil). 40 FASIL 19 
Esasını hububat un veya nişasta teşkil eden müstah

zarlar; pastacılık mamulleri 

15.1v2 — Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleştirilmiş 
hayvani veya nebati mâyı ve katı yağlar (Rafine 
edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir ameliye 

FASIL 19 
Esasını hububat un veya nişasta teşkil eden müstah

zarlar; pastacılık mamulleri 

15.13 
görmemiş). 

— Margarin, eritilmiş veya sızdırılmış domuz yağı tak
60 NOTLAR. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mûtat yelitleri ve sair hazırîanmış yenilir katı yağlar. 60 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Çocuk mamaları, perhiz yemekleri veya mûtat ye15.14 — İspermeçet ı(Ham, sızdınlmış veya rafine edilmiş) 

(Suni olarak boyanmış olsun olmasın). 40 
mekler için hazırlanmış olan ve ağırlık itibariyle % 50 
veya daha fazla kakao ihtiva eden ve esasını un, ni

15.15 —'Balmumu ve sair böoek mumlan ,(Suni alarak boyan
mış olsun olmasın). 40 

şasta veya malt hulâsası teşkil eden müstahzarlar 
1(18.06); 

15.16 — Nebati mumlar ı(Suni olarak boyanmış olsun olmasın). 20 b) Hayvanlara yedirilmek üzere hususi şekilde ha
15.17 — Yağların yahut hayvani veya nebati mumların işlen

mesinden meydana gelen bakiyeler. 40 
zırlanmış olup esasını un veya nişasta teşkil eden müs
tahzarlar (Bisküi vesaire) (23.07); 
c) İspençiyari müstahzarlar (Fasıl 30). 
2. Bu fasıldaki müstahzarlardan esaslarını meyva 

BÖLÜM rv veya sebze unu teşkili edenler, esasını hububat unu BÖLÜM rv teşkil eden benzeri müstahzarlarla aynı rejime tabidir. 60 19.01 — - Malt hulâsası 60 
Gıda sanayi i m ü s t a h s a l l a r ı ; m e ş r u b a t ; a lko l lü içk i le r ve 19.02 — -Çocuk mamalan, perhiz yemekleri veya mûtat ye

sırtoeler; tutun mekler için hazırlanmış olan ve esasını un, nişasta 
veya malt hulâsası teşkil 'eden müstahzarlar l(Ağırlık 50 FASIL 16 itibariyle *% 50 den az kakao ihtiva edenler dâhil). 50 

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla nağmelerden hasırlan 19.03 — - Makarna, şehriye ve -benzerleri. 50 
mış yenilecek maddeler 

NOT. 
2 nci ve 3 üncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış 

19.04 — -Tapyoka ve sagu; patates nişastasından veya sair ni 50 mış yenilecek maddeler 
NOT. 
2 nci ve 3 üncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış 

şastalardan elde edilen benzerleri. 50 mış yenilecek maddeler 
NOT. 
2 nci ve 3 üncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış 19.05 --Kabarma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle 

elde edilen ve esasını hububat teşkil eden müstahsalveya konserve edilmiş etler, balıklar, «crustacés» deni
-Kabarma suretiyle hâsıl olan veya kızartma suretiyle 
elde edilen ve esasını hububat teşkil eden müstahsal

50 len kabuklu hayvanlar ve naıimeler |(«Coquillages» lar («Puffed rice», «Corn flakes» ve benzerleri). 50 
denilen kabuklu hayvanlar dâhil), bu fasla girmez. 19.06 — -Hosti, ilâç güllâcı, mühür güllâcı, güllâç, yufka ve 50 16.01 — Etten, sakatattan veya kandan mamul sucuk, sosis, sa benzerleri. 50 
lam ve benzerleri 75 19.07 — -Ekmek, peksimet ve sair kaba ekmekçi mamulleri 

16.02 — Etten veya sakatattan mamul sair müstahzarlar ve İ(Şeker, bal, yumurta, yağlı maddeler, peynir ve meyva 
konserveler. 80 katılmış olanlar hariç). 50 
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Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

19.08 — Pastalar, bisküiler, kekler ve sair ince ekmekçi ma
mulleri (Herhangi bir nispette kakao katılmış olsun 
olmasm). 75 

F A S I L 20 
Sebze , y e n i l e n nebat , m e y v a ve s a i r nebat v e y a nebat 

parçaları müstahzarları 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhili değildir : 
a) 7 nci ve 8 inci fasıllarda yazılı usullerle hazırlan
mış veya konserve edilmiş sebzeler, yenilen nebatlar 
ve meyvalar; 
b) Şeker mamulleri '(17.04) veya çikolata mamulleri 
(18.06) haline getirilmiş şekerli meyva pelte ve ezme
leri . 
2. 20.01 ve 20.02 pozisyonlarında bahis mevzuu edilen 
«Sebzeler ve yenilen nebatlar», başka şekiller altında 
07.01 ilâ 07.05 pozisyonlarında yer almış oCanlardır; 7 
nci fasıl notunun son paragrafında z i k r i geçen nebatlar 
da buna dâhildir. 
3. Şurup içinde konserve edilmiş olan yenilmeye el
verişli nebatlar ve nebat parçaları, ezcümle zencefil 
ve melek otu, 20.06 pozisyonuna girer; kavrulmuş yer 
fıstığı da 20.06 pozisyonuna dâhildir. 
4. Ağırlık itibariyle kuru hulâsa nispeti <?'r 7 ve daha 
fazla olan domates suyu 20.02 pozisyonuna girer. 

20.01 — Sebzeler, yenilen nebatlar ve meyvalar H Sirke veya 
asit asetikle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Tuz, 
baharat, hardal veya şeker katılmış olsun olmasm). 50 

20.02 — Sebzeler ve yenilen nebatlar (Hazırlanmış veya kon
serve edilmiş) (Sirke veya asit asetikle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş olanlar hariç). 50 

20.03 — Dondurulmuş meyvalar (Şeker katılmış). 75 
20.04 — Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat parçalan şe

kerlemeleri (Emdirilmiş, glase veya kristal ize) . 75 
20.05 — Meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marme

lâtlar (Pişirilerek hazırlanmış) (Şeker katılmış olsun 
olmasm). 75 

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

20.07 — Meyva su lan (Üzüm suyu dâhil) veya sebze suları 
(Tahammür ettirilmemiş ve alkol katılmamış) (Şeker 
katılmış olsun olmasın). 75 

F A S I L 21 
Çeşitli g ıda müstahzarları 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 07.04 pozisyonundaki sebzelerin matlûtları; 
b) Ne nispette olursa olsun, kahveyi iht iva eden ve 
kahve yerine kullanılan kavrulmuş maddeler (09.01); 
c) 09.04 ilâ 09.10 pozisyonlarındaki baharat ve sair 
müstahsallar; 
d) ilâç haline getirilmiş meyvalar (30.03). 
2. Y u k a r d a 1 numaralı notun (b) bendinde yazılı 
kavrulmuş maddelerin hulâsatan 21.02 pozisyonuna 
girer. 

21.01 — Kavrulmuş hindiba ve kahve yenine kullanılan sair 
kavrulmuş maddeler; bunların hulâsalan. 100 

21.02 — Kahve, çay ve Paraguay çayı hulâsa veya esansları; 
esası bu hulâsa veya esanslar olan müstahzarlar. 100 

21.03 — Harda l unu ve hazır hardal. 50 
21.04 — Salçalar; lezzet ve çeşni verici mahlut maddeler. 75 
21.05 — • Çorbalar veya et ve sebze su lan için müstahzarlar; 

hazır çorbalar veya et sulan. 75 
21.06 — Tabi i mayalar (Canlı veya cansız ) ; müstahzar suni 

mayalar. 25 
21.07 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmıiyen veya bu-

lunmıyan gıda müstahzarları. 75 

F A S I L 22 
Meşrubat , alkollü içkiler ve s i r k e l e r 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mukat tar su ve n a k i l su (28.58); 
c) Ağırlık itibariyle % 10 dan fazla asetik asit i h t i 
va eden sudaki mahlûller (29.14); 
d) 30.03 pozisyonundaki ilâglar; 
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarlan (Fasıl 33). 
2. 22.08 ve 22.09 pozisyonlannm tatbikatında alkol 
derecesi, 15 santigrat sühunet derecesinde «Gay - L u s -
sac» alkolometresi elde edilen ölçüye göre tâyin olu
nur. Takt i r yolu ile elde edilmiş alkollü içkilerin 
l(Eaux - de - vie) tağyir edilmiş olanları, tağyir edil
miş et i l alkolle bir l ikte 22.08 pozisyonuna girer. 

BÖLÜM V 

Madenî müstahsallar 

F A S I L 25 
T u z , kükürt , t o p r a k l a r ve taşlar alçı , k ireç ve 

ç imentolar 

N O T L A R . 
1. Pozisyon metinlerindeki sarih veya zımni istisnalar 
hariç olmak üzere, bu fasıl, ham veya yıkanmış 
•(Müstahsalın bünyesini değiştirmeksizin, saflığı bozan 
maddelerin bertaraf edilmesi için kimyevi madde
lerle yıkanmış olanlar dâhil), ufalanmış, ezilerek veya 
dövülerek veya suda çöktürülerek toz halline get ir i l 
miş, kalburdan geçirilmiş, elenmiş, flotasyon ameliye-
siyle veya manyetik veya başka mihaniki veya f i z i k i 
usullerle (Kristalizasyon hariç) zenginleştirilmiş müs-
tahsal lan ihtiva eder. Ancak, kavrulmuş, kalsine 
edilmiş veya eşyanın dâhil bulunduğu pozisyonda, y a 
zılı ameliyeden daha i ler i bir ameliye görmüş bulu
nanlar bu faslın dışında kalır. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Süblime kükürt, teressübettirilmiş kükürt ve jkol-
loidal kükürt (28.02); 
b) Fe ,0 Q formülü dahilinde ağırlık it ibariyle % 70 
ve daha fazla kombine demir iht iva eden demir oksidi 
asıllı boyayıcı topraklar ı(28.23); 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

22.01 — Su, maden sulan, gazlı sular; buz ve kar . 25 
ih tar : Hududa yakın yerlerden ithal oCunan içme su
ları muaftır. 

22.02 — Limonatalar, içine koku katılmış gazozlar ve maden 
s u l a n ; alkolsüz sair içkiler ,(20.07 pozisyonuna giren 
meyva ve sebze s u l a n hariç). 50 

22.03 -— Bira lar . 100 
22.04 — Kısmen tahammür etmiş üzüm şırası (Tahammürü 

alkolden gayrı b ir madde ile durdurulmuş olsun olma
sm). 25 

22.05 — Taze üzüm şarabı; tahammürü alkolle durdurulmuş 
taze üzüm şırası (Misteller dâhil). 120 

22.06 — Vermut; kokulu maddeler veya nebatlar katılarak ha
zırlanmış sair taze üzüm şarapları. 120 

22.07 — E l m a şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammür 
mahsulü sair içkiler. 120 

22.08 — A l k o l derecesi 80 ve daha y u k a n olan tağyir edilme
miş etil alkoller; derecesi ne olursa olsun tağyir edil
miş et i l alkoller. 120 

22.09 — A l k o l derecesi 80 den aşağı olan tağyir edilmemiş etil 
alkoller; takt i r yoliyle elde edilen alkollü içkiler 
(Eaux - de - vie) , likörler ve sair alkollü içkiler; «tek
si f edilmiş hulâsalar» denilen ve içki imalinde k u l l a 
nılan alkollü mürekkep müstahzarlar. 120 

22.10 — Yenilip içilebilen sirkeler ve bunlar yerine kullanılan 
maddeler. 50 

F A S I L 23 
Gıda s a n a y i i n i n b a k i y e v e döküntüler i ; h a y v a n l a r içi/n 

hazırlanmış gıdalar 
23.01 — E t ve sakatatın, balıkların ve kabuklu hayvanlarla 

naimelerin insan tarafından yenilmeye elverişli olmı-
yan u n l a n ve tozları; kıkırdaklar. 5 

23.02 — Kalın ve ince kepekler ve hububat ve baklagillerin 
elenmesi, öğütülmesi veya başka ameliyelere tabi t u 
tulması neticesinde hâsıl olan diğer bakiyeler. 15 

23.03 — Şeker pancarı küspesi, şeker kamışı bağası ve şeker 
sanayiinin sair döküntüleri; bira ve takt ir sanayiinin 
posaları; nişasta imali neticesinde hâsıl olan bakiyeler 
ve benzeri bakiyeler. 5 

23.04 — Yağlı tohum ve zeytin küspeleri ve nebati yağ i s t ih 
salinden arta ka lan diğer bakiyeler i(Tortular haniç). 15 

23.05 — Şarap tortusu; ham tartr . 15 
23.06 — Tarifenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bu-

lunmıyan, "hayvan gıdası olarak kullanılmıya elverişli 
nebati müstahsallar. 5 

23.07 — Melas veya şeker katılmak suretiyle hazırlanmış hay
van yemleri ve hayvanlar için hazırlanmış dıiğer y i 
yecekler; hayvanların beslenmesinde kullanılan sair 
müstahzarlar (Takviye maddeleri ve saire). 10 

F A S I L 24 
Tütün 

24.01 — Yaprak tütün; tütün döküntüleri. 50 
24.02 — Mamul tütün; tütün hulâsa ve salçaları. 200 
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F A S I L 27 
Madenî yakıtlar, madenî yağlar ve bunların 

takdirinden elde edilen müstahsallar; 
bitümenli maddeler 

Madenî mumlar 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit 
sekilerde bulunan organik müstahsallar (Fakat 27.11 
pozisyonunda yer alan k imyaca saf metan bu ist isna
y a dâhil değildir); 
b) 30.03 pozisyonuna giren İlâçlar. 
2. 27.07 pozisyonu, sadece yüksek sühunet taşkö
mürü katranlarının taktirinden elde edilen yağlan 
ve sair mahsulleri değil, aynı zamanda, alçak sühunet 
taşkömürü katranlarının veya sair madenî katranların 

takt i r i , petrolün siklizasyonu veya sair usullerle elde 
edilen ve terkiplerindeki aromatik unsurlar aromatik 
olmıyan unsurlara nispetle daha ağır olan benzeri 
mahsulleri de iht iva eder. 
3. 27.10 pozisyonunda kullanılan «petrolden veya b i 
tümenli maddelerden elde edilen yağlar» tâbiri, sadece 
petrolden veya bitümenli maddelerden elde edilen yağ
l a n eğil, aynı zamanda, ist ihsal şekli ne olursa olsun, 
terkibindeki aromatik olmıyan maddeler aromatik olan 
maddelere nispetle daha ağır olan benzeri yağları da 
.şümulü içine alır. 

Tari fe 
N o : 

Kıymetinden 
E ş y a n ı n c i n ş i % 

c) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
d) Itnyatçılık ve tuvalet müstahzarlan ve kozme
t ik ler (33.06); 
e) Kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ı(68.01), 
mozayik' için küp şeklinde taşlar (68.02); 'çatı ve bina 
yüzlerini kaplamada kullanılan kayağan taşları «ar-
duvaz» (68.03); 
f) Kıymetli taşlar (71.02); 
g) Her birinin ağırlığı 2,5 gram- veya daha fazla 
olan kültive sodyum klorür kr istal ler i (Optik eşya 
hariç) (38.19); sodyum klorürden optik eşya (90.01); 
h) Yazı ve resim tebeşirleri, terzi tebeşirleri, bilardo 
tebeşirleri (98.05). 

25.01 — K a y a tuzu, tuzla tuzu, deniz tuzu, sofra tuzu, saf 
sodyum klorür; tuzla ana suları; deniz suyu : 
a) Saf sodyum klorür. 15 
b) Sairleri . 100 

25.02 — Kavrulmamış demir pr i t ler i . 5 
25.03 — Her nevi kükürt /(Sübüme kükürt, teressübettinilmiş 

kükürt ve kalloidal kükürt hariç). 75 
25.04 — TaJbil grafit. 15 
25.05 — Her nevi tabu k u m (Boyanmış olsun olmasın) (26.01 

pozisyonuna giren madenli kumlar hariç). 15 
25.06 — Kuvartz ı(Tatxii kumlardan gayrılan); kuvartzit (Ham, 

kabaca yontulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 15 
25.07 — K i l (Kaolen, bentonit v.s.) (68.07 pozisyonuna giren 

imbisat ettirilmiş ki l ler hariç); andaluzit sıiyanit, s i l i -
manit (Kalsine ediümiş olsun olmasın); mülit; şamot 
ve dinas topraklan 20 

25.08 — Tebeşir. 25 
25.09 — Boyayıcı topraklar (Kalsiine edilmiş veya birbirleriyle 

karıştınlmış olsun olmasın); mikalı tabii demir ok
sitleri . 25 

25.10 — Tabiî kals iyum fosfatlar, tabii alüminyum - kals iyum 
fosfatlar, apatit ve fosfatlı tebeşirler : 
a) Tabiî alüminyum - kals iyum fosfatlar, öğütülmüş 
tabiî kals iyum fosfat. 10 
b) Sairleri . Muaf 

25.11 — Tabiî baryum' sülfat. (Barytine) ; talbıî baryum k a r 
bonat (Witherite) (Kalsine edilmiş olsun olmasın) 
' (Baryum oksit hariç). 40 

25.12 — •Nakiiyye toprak lan si l is l i fosil unları ve zahiri kesa
feti 1 veya daha az olan benzeri sair si l is l i topraklar 
(Kiselgur, tripolit «Trablus toprağı», diatomit, v.s.) 
(Kalsine edilmiş olsun olmasın). 25 

25.13 — • Sünger taşı, zımpara taşı tabiî korendon, tabiî Süley
man taşı ve diğer tabiî aşındırıcılar (Termik muamele 
görmüş olsun olmasın). 25 

25.14 — •Kayağan taşı (Arduvaz) (Ham, biçilmiş, kabaca yon
tulmuş veya sadece testere ile kesilmiş). 25 

25.15 — •Mermer traverten, ekosin ve zahiri kesafeti 2,5 veya 
daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli 
sair kireçli taşlar; sumermeri; (Ham, kabaca yontul
muş veya sadece testere ile kesilmiş). 25 

25.16 — •Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata 
elverişli, sair taşlar ( H a m , kabaca yontulmuş veya 
sadece testere ile kesilmiş). 25 

25.17 — • Çakıl taşı ve kmlmış taşlar (Termik muamele gör
müş olsun olmasın), çakıllı kum, makadam ve tarma-
kadam (Umumiyetle yo l lann, demiryollarının beto
na]" ve döşenmesinde veya sair balastlama işlerinde 
kullanılan tiplerden, çakmak taşı, yassı i r i çakıl taşı 
j(Termik muamele görmüş olsun olmasın); 25.15, 25.16 
pozisyonlarındaki taşlann tane ve kırıntıları (Termik 
muamele görmüş olsun olmasın) ve tozlan. 25 

25.18 — • Dolami (Ham, kabaca yontulmuş veya sadece testere 
ile kesilmiş) (Kalsine edilmiş olsun olmasın); aglo-
mere dolomi (Katranlı dolomi dâhil). 25 

25.19 — -Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine edil
miş olsun olmasın) (Magnezyum oksit hariç). 25 

25.20 — -Alçı taşı; anhidriti ; alçı (Boyanmış veya çabuk veya 
geç donmayı sağlayıcı az miktarda maddeler katılmış 
olsun olmasın) (Dişçilikte kullanılmak üzere hususi 
surette hazırlanmış alçılar hariç). 25 

25.21 — - K a s t i n , kireç taşı veya çimento taşı. 25 
25.22— 'Âdi kireç ((Söndürülmüş veya söndürülmemiş); su kirec i ((Kalsiyum oksit ve kals iyum hidroksit hariç). 25 
25.23 — - Portlant çimentosu ve benzeri hidrolik çimentolar 

(Klinker denilen toz haline getirilmemiş çimento dâ
hil) (Boyanmış olsun olmasın) : 
a) K l i n k e r ve öğütülmüş her nevi çimento. 25 
b) Renk l i çimento (Beyaz dâhil). 40 

25.24 — - A m y a n t (Aspestos). 15 
25.25 — -Tabiî lüle taşı (Cilalanmış parçalar halinde olsun ol

masın) ve tabiî kehribar; aglomere lüle taşı ve kehr i 
bar i(Levha, çubuk ve benzeri şekillerde, fakat kalıba 

Tari fe Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i 1% 

döküldükten sonra ayrıca bir ameliyeye tabi tutulma
mış); siyah kehribar : 
a) Lületaşı (Tabiî veya aglomere). 5 
b) Sairleri . 25 

25.26 — M i k a ı(Gayrimuntazam safihalar halindekiler «Split-
tings» dâhil) ve m i k a döküntüleri. 20 

25.27 — Tabiî steatit (Sabun taşı) (Ham, kabaca yontulmuş 
veya sadece testere i le kesilmiş); talk. 50 

25.28 — Tabiî kriol i tve şiolit. 25 
25.29 — Tabiî arsenik sülfürler '(Zırnık). 25 
25.30 — Tabiî ham boratlar ve bunlann konsantreleri (Kalsine 

edilmiş olsun olmasın) (Tabiî tuzlu sulardan çıkarılan 
boratlar hariç), B O , H , nispeti, k u r u müstahsalda en 
çok % 85 i bulan tabiî asit borik. 25 

25.31 — Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; flüor spat. 25 
25.32 — Stronsiyum karbonat '(Stronsiyanit), kalsine edilmiş 

olsun olmasın (Stronsiyum oksit hariç); tarifenin baş
k a yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bulunmıyan madenî 
maddeler; çömlekçi eşyası kırıklan ve döküntüleri. 25 

F A S I L 26 
Maden cevherleri, cüruf ve küller 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Tabiî magnezyum karbonat (Manyezit) (Kalsine 
edilmiş olsun olmasın) (25.19); 
b) Fosfor istihracından hâsıl olan 31 inc i fasla dâhü 
cüruf; 
c) Yüksek fırın cürufu yünü, cüruf yünü, k a y a yünü 
ve benzeri sair madenî yünler 1(68.07); 
d) 71.11 pozisyonundaki müstahsallar (Kuyumcu kül
leri) ; 
e) Maden cevherlerinin eritiiılmesiyle elde edilen bakır, 
nikel ve kobalt mat lan (BÖLÜM X V ) . 
2. 26.01 pozisyonundaki «maden cevherleri» tâbiri, 
başka maksatlar için kullamlsalar bile, metalürji sa
nayiinde XI'V s rYe X V inci bölümlerde yer alan maden
lerin veya civanın istihracında fi i len kullanılan mine
ralojik maden cevherlerini ifade eder. Bununla beraber 
metalürji sanayiinde kullanılmak üzere mûtat hazır
lama ameliyesinden gayrı bir şekilde ameliyeye tabi 
tutulmuş olanlar bu pozisyona dâhil değildir. 
3. 26.03 pozisyonuna yalnız, sanayide maden ist ihra
cında veya maden bileşikleri imalinde kullanılmaya 
elverişli kül ve bakiyeler girer. 

26.01 — Maden cevherleri (Zengilleştirilmiş olsun olmasın); 
kavrulmuş demir pir i t ler i (Pir i t külleri). 5 

26.02 — Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çeliğin i m a 
linden veya dövülmesinden hâsıl olan sair döküntüler. 10 

26.03 — Maden veya maden bileşiklerini iht iva eden küller ve 
bakiyeler (26.02 pozisyonunda yer alanlar hariç). 10 

26.04 — Sair cüruf ve küller (Deniz yosunu «Varech» külü 
dâhil). 10 
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Tarife 
No : E ş y a n ı n c i n s i 

Kıymetinden 

B Ö L Ü M V I 

Kimya sanayii ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 
N O T L A R . 
1. a) 28.50 veya 28.51 pozisyonlarından birindeki t a 
riflere uyan bütün müstahsallar ı(Radyoaktif maden
lerin cevherleri hariç)' bu pozisyonlara dâhîl olup, 
tarifenin başka pozisyonlarına verilmez. 

b) Yukarıda (a) bendindeki hükümler mahfuz ka lmak 
şartiyle, 28.49 veya 28.52 pozisyonlarından birindeki 
tariflere uyan bütün müstahsallar bu pozisyonlara 
dâhil olup, bu bölümün başka bir pozisyonuna girmez. 
2. Yukarıda 1 numaralı not hükümleri mahfuz k a l 
mak şartiyle, dozlandırılmış şekilde veya perakende 
satış için hazırlanmış olmaları dolayısiyle 30.03, 30.04, 
30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 veya 38.11 pozisyonla
rından birinde yer alan müstahsallar bu pozisyonlara 
dâhil olup, tarifenin başka bir pozisyonuna girmez. 

F A S I L 28 
Organik olmıyan kimyevi müstahsallar; kıymetli m a 
denlerin, radyoaktif elemanların, nadir toprak maden
lerinin ve izotopların organik veya organik olmıyan 

bileşikleri 
N O T L A R . 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu 
fasla münhasıran aşağıda yazılı olanlar girer : 
a) İzole edilmiş k imyevi elemanlar veya kimyevi ' ba
kımdan muayyen bir terkipte olan ve münferit şekil
lerde bulunan bileşikler (Saf halde bulunsun bulun
masın); 
b) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların 
sudaki mahlûlleri; 
c) Yukarıda (a) bendinde zikredilen müstahsalların 
başka mayilerdeki mahlûlleri ;şu kadar k i , bu mah-
lûller münhasıran emniyet mülâhazaları veya n a k i l 
icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zarur i b ir 
şekilde yapılmış olmalı ve bu ameliye o müstahsallan 
umumi i s t imal şeklinden ziyade bazı hususi i s t imal 
sekilerine uygun hale sokmamalıdır. 
d) Yukarıda (a), \{h) veya <(c) bentlerinde zikredilen 
müstahsallardan, içlerine, muhafaza veya naki ler i 
için zarur i stabilizan maddeler katılmış olanlar. 
2. Organik maddelerle stabilize edilmiş hidrosülfütler 
ve sülfoksilâtlar (28.36) organik olmıyan bazların 
karbonat ve perkarbonatlan (28.42), organik olmıyan 
bazların basit veya kompleks siyanürleri (28.43), or
ganik olmıyan bazların fülminatlan, siyanatları ve 
tiyosiyanatları (28.44), 28.49 ilâ 28.52 pozisyonlannda 
yer alan organik müstahsallar, metaloiidık veya ma
denî karbürlerden ı(28.56) başka, sadece aşağıda y a 
zıh olan karbon bileşikleri de bu fasılda yer alır : 
a) Karbon oksitler, siyanhidrik, fülmirrik, izosiyanik, 
tiyosiyanik asitler ve basit veya kompleks sair s iya-
nojenik asitler (28.13); 
b) Karbon oksihalojenürler 1(28.14); 
c) Karbon sülfürü (28.15); 
d) Tiokarbonatlar, selenyokarbonatlar ve tellürokar-
bonatlar, selenyosiyanatlar ve tellürosiyanatlar, tet-
ratiyosi'yanodiyaminokromatlar (Reineckates'ler) ve 
organik olmıyan bazlann sair kompleks s iyanat lan 
1(28.48); 
e) Katı oksijenli su (28.54), karbon oksiBülfürü ve 
sülfohalojenürleri, siyanojen ve halojenürleri ile s iya -
namit ve madenî müştakları (28.58) i(31 inc i fasla dâ
hi l kals ik siyanamitin kuru halde ağırlık i t ibariyle 
% 25 veya daha az azot ihtiva edeni hariç). 
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Sodyum klorür ve V inc i bölüme giren sair ma
denî müstahsallar; 
b) Y u k a n d a 2 numaralı notta zikredileni erden gayrı, 
terkiplerinde hem organik hem organik olmıyan un
surlar bulunan bileşikler; 
c) 31 inci faslın 1, 2, 3 ve 4 numaralı notlarında 
zikredilen müstahsallar; 
d) Lüminofor olarak kullanılan ve organik olmıyan 
müstahsallar ı(32.07); 
e) Suni grafit (38.01); yangın söndürme cihazların
da kullanılan veya yangın söndürme bombalarına 
konulmuş olan söndürücü müstahsallar (38.17); pe
rakende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürek
kep lekesi çıkaran müstahsallar (38.19); a lkal i m a 
denlerin veya a l k a l i toprak madenlerin halojenli tuz
larından veya magnezyum oksitten kültive edilmiş 
olup her birinin ağırlığı 2,5 gram veya daha fazla olan 
kristal ler (Optik eşya hariç) (38.19); 

Tarife 
N o : 

Kıymetinden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

4. 27.13 pozisyonu, sadece parafini ve pozisyon met
ninde yazılı diğer müstahsalları değil, aynı zamanda, 
sentetik olarak veya başka usulerle elde edilmiş ben
zeri müstahsalları da iht iva eder. 

27.01 — Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briket, toprak 
ve benzeri şekillerde katı yakıtlar. 60 

27.02 — Liny i t ve aglomere l inyit . 60 
27.03 — Turb (Hayvan altına serilenler dâhil) ve aglomere 

turb. 60 
27.04 — Taşkömüründen, l inyitten ve turbdan elde edilen kok 

ve sömikok : 
a) Yüksek evsaflı kok (Evsafı ve ithal şartları Sa
nayi Bakanlığınca tesbit edilmek şartiyle).' Muaf 
b)1 Sairleri . 60 

27.05 — K a r n i kömürü. 5 
Mükerrer 

27.05 — Havagazı, f a k i r gaz ve su gazı. 15 
27.06 — Taşkömürü katranı, l inyit katranı, turb katranı ve 

sair madenî katranlar ı(Kısme»-taktir edilmiş katran
l a r ; z i f t in kreozot yağları veya taşkömürü katranının 
sair takt i r mahsulleri ile olan mahlutları dâhil). 30 

27.07 — Yüksek sühunet taşkömürü katranlarının taktirinden 
elde edilen yağlar ve benzeri; müstahsallar; bu faslın 
2 numaralı notunda belirtilen sair yağlar ve müstah
sallar. 30 

27.08 — Taşkömürü katranının veya sa i r madenî katranlardan 
elde edilen zift ve zift koku. 25 

27.09 — H a m petrol veya bitümenli madenlerden elde ediüen 
ham yağlar : 

L i r a K . 

a) 270 santigrat sühunet derecesinden evvel takattur 
eden hafif yağlar nispeti % 37 y i bulmıyanlar 

100 K g . S.- 1.00 
b) ı% 37 den % 50 ye kadar olanlar. 100 K g . S. 4.90 
c) % 50 den yukarı olanlar. 100 K g . S. 13.20 

27.10 — -Petro l yağlan veya bitümenli maddelerden elde edi
len yağlar (Ham yağlar hariç) (Esas unsur olarak, 
ağırlık it ibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağını 
veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlan ihtiva 
eden ve tarifenin başka yerlerinde z ikr i geçmiyen ve
y a bulunmıyan müstahzarlar dâhil) : 
a) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat de
receden aşağı olan hafif yağlar 100 K g . S. 19.15 
b) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat de
rece ve daha y u k a n olup 55 santigrat dereceden eşağı 
olanlar veya 55 santgraf derece ve daha yukarı olup 
250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil <fc 65 ten 
fazlası takattur eden orta yağlar 100 K g . S 7.80 
c) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 santigrat de
rece ve daha y u k a n olan ağır yağlar : 
1. T a k t i r mahsulü yakıtlar : 
Kraıking vukubulmadan <% 80 den fazlası takattur 
edenler 100 K g . S. 8.75 
2. Tortu yakıtlar : 
K r a k i n g vukubulmadan takattur eden kısmı % 80 den 
az olanlar. 100 K g . S. 7.50 
3. M a k i n a yağlan (Karakterist ik rengi ve kokusu 
glderUmiş olanlar dâhil) 10O K g . S. 8.75 
İhtar : Denemeler A . S. T. M . usullerine göre yapılır. 
5 ki loya kadar hususi kaplarda olanlar asıl verginin 
10 misline tabidir. Kıymetinden 

27.11 -- P e t r o l gazı ve gaz halinde sair hidrokarbürler 15 
27.12 -- Vazal in . 30 
27.13 -- P a r a f i n ; petrol mumları veya şist m u m l a n ; ozokerit; 

l inyit mumu, turb mumu, paraf inl i bakiyeler (Gatsch 
veya slack wax) (Boyanmış olsun olmasın). 30 

27.14 -- P e t r o l bitümeni, petrol koku ;petrol yağlarının veya 
bitümenli madenlerden elde edilen yağlann diğer ba
kiyeleri . 20 

27.15 --Tabi î bitümen ve tabiî asfalt; bitümenli şistler ve 
kumlar ; asfaltlı kayalar . 20 

27.16 --Esasını tabiî asfalt, tabiî bitümen, petrol bitümeni, 
madenî katran veya madenî katran z i f t i teşkil eden 
bitümenli mahlutlar (Bitümenli sakızlar, cut-backs, 
v. s.). 20 

27.17 -- E l e k t r i k enerjisi. 15 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n c i n s i % No : E ş y a n ı n c i n s i % 

f) Kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoliyle elde 28.20 — Alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit (Alümin); 
20 edilen taşlar, kıymetli veya sentetik taşların tozları suni korendon. 20 

¡(71.02 ilâ 71.04) ve 71 inc i fasla dâhil olan kıymetli 28.21 — K r o m oksitleri ve hidroksitleri. 25 
madenler; 
g) K i m y a c a sâf olsun olmasın X V inci bölüme giren 

28.22 — Manganez oksitleri. 15 
madenler; 28.23 — Demir oksitleri ve hidroksitleri (Fe 2 0 3 formülü dâ
h) Optik eşya (Hususiyle a lka l i madenlerin veya a l  hilinde ağırlık it ibariyle % 70 ve daha fazla kombine 
k a l i toprak madenlerin halojeınli tuzlarından veya demir iht iva eden tabiî demir oksidi asıllı boyayıcı 
magnezyum oksitten) (90.01). topraklar dâhil). 50 
4. B u faslın I I numaralı tâli faslında yer alan me- 28.24 — Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (Hidratları). 15 
taloidik asitler I V numaralı tâli faslında yer alan ma 28.25 — Titan oksitleri. 15 
deni asitlerden müteşekkil olan ve muayyen kimyevi 28.26 — t 

Titan oksitleri. 15 
bir terkipte bulunan kompleks asitler 28.13 pozisyo
nuna girer. 
5. 28.29 ilâ 28.48 pozisyonları, münhasıran madenî 

28.26 — t K a l a y oksitleri : Stanö oksit (Esmer oksit) ve stanik 
oksit ı(Stanik anhidrit) . 15 

bir terkipte bulunan kompleks asitler 28.13 pozisyo
nuna girer. 
5. 28.29 ilâ 28.48 pozisyonları, münhasıran madenî 28.27 — Kurşun oksitleri (Minyum ve minoraj dâhil). 50 
tuz ve pertuzlarla, amonyum tuzlarını ve pertuzlannı 28.28 — Hidraz in ve hidroksilâmin ile bunlarm organik olmı
iht iva eder. yan tuzları, organik olmıyan sair bazlar ve madeni 
Pozisyonlarda yazılı istisnalar mahfuz kalmak üzere, oksitler, hidroksitler ve peroksitler. 25 
muzaaf veya kompleks tuzlar 28.48 pozisyonuna ve V - Organik olmıyan asitlerin madenî tuz lan ve per-
r i l i r . tuzları 
6. 28.50 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı olan ,3.29 — Flüorürler; Flüosilıkatlar, flüo boratlar ve sair flüor. 
ları iht iva eder ; tuzları : 
a) Teknesyum, prometyum, polonyum, astat, radon, a) Amonyum. 25 
fransiyum, radyum, aktinyum, protaktinyum, neptun- b) Potasyum. 20 
yum, plütonyum ve diğer transüranyen elemanlar ve c) Sairleri . 15 
bu elemanların izotopları; bu elemanların ve izotop 9.30 — Klorürler ve oksiklorürler : 
ların organik veya organik olmıyan bileşikleri ı (Mu a) Kalay , c iva 15 
ayyen kimyevi bir terkipte olsun olmasın); b) Kals iyum, çinko, manganez, bizmut, stronsium, 
b) Sair tabiî veya suni radyoaktif izotoplar (XIV bakır, kadmiyum, kurşun. 40 
ve X V inc i bölümlerde yer alan kıymetli madenlerle c) Amonyum (Nisadır). 25 
âdi madenlerin izotopları dâhil); bunların organik d) Sairleri . 50 
veya organik olmıyan bileşikleri (Muayyen kimyevi .3.31 — Klor i t l er ve h'ipokJoritler. 40 
bir terkipte olsun olmasın). Gerek yukarıda ve ge 18.32 — Klorat lar ve perkloratlar : 

a) Amonyum perklorat. 
b) Sairleri . 
Bromürler ve oksibromürler; bromatlar ve perbromat-

rekse 28.50 ve 28.51 pozisyonlarında z i k r i geçen «izo
top» tâbirine, zenginleştirilmiş izotoplar dâhil, tabi 

18.32 — Klorat lar ve perkloratlar : 
a) Amonyum perklorat. 
b) Sairleri . 
Bromürler ve oksibromürler; bromatlar ve perbromat-

50 
25 atta sâf İzotop halinde bulunan kimyevi elemanlar 28.33 — 

Klorat lar ve perkloratlar : 
a) Amonyum perklorat. 
b) Sairleri . 
Bromürler ve oksibromürler; bromatlar ve perbromat-

50 
25 

hariçtir. 
7. Ağırlık itibariyle % 15 ve daha fazla fosfor ihtiva 

Iar; hipobromitler : 
a) ' Bromürler. 
b) Sairleri . 

25 
30 eden ferrofosforlarla, |% 8 den ziyade fosfor iht iva 

Iar; hipobromitler : 
a) ' Bromürler. 
b) Sairleri . 

25 
30 eden bakır fosforlar 28.55 pozisyonuna girer. 28.34 — 

Iar; hipobromitler : 
a) ' Bromürler. 
b) Sairleri . 

25 
30 

I - K i m y e v i elemanlar 28.34 — İyodürler ve oksi iyodürler; iyodatlar ve periyodatlar : 
28.01 — Halojenler ıfFlnor, klor, brom, iyot). 25 a) Sodyum. 

b) Civa, l i tyum, baryum, magnezyum, manganez, 
25 

36.02 — Süblime kükürt veya teressüp ettirilmiş kükürt; ko l - demir, çinko, kobalt. 30 
loidal kükürt. 30 c) Potasyum iyodür. M u a f 

28.03 — Karbon (Petrol gazı karası «Carbom black» asetilen 
karası, antrasen karası ve is karası v. s.) : 28.35 — 

d) Sairleri . 
Sülfürler (Polisülfürler dâhil) : 

40 

a) Nebati karalar . 5 a) Antimon, kalsiyum. 20 
b) Sair ler i . 30 b) Sodyum. 30 

28.04 —. Hidrojen, necip gazlar; sair metaloitler : c) Potasyum, kalay. 40 
a) Hidrojen. 50 d) Sairleri . 50 
b) Sairleri . 15 28.36 — - Hidrosülfitler ((Organik maddelerle stabilize edilmiş 

28.05 — A l k a l i madenler ve a lka l i toprak madenler; nadir top olanlar dâhil); sülfoksıilâtlar. 25 
rak madenleri ( i tr iyum ve skandiyum dâhil); civa : 

3» 28.37 — Sülfitler ve hiposülfitler : 
a) Civa . 3» a) Sodyum, amonyum. 35 
b) Sairleri . 15 b) Sairleri . 25 
I I - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli 
bileşikleri 

— Klorh idr ik asit; klorosülf onik veya klorosülfürik 
asit. 

— Kükürt dioksit. 

28.38 — - Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
28.06 

I I - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli 
bileşikleri 

— Klorh idr ik asit; klorosülf onik veya klorosülfürik 
asit. 

— Kükürt dioksit. 
40 
40 

A ) Sülfatlar, persülf atlar : 
a) Sâf bakır sülfat ((Göztaşı). Muaf 

28.07 

I I - Organik olmıyan asitler ve metaloitlerin oksijenli 
bileşikleri 

— Klorh idr ik asit; klorosülf onik veya klorosülfürik 
asit. 

— Kükürt dioksit. 
40 
40 b) Gayri'sâfi bakır sülfat ı(Göztaşı). 5 

28.08 — Sülfürik asit ; dumanlı sülfürik asit (oleum). 30 c) K r o m , sodyum, magnezyum, kurşun, çinko. 
d) Alüminyum sülfat. 
e) Baz ik civa sülfat, potasyum sülfat, kadmiyum 

15 
30 İHTAR : Hükümetçe belirtilecek şartlara uymayı Sa

c) K r o m , sodyum, magnezyum, kurşun, çinko. 
d) Alüminyum sülfat. 
e) Baz ik civa sülfat, potasyum sülfat, kadmiyum 

15 
30 

nayi Bakanhğına karşı yazılı olarak taahhüt edecek sjiilfat. 20 
yer i l suni gübre fabrikalarının ihtiyaçları için doğru f) Baz ik olmıyan civa sülfat, c iva persülfat, kad

20 

dan doğruya kendileri tarafından adı geçen Bakanlı
ğın müsaadesiyle hariçten getirilecek sülfürik asit 

miyum persülfat, potasyum persülfat. 
g)l Sairleri . 
B ) Şaplar. 

- Ni tr i t l er ve nitratlar : 
a) Baryum. 

30 
50 

vergiye tabi tutulmaz. 

miyum persülfat, potasyum persülfat. 
g)l Sairleri . 
B ) Şaplar. 

- Ni tr i t l er ve nitratlar : 
a) Baryum. 

50 
28.09 — N i t r i k asit; sülfonitrik asitler. 40 28.39 -

miyum persülfat, potasyum persülfat. 
g)l Sairleri . 
B ) Şaplar. 

- Ni tr i t l er ve nitratlar : 
a) Baryum. 

50 

28.10 — Fosforik anhidrit ve fosforik asitler (Meta -, Orta -
15 
20 

28.39 -

miyum persülfat, potasyum persülfat. 
g)l Sairleri . 
B ) Şaplar. 

- Ni tr i t l er ve nitratlar : 
a) Baryum. 20 

28.11 ve piro) . 
— Arsenik trioksit, arsenik pentoksit ve arsenik asit. 

15 
20 b) Amonyum (Amonyum nitrat hariç), potasyum, 

kalsiyum, kurşun. 25 
28.12 — Bor ik asit ve borik anhidrit . 30 c) Bakır, magnezyum, l i tyum. 15 
28.13 — Organik olmıyan sair asitler ve metaloitlerin oksijenli d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum. 30 

bileşikleri. 15 e) Sodyum nitr i t ve nitrat. 
f) ı Sairleri . 

25 
I I I - Metaloitlerin halojenii, oksihalojenli ve kükürtlü 

e) Sodyum nitr i t ve nitrat. 
f) ı Sairleri . 50 

28.14 
müştakları 

— Metaloit lerin klorürleri, oksiklorürleni ve halojenii ve 
oksihalojenli sair müştakları. 20 

28.40 --Fos f i t ler , hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum. 
c) Amonyum fosfat. 
d) Sairleri . 

20 
30 

28.15 — Metaloit sülfürler ((Fosfor trisülfür dâhil). 15 

-Fos f i t ler , hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum. 
c) Amonyum fosfat. 
d) Sairleri . 

30 
50 I V - Organik almıyan bazlar, madeni oksitler, hidrok

-Fosf i t ler , hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum. 
c) Amonyum fosfat. 
d) Sairleri . 

30 
50 

sitler ve preksitler 28.41 -

-Fos f i t ler , hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum. 
c) Amonyum fosfat. 
d) Sairleri . 

30 
50 

28.16 — M a y i amonyak ve amonyak mahlûlü. 40 28.41 -- Arsenitler ve arseniyatlar : 25 28.17 — Sodyum hidroksit (Kosük soda); potasyum hidroksit a) Civa . 25 
ı(Kostik potas); sodyum ve potasyum peroksitler : b) Kadsiyum, çinko, sodyum, potasyum, alüminyum. 

c) ı Sairleri . 
15 
50 a) Sodyum hidroksit ((Kostîk soda). 30 

b) Kadsiyum, çinko, sodyum, potasyum, alüminyum. 
c) ı Sairleri . 

15 
50 

b) Sair ler i . 25 28.42 --Karbonat lar ve perkarbonatlar ı(Amonyum karbonat 
28.18 — Stronsiyum, baryum ve mangezyum oksitleri, hidrok iht iva eden t icari amanyum karbonat dâhil) : 

sitleri ve peroksitleri. 25 a) Kurşun, potasyum, sodyum. 15 
28.10 — Çinko oksit ve çinko preksit. 20 b) Baryum, stronsiyum, manganez, magnezyum. 30 
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F A S I L 29 
Organik kimyevî müstahsallar 

N O T L A R . 
1. Pozisyonlarında aksine hüküm bulunmadıkça, bu 
fasla, münhasıran aşağıda yazılı olanlar dâhildir : 
a) Muayyen kimyevî bir terkipte olan ve münferit 
şekillerde bulunan bileşikler (Saf halde bulunsun 
bulunmasın); 
b) Aynı organik bileşiğin i k i veya daha ziyade izo
merinin mahlutları (Sâf halde bulunsun bulunmasın) 
(Stereoizomerler müstesna olmak üzere, asiklık h id -
rokabür izomerlerinin karışımları, doymuş olsun ol
masın, hariç) [(Fasıl 27); 

E ş y a n ı n c i n s i 
Kıymetinden 

% 
c) Muayyen kimyevî b i r terkipte olsun olmasın, 

' 29.38 ilâ 29.42 ve 29.44 pozisyonlarında yer alan müs
tahsallar; 
d) Y u k a r d a (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan 
müstahsalların sudaki mahlûlleri; 
e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan 
müstahsalların sair mahlûlleri; şu kadar k i , bu mah-
lûller münhasıran emniyet mülâhazalan veya n a k i l 
icapları dolayısiyle mûtat ve kullanılması zaruri bir 
şekilde yapılmalı ve bu ameliye o müstahsalları umu
mi ist imal şeklinden ziyade bazı hussui is t imal şekil
lerine uygun hale sokmamalıdır; 
f) Yukarda (a), (b), (c), (d) veya (e) bentlerinde 
z i k r i geçen müstahsallardan içlerine, muhafaza veya 
nakil leri için zaruri stabilizan maddeler katılmış olan
lar ; 
g) Tipleştirilmiş diyazonyum tuzları, bu tuzlar için 
birleştirici olarak kullanılan ari l i t ler ; tipleştirilmiş 
azoik boyalar için sabit bazlar, 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 15.04 pozisyonunda yer alan müstahsallar İle 
15.11 pozisyonunda-yer alan gliserin; 
b) Et i la lko l (22.08 veya 22.09); 
c) Metan (27.11); 
d) 28 inci faslın 2 numaralı notunda zikredilen k a r 
bon bileşikleri; 
e) Hazırlanış tarzına göre 31.02 veya 31.05 pozis-
yonlarında yer alan ve kuru halde ağırlık it ibariyle 
% 45 veya daha az nispette azot iht iva eden üre; 
f) Nebatî veya hayvanî menşeli boyayıcı maddeler 
(32.04): sentetik organik boyayıcı maddeler i(Boya-
yıcı pigmentler dâhil), lüminofor olarak kullanılan 
cinsten sentetik organik müstahsallar, l i f ler üzerine 
tesbit edilebilen optik ağartıcı maddeler ile tabii çivit 
ve ambalajlara konulmuş boyalar (Tentürler) (32.09); 
g) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve 
benzeri şekillere sokulmuş metaldehit, hegzametilen -
tetramin ve benzeri müstahsallar ile, çakmaklarda 
veya ateşlemiye yarıyan aletlerde kullanılsın neviden 
olup 300 santimetre küp veya daha az hacımdaki 
kablara konulmuş akaryakıtlar (36.08); 
h) Yangın söndürme cihazlaraıda kullanılan veya 
yangın söndürme bombalarına konulmuş olan sön
dürücü müstahsallar (38.17); perakende olarak satıl
mak üzere ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkaran 
müstahsallar (38.19); 
ij) Optik eşya (Hususiyle etilendiamin tartratından 
olanlar) (90.01). 
3. B u faslın i k i veya daha ziyade pozisyonuna gire
bilecek durumda olan müstahsallar, bunlardan numa
r a sırasına göre sonuncu pozisyona girer, 
4. 29.03 ilâ 29.05, 29.07 ilâ 29.10 ve 29.12 ilâ 29.21 
pozisyonlannda halojenli, sülfonlu, nitrolu veya nit -
rozolu müştaklara yapılan bütün atıflar, bu müştak
ların mürekkep şekilde bulunanlanna da şâmildir. 
(Sülfohalojenli, nitrohalojenli, nitrosülfonlu ve nitro-
sülfohalojenli müştaklar, v. s.). Ni t ro lu veya nitrozolu 
gruplar 29.30 pozisyonu anlamında azot fonksiyonlu 
sayılmazlar. 
5. a) I ilâ VTT nci tâli fasıllara dâhil asit fonksi
yonlu organik bileşiklerin aynı tâli fasıllarda yer alan 
organik bileşiklerle olan esterleri, bu bileşiklerden o 
tâli faslın numara sırasına göre son pozisyonuna dâhil 
olanı ile birl ikte tasnif edilir. 
b) E t i l alkol, gliserin veya sakarozun I ilâ V I I nc i tâli 
fasıllardaki asit fonksiyonlu organik bileşiklerle olan 
esterleri, tekabül ett ikleri asit fonksiyonlu bileşiklerle 
birlikte tasnif edilir. 
c) Yukarda (a) veya (b) bendlerinde z i k r i geçen 
esterlerin organik olmıyan bazlarla elde edilen tuz 
ları, tekabül etikleri esterlerle bir l ikte tasnif edilir. 
d) I ilâ V I I nc i tâli fasıllarda yer alan sair asit ve
ya fenol fonksiyonlu organik bileşiklerin organik o l 
mıyan bazlarla elde edilen tuzları, tekabül ett ikleri 
asit veya fenol fonksiyonlu organik bileşiklerle bir 
likte tasnif edilir. 
e) Karkobsi l ik asitlerin halojennürleri, tekabül ett ik
leri asitlerle birl ikte tasnif edilir. 
6. 29.31 ilâ 29.34 pozisyonlarına dâhil olan bileşik
ler, moleküllerin de hidrojen, oksijen veya azot atom
larından başka doğrudan doğruya karbona bağlı diğer 
metaloidik veya madenî atomlar (Kükürt, arsenik, 
civa veya kurşun, v. s.) bulunan organik bileşiklerdir. 
29.31 (Kükürtlü organik bileşikler) pozisyonu i le 29.34 
(Sair madenî - organik bileşikler) pozisyonu, doğru
dan doğruya karbona bağlı olarak, hidrojen, oksijen 
ve azot hariç, sadece kükürt ve halojen atomlarını 

Tarife 
N o : 

Tari fe Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i '% 

c) Bakır, l i tyum, bizmut. 25 
d) Sairleri . 50 

28.43 — - Siyanürler ve kompleks siyanürler : 
a) Sâf civa. Muaf 
b) Kadmiyum, sodyum, gayrisâf civa, kalsiyum. 5 
c)' Potasyum, amonyum. 50 
d) Sairleri . 15 

28.44 — - Fülminatlar, siyanatlar ve tiosiyanatlar : 
a) Civa . 30 
b) Safirleri. 15 

28.45 — • Si l ikat lar (Ticari sodyum ve potasyum si l ikatlar 
dâhil) : 
a) Sodyum. 50 
b) Potasyum. 40 
c) Sair ler i . 25 

28.46 — • Borat lar ve perboratlar : 
a)i Sodyum (Boraks). 40 
b) Amonyum. 50 
c) Sairleri . 15 

28.47 — •Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, per-
manganatlar, stanatlar, v. s.) : 

a) Vanadatlar, amonyum molidat. 10 
b) B a r y u m alüminat, kobalt alüminat. 50 
c) Sairleri . 15 

28.48 — Organik olmıyan asitlerin sair tuzları ve peıtuzları 
(Azotürler hariç). 25 

V I - Muhtel i f 
28.49 — • Kolloidal haldeki kıymetli madenler; kıymetli ma

denlerin amalgamlan; kıymetli madenlerin, muayyen 
kimyevi bir terkipte olsun olmasın, organik veya or
ganik olmıyan tuzları ve diğer bileşikleri : 
a) Potasyum, baryum, platino siyanür. 25 
b) P l a t i n ve platin rejimine tabi madenlerin diğer 
tuzları. 75 
c) Gümüş nitrat. 30 
d) Diğer gümüş tuzları ve kolloidal gümüş. 15 
e) Sairleri . 5 

28.50 — Radyoaktif k imyevi elemanlar ve radyoaktif izotop
lar; bunların, kimyaca muayyen terkipte olsun .olma
sın, organik veya organik olmıyan bileşikleri: 
a) Radyum, toryum ve izotopları, suni, radyo - ele
manlar ı(radio - iyot, radio - fosfor, radyokarbon, 
dadio kobalt, v. s.). Muaf 
b) Sairleri . 15 

28.51 — 28.50 pozisyonu dışında kalan kimyevi eleman izotop
ları; bunların, muayyen kimyevi bir terkipte olsun 
olmasın, organik veya organik olmıyan bileşikleri. 15 

28.52 — Toryum, uranyum ve nadir toprak madenlerinin (it
riyum ve skandiyum dâhil) tuzlariyle, organik veya 
organik olmıyan diğer bileşikleri; bunların birbirle
riyle olan mahlutlara : 
a) Toryum tuzları ve organik ve organik olmıyan 
sair bileşikleri. Muaf 
b) Sairleri . 15 

28.53 — M a y i hava (içindeki necip gazlar alınmış mayi hava 
dâhil) komprime hava. 15 

28.54 — Hidrojen peroksit (Oksijenli su) (Katı oksijenli su dâhil) 
a) Perhidrol (En az % 30 oksijeni havi) . 25 
b) Sairleri . 50 

28.55 — Fosfürler : 
a) Bakır. 50 
b) Saf çinko fosfür. 20 
c) Gayrisâf çinko fosfür, demir fosfürü. 25 
d) Sairleri . 15 

28.56 — Karbürler (Silisyum karbür, bor karbür ve madenî 
karbürler, v.s.) : 
a) Si l isyum karbür (Carborandum). 25 
b) Sairleri . 35 

28.57 — Hidrürler, nitrürler ve azotürler, silisyürler ve borüler. 15 
28.58 — Organik olmıyan sair bileşikler (Mukattar ve n a k i l 

sular ile, aynı saflık derecesindeki sular ve kıymetli 
madenlerden gayri madenlerin amalgamlan dâhil). 30 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i N o : E ş y a n ı n c i n s i 

iht iva eden ve bu suretle sülfonlu veya halojenli müş 29.14 -- Monoasitier, inhidritleri , halojenürleri, peroksitleri ve 
taklar (Veya mürekkep müştaklar) mahiyetini alan perasitler; bunlann halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitro
sülfonlu veya halojenli müştaklar (Ve mürekkep müş zolu müştakları : 
takları) ihtiva etmez. a) Formiat lar (Benzil, bornil, sdtronelü, jeranil, izo-
7. Aşağıda yazılı olanlar 29.35 (Heteroksiklik bile bornil, l inal i l , mantil , fenil, etil, rodinil, terpenil), 
şikler) pozisyonuna girmez : asetatlar (Benzil, bornil , sitronelil, jeranil , izobornil, 
Dahilî eter - oksitler, dahilî hemiasetaller, orto - dife- l inal i l , nonil, okti l , parakrezil , fenilglikol, fenilpropil, 

•nollerin metilenik eter - oksitleri , a l fa ve beta epofc- rodinil, santalil , terpenil), benzoatlar (mil, bütil, etil, 
sitleri , s ik l ik asetaller, aldehitlerin, tiyoaldehitlerin metil, propil) , sinematlar (Benzil, bütil, etil, metil , 
veya aldinıinlerin s ikl ik polimerleri, polibazik asit feniletil , propil) , valerianatlar (Ami l , benzil, bornil, 
lerin anhidritleri, poli alkollerin polibazik asitlerle bütil, sitronelil, etil, jeranil, mantil , propil, rodinil) . 50 
olan s ik l ik esterleri, s ik l ik , üreidler, polibazik asit b) Aset ik asit. 50 
lerin iml i l er i , hegzametilentetramin ve trimeti lentri - e) Oleik asit. 30 
nitramin. d) Sair ler i . 35 
I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli, sülfonlu, 
nitrolu, nitrozolu müştakları : 

2 9 . 1 5 -- Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve 
perasitler; bunlann halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitro
zolu müşbakları. 

- A s i t - alkoller, asit - aldehitler, asit - setonlar, asit -
30 29.01 — -Hidrokarbürler : 

40 29.16 -

- Poliasitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve 
perasitler; bunlann halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitro
zolu müşbakları. 

- A s i t - alkoller, asit - aldehitler, asit - setonlar, asit -
30 

a) Difenil , difenilmetan. 40 fenoller ve basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu 
b) Terpenîer. 50 sair asitler; anhidritleri , halojenürleri, peroksit ve pe
c) Naf ta l in . 50 rasitler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
d) Sairleri . 25 müştakları : 

29.02 -- Hidrikarbürlerin halojenli müştakları. 
ÎHTAR : Z i ra i ilâç imal eden fabrikalar için ve T a 
nırı Bakanlığının müsaadesiyle ıtlıal edilen sâf D.D.T. 
ve B . H . C . vergiden muaftır. 

25 a) Salisilatlar (Amil , benzil, bornil, bütil, etil, propil, 
sitronelil, jeranil , rodinil ) . 
b) Potasyum tartrat, potasyum bitartrat ı(Krem 
tar t r ) . 

50 

40 
29.03 — - Hidrokarbürlerin sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştak c) Magnezyum sitrat, demir sitrat. 25 

l a n . 50 d) As i t sitrik, asit tartr ik . 30 
II - A lko l l er ve bunlann halojenli, sülfonlu, nitrolu, e) Sairleri . 15 
nitrozolu müştakları : V I I I - Madenî asitlerin esterleri ve bu esterlerin tuz

29.04 — - A s i k l i k alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, ları; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu 
nitrozolu müştakları : 
a) Pentaeritritol . 

müştaklan. nitrozolu müştakları : 
a) Pentaeritritol . 15 29.17 — Sülfirik esterler ve tuzları; bunların halojenli, sül
b) Sairleri . 50 fonlu, nitrolu, nitrozolu müştaklan. 15 

29.05 — 
b) Sairleri . 50 

29.18 — Nitrö ve nitr ik esterler; bunların halojenli, sülfonlu, 29.05 — - S ik l ik alkoller ve bunların halojenliı silfonlu, nitrolu, 
29.18 — 

nitrolu, nitrozolu müştakları. 15 
nitrozolu müştakları : 29.19 — -Fosforik esterler ve tuzları (Laktofosfatlar dâhil); 
a) Benzenik alkol , feniletilik alkol, sinamik alkol , 
fenilpropilik alkol, borneol, izoborneol, santalol. 50 

29.19 — 
bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müş
tak lan . 25 

b) Sairleri . 35 

bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müş
tak lan . 25 

I H - Fenoller ve fenol - alkoller ve bunların halojenli, 
35 29.20 — -Karbonik esterler ve tuzları; bunların halojenli, sül

20 sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 20 
29.06 — - Fenoller ve fenol - alkoller. 25 29.21 — Madenî asitlerin sair esterleri (Halojenli asitlerin es
29.07 — -Fenollerin ve fenol - alkollerin halojenli, sülfonlu, nit 

rolu, nitrozolu müştaklari. 
I V - Eter - oksitler, a lkol Peroksitler, eter peroksit

30 
terleri hariç) ve bu esterlerin tuzları; bunlann halo
jenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 
DC - Azot fonksiyonlu bileşikler. 

15 

ler, a l fa ve beta epoksitler, asetallar ve hemiasetal 29.22 — A m i n fonksiyonlu bileşikler : 30 ler; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu a) Difenilamin. 30 
müşt a k l a n b) Sairleri . 15 

29.08 — Eter - oksitler, eter - oksit - alkoller, eter - oksit - 29.23 — Basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu aminli bile
fenoller, eter - oksit - alkol - fenoller, alkol perak- şikler : Muaf sitleri ve eter peroksitleri; bunlann halojenli, sülfon a) P a r a - amino - şahsilik asit ve tuz lan . Muaf 
lu , nitrolu, nitrozolu müştakları b) Sairleri . 15 
a) Feni l eter, anetol, öjenol, izolöjenol, aniz ik-a lko l . 60 29.24 — Kuaterner amonyum tuzları ve hidratları (Lesitlnler 
b) Dinitro - bütil - meta - krez i l - metileter (Musc ve sair fosfo - aıminolipitler dâhil) : 
ambrete). 50 a) Lesit in. 25 
c) Sairleri . 25 b) Sairleri . 50 

29.09 — Epoksitler, epoksi - alkoller, epoksi - fenoller ve epok-
si - eterler (A l fa veya beta); bunların halojenli, sül

29.25 — A m i d fonksiyonlu bileşikler : 
a) Arolantibiyotik ilâçlann imaline mahsus olanlar 

fonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları. 25 (Sağlık ve Sosyal Yardım Baaknlığınm müsaadesiy
Muaf 

20 29.10 — Asetaller, hemi - asetaller, basit veya kompleks oksi le). Muaf 
20 jen fonksiyonlu asetaller ve hemi - asetaller; bunların b) Sair ler i . 

Muaf 
20 

halojenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 29.26 — Imid fonksiyonlu veya imin fonksiyonlu bileşikler. 15 
a) Safrol, izosafrol. 50 29.27 — N i t r i l fonksiyonlu bileşikler. 15 

29.11 — 

b) Sairleri . 
V - Aldehit fonksiyonlu bileşikler 
Aldehitler, aldehit - alkoller, aldehit - eterler, aldehit -

15 29.28 — 
29.29 — 

Dtozoik, azoik veya azoksik bileşikler. 
Hidrazin ' in veya hidroksilamin'in organik müştak
l a n : 
a) Hidraz id ve tiosemikarbazid müştaklan. 

30 

fenoller ve basit veya kompleks oksijen fonksiyonlu 

Dtozoik, azoik veya azoksik bileşikler. 
Hidrazin ' in veya hidroksilamin'in organik müştak
l a n : 
a) Hidraz id ve tiosemikarbazid müştaklan. M u a f 

sair aldehitler : b) Sairleri . 15 
a) Si tra l , sitronelâl, sinamik aldehit, benzaldehit, 29.30 — 

b) Sairleri . 15 
alfaamil sinamik aldehit, fenil asetik aldehit, hidroksi 29.30 — Sair azot fonksiyonlu bileşikler 15 
sitronelâl, şahsilik aldehit, anizik aldehit, metil pro- X - Madenî organik bileşikler ve heterosiklik bile
tokateşik aldehit (Vanil in) , heliotropin. 50 şikler 
b) Sair ler i . 15 29.31 — Kükürtlü organik bileşikler : 

15 
25 29.12 — 29.11 pozisyonundaki müstahsallarm halojenli, sülfon a) Ksantatlar . 

b) Sair ler i . 
15 
25 lu , nitrolu, nitrozolu müştakları. 15 

a) Ksantatlar . 
b) Sair ler i . 

15 
25 

VT - Seton fonksiyonlu veya kinon fonksiyonlu b i  29,32 — Arsen ik l i organik bileşikler. 15 
leşikler 29.33 — Civalı organik bileşikler. 15 

29.13 — Setonlar, seton - alkoller, seton - fenoller, seton -
aldehitler, kinonlar, kinon - alkoller, kinon - fenol
ler, kinon - aldehitler ve basit veya kompleks oksijen 
fonksiyonlu sair setonlar ve kinonlar; bunlann halo
jenli, sülfonlu, nitrolu, nitrozolu müştakları : 

29.34 — 
29.35 — 

Sair madenî - organik bileşikler. 
Heterosiklik bileşikler (Nükleik asitler dâhil) : 
a) tzonikotinik asit. 
b) Skatol (Suni sivet), endol. 
c) Fürfürol. 

15 

Muaf 
50 
40 

a) Kâfuru, kâfuru bromür. 15 d) Sairleri . 25 
b) Aseton. 25 29.36 — Sülf amitler. 15 
e) Sairleri . 50 29.37 — Lâktonlar ve lâktamlar; sültonlar ve sültamlar : 
V I I - Asi t ler , asit lerin anhidritleri , halojenürleri, pe a) Kumarin , meti l kumarin. 50 
roksit leri ve perasitler; bunlann halojenli, sülfonlu, b) Santonin. 5 
nitrolu, nitrozolu müştaklan c) Sairleri . 15 
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F A S I L 30 
İspençiyari müstahsallar 

N O T L A R . 
1. 30.03 pozisyonu anlamında «İlâç» tâbiri, aşağıda 
yazılı olanları ifade eder : 
a) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere k a 
rıştırılmış müstahsaflar; 
b) Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere doz-
landırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış 
olup mahlut halde bulunmıyan müstahsallar. B u hü
kümler perhiz yemekleri, zenginleştirilmiş gıdalar, şe
ker hastalarına mahsus gıdalar, tonik içkiler ve ma
den suları gibi yenilecek ve içilecek maddelere tatbik 
olunmaz. 
Yukarıki hükümlerle bu fasıldaki 3 numaralı notun 
ı(d) bendi hükümlerinin tatbikında : 
A ) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılmaz : 
1. Mahlut halde bulunmıyan müstahsalların sudaki 
mahlûlleri; 
2. 28 ve 29 uncu fasıllara dâhil bütün müstahsallar; 
3. 13.03 pozisyonuna dâhil olan nebatî basit hülâsa
ların sadece herhangi bir eritici içinde muamele gör
müş olanları veya tip haline getirilmiş «titrös» bulu
nanları; 
B ) Aşağıda yazılı müstahsallar mahlut sayılır : 
1. Kol lo idal haldeki mahlûller ve süspansiyonlar 
(kolloidal kükürt hariç); 
2. Nebatî maddelerin mahlutlarının muamelesiyle 
elde edilen nebati hulâsalar; 
3. Tabiî maden sularının tebahhuru ile elde edilen 
tuzlar ve konsantre sular. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 
a) T a k t i r mahsulü kokulu sular ve uçan yağların 
sulu mahlûlleri (Tababette kullanılmaya elverişli 
olanlar) 1(33.05); 
b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar (Tedavi edici 
veya koruyucu hassaları haiz bulunanlar dâhil) 
1(33.06); 
c) Tıbbi sabunlar (34.01). 
3. 30.05 pozisyonuna münhasıran aşağıda yazılı olan
lar girer : 
a) Cerrahi dikişler için steril katgütler ve diğer ste
r i l malzeme; 
b) Ster i l lâminarya; 
c) Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emici steril he-
mostatlar; 
d) Radyograf i muayeneleri için X - şualarını geçir-
miyen müstahzarlar; hastaya tatbik edilmek üzere 
hazırlanmış olup da ı(30.02 pozisyonuna girenler ha
riç) mahlut halde bulunmıyan dozlandırılmış şekil
deki teşhis miyarı veya mahlut halde bulunan aynı 
işlere mahsus miyarlar ; 

F A S I L 31 
Gübreler 

N O T L A R . 
1. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlan
mış olmamaları kaydiyle, 31.02 pozisyonu münhasıran 
şunları ihtiva eder : 
A ) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : 
1) Ağırlık itibariyle •% 16 veya daha az nispette azo
tu ihtiva eden sodyum nitrat ; 
2) Amonyum nitrat (Sâf olsun olmasın); 
3) Amonyum sülfonitrat l(Sâf olsun olmasın); 
4) Amonyum sülfat (Sâf olsun olmasın); 
5) Ağırlık it ibariyle % 16 veya daha az nispette 
azotu iht iva eden kalsiyum ni trat ; 
6) Ka l s iyum nitrat ve magnezyum nitrat ı(Sâf o l 
sun olmasın); 
7) Ağırlık it ibariyle % 25 veya daha az nispette 
azotu ihtiva eden kals iyum siyanamit (Yağ emdiri l 
miş olsun olmasın); 
8) Ağırlık itibariyle •% 45 veya daha az nispette 
azotu iht iva eden üre. 
B ) Yukarda (A) fıkrasında yazılı müstahsalların 
birbirleriyle olan mahlutundan elde edilen gübreler 
(Bu takdirde yukarda yazılı miktar nispetleri nazarı 
i t ibara alınmaz); 
C) Amonyum klorürün veya yukarda ı(A) ve ı(B) 
fıkralarında z i k r i geçen müstahsalların ((Miktar nis
petleri nazarı i t ibara alınmaksızın) tebeşir, alçı taşı 
veya toprağı besleme kuvvetinden mahrum bulunan 
ve organik olmıyan sair maddelerle karıştırılmasın
dan hâsıl olan gübreler. 
D) Yukarda (A) fıkrasının 1 veya 8 numaralı bend-
lerinde yazılı müstahsalların veya bu müstahsalların 
mahlutlarının su veya mayi amonyak içinde eriti lme-
siyle hâsıl olan mayi gübreler. 
2. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlan
mış olmamaları kaydiyle, 31.03 pozisyonu münhasıran 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

e) Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya mahsus sair 
maddeler; 
f) İlk yardım için hazırlanmış ecza çanta ve k u t u 
ları. 

30.01 — Tedavide kullanılan kurutulmuş haldeki guddeler ve 
sair uzuvlar (Toz haline getirilmiş olsun olmasın); 
guddelerin ve sair uzuvların veya bunların ifrazatının 
tedavide kullanılan hulâsaları; tedavi veya korunma
da kullanılmak maksadiyle hazırlanmış olan ve t a r i 
fenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bulunmı
yan hayvani menşeli sair maddeler. 50 

30.02 — Hastalığa karşı muafiyeti olan hayvan veya insanla
rın kanından hazırlanmış serumlar; mikrop aşılan, 
toksinler, mikroorganizma kültürleri i(Mayalar hariç, 
fermentler dâhil) ve benzeri sair müstahsallar : 
a) Fermentler. 10 
b) Çocuk felci aşüarı ve bakteriel ve virütik diğer 
aşüar |(Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının müsaa
desiyle). M u a f 
c) Sairleri . 50 

30.03 — Tababette veya veterinerlikte kullanılan ilâçlar : 
a) Penisi l in streptomisin ve bunların grupundan d i -
hidro - streptomisin prokata penisilin gibi ilâçlarla 
kloromisetin, oreomisin, terramisin, para - aminosali-
si l ik - asit ve tuzları, izonikotinik asit, hidrazid, t io-
semikarbazid ve müştakları; ensülin ve aynı deval 
tesiri haiz olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca tesbit edilen sair müstahzarlar. Muaf 
İhtar : B u müstahzarların muafhklannın devamına 
lüzum kalmıyanlann muafiyetleri Bakanlar K u r u l u 
karariyle kaldınlabilir. B u takdirde, mezkûr müstah
zarların sınıfları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca tâyin olunur. Bakanlar Kurulunca jnuafhğın k a l 
dırılmasına ait kanun tasarısı muaflığın kaldırıldığı 
tarihten itibaren 3 ay içinde Yasama Organına sunu
lur. 
b) Sairleri : 
1. B i r i n c i sınıf. 50 
2. İkinci sınıf. 45 
3. Üçüncü sınıf. 40 
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâ
y in olunur). 

30.04 — B u faslın 3 numaralı notunda zikredilenler hariç o l 
mak üzere, tıbbi veya cerrahi maksatlar için, ispen
çiyari maddeler emdirilmiş veya kablanmış veya pe
rakende satış için ambalajlanmış pamuklar, gaz bez
leri , sargılar ve benzerleri i( Pansumanlar, sparadralar, 
hardal yakıları, v . s . ) . 70 

30.05 — Sair ispençiyari eşya ve müstahzarlar. 10 

Tarife Kıymetiııdun 
N o : E ş y a n ı n c i n s i 

X I - Provitaminler, vitaminler, hormonlar ve enzim
ler (Tabiî veya sentez yolu i le elde edilmiş) 

29.38 — Provitaminler ve vitaminler (Tabiî veya sentez yolu 
ile elde edilmiş) (Tabiî konsantralar dâhil) ve bun
ların, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın, baş
lıca vitamin olarak kullanılan müştakları (Herhangi 
bir er i t ic i madde içinde bulunsun bulunmasın). 5 

29.39 — Hormonlar (Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş) 
ve bunların, başlıca hormon olarak kullanılan müştak
ları : 
a) Ensülin. Muaf 
b)- Sairleri . 5 

29.40 — Enzimler : 
a) Peynir mayası. 25 
b) Sairleri . 15 
X I I - Heterozitler ve nebati alkaloitler (Tabiî veya 
sentez yolu ile elde edilmiş); bunlann tuzları, eterleri, 
esterleri ve diğer müştakları. 

29.41 — Heterozitler '(Tabiî veya sentez yolu ile elde edilmiş); 
bunlann tuzları, eterleri ve diğer müştakları.: 
a) Saponin. 25 
to) Sairleri . 5 

29.42 — Nebati alkaloitler (Tabiî veya sentez yolu ile elde 
edilmiş); bunlann tuzları, eterleri, esterleri ve diğer 
müştakları : 
a) K i n i n ve tuzları. M u a f 
b) Sairleri . 15 
X I I I - Diğer organik bileşikler. 

29.43 — K i m y a c a sâf şekerler (Sakaroz hariç). 35 
29.44 — Antibiyotikler. Muaf 
29.45 — Diğer organik bileşikler. 15 
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Tari fe Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i N o : E ş y a n ı n c i n s i 

şunları ihtiva eder : 3. Suni plâstik, kauçuk veya benzeri sair maddelerin 
A ) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : hamurunu boyamada kullanılmak veya mensucat emp
1) Defosforasyon cürufu; rimesinde kullanılan müstahzarların terkibine katıl
2) Dezagreje kals iyum fosfatlar (Termofosfatlar ve mak üzere hazırlanmış olup esasım sentetik organik 
eritilmiş fosfatlar) ve termik muameleye tabi tu tu l  boyayıcı maddeler (Boyayıcı pigmentler dâhil), boya
muş tabiî alüminyum - kals iyum fosfatlar; yıcı lâklar veya sair boyayıcı maddeler teşkil eden 
3) Süperfosfatlar (Basit, ik i l i veya üçlü); müstahzarlar, nevilerine göre 32.05, 32.06 veya 32.07 
4) Ağırlık itibariyle % 0.2 veya daha fazla nispette 
flüor iht iva eden bikalsiyum fosfat. 

pozisyonlarına girer. Bununla beraber, bu pozisyon
lara, 32.09 pozisyonunda yer alan müstahzarlar p ig 
mentler dâhil değildir. 

B) Yukarıda (A) fıkrasında yazılı müstahsalların bir 4. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarındaki müstahsalların, 
birleriyle karıştırılmasından hâsıl olan gübreler (Bu uçucu organik eriticiler içindeki mahlûlleri (Kolîodyon 
takdirde yukarıda yazılı miktar nispetleri nazarı i t i  hariç), eriticinin ağırlığı mahlûlün ağırlığının % 50 

sinden fazla olduğu takdirde, 32.09 pozisyonuna girer. bara alınmaz); 
hariç), eriticinin ağırlığı mahlûlün ağırlığının % 50 
sinden fazla olduğu takdirde, 32.09 pozisyonuna girer. 

C) Yukarıda '(A) ve (B) fıkra'armdaki müstahsal 5. Yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan 
ların (Miktar nispetleri nazarı i t ibara alınmaksızın) müstahsallar, sulu duvar boyalarında boyayıcı pigment 
tebeşir, alçı taşı veya toprağı besleme kuvvetinden olarak kullanılmaya elverişli olsalar dahi, bu fasıl an
mahrum bulunan ve organik olmıyan sair maddelerle lamında «Boyayıcı maddeler» tabirine dâhil değildir. 
karıştırılmasından hâsıl olan gübreler. 6. 32.09 pozisyonundaki «Istampacılığa mahsus v a 
3. 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlan raklar» tabir i , münhasıran kitap cilteri , deriler veya 
mış olmamaları kaydiyle, 31.04 pozisyonu münhası
ran şunları iht iva eder : 

şapka astarları gibi eşya üzerine yazı ve işaretler basmış olmamaları kaydiyle, 31.04 pozisyonu münhası
ran şunları iht iva eder : makta kullanılacak neviden olan ve aşağıda yazılı 
mış olmamaları kaydiyle, 31.04 pozisyonu münhası
ran şunları iht iva eder : 

maddelerden teşekkül eden ince yaprakları ifade eder: 
A ) Aşağıda yazılı olan müstahsallar : a) ince madenî tozların (Kıymetli madenlerin tozları 
1) H a m tabiî potasyum tuz lan (Karnalit , kainit ve dâhil) veya pigmentlerin tutkal , jelatin veya sair y a 
silvinit, v.s.); pıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş olanları; 
2) Pancar melası bakiyelerinden elde edilen ham b) Kâğıt, suni plâstik maddeler veya sair bir mesnet 
potasyum tuzları; üzerine tesbit edilmiş maden tozları (Kıymetli maden
3) Potasyum klorür ı(Sâf halde bulunsun bulunma lerin tozları dâhil) veya pigmentler. 
sın) (Aşağıda 6 numaralı notun (c) bendi hükmü mah 32.01 -— Debagatte kullanılan nebati menşeli hülâsalar. 75 
fuzdur) ; 32.02 -— Tanenler (Tannik asitler) (Sulu mazı taneni dâhil); 
4) Ağırlık itibariyle ı% 52 veya daha az nisbette K , bunların tuzları, eterleri, esterleri ve sair müştaklan. 25 
O iht iva eden potasyum sülfat; 32 0 3 -— Debagatte kullanılan sentetik maddeler ı(Tabiî deba
5) Ağırlık itibariyle 1% 30 veya daha az nisbette gat müstahsalları ile karıştırılmış olsun olmasın); 
K , O ihtiva eden potasyum sülfatlı magnezyum sülfat; debagatte kullanılan suni şamalar ı(Enzim, pankreas, 
B ) Yukarıda (A) fıkrasında yazılı müstahsalların b ir  bakteri, v.s. asıllı şamalar). 40 
birleriyle karıştırılmasından elde edilen gübreler (Bu 32 04-— Nebati menşeli boyayıcı maddeler [(Boyayıcı ağaçların 
takdirde yukarıda yazılı miktar nispetleri nazarı i t i  ve boyayıcı diğer nebatların hülâsalan dâhil fakat çi-
bara almmaz). vit hariç) ve hayvani menşeli boyayıcı maddeler. 40 
4. Her kilosunda 6 mi l igram veya daha fazla miktarda 32.05 -— Sentetik organik boyayıcı maddeler (Boyayıcı p ig 
arsenik bulunan amonyum fosfatlar 31.05 pozisyo mentler dâhil); lüminofor olarak kullanılmaya elve
nuna dâhildir. rişli sentetik organik müstahsallar; l i f ler üzerine 
5. 1 ı(A), a 2 |(A), 3 (A) ve 4 numaralı notlarda ya  tesbit edilebilen optik ağartıcı maddeler; tabiî çivit: 
zılı miktar nispetleri, anhidr müstahsalların, kuru hal  a) Tabiî çivit. 25 
deki ağırlıklarına göre hesaplanır. b) Sair ler i . 20 
6. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 32.06 -— Boyayıcı lâklar : 
a) 05.15 pozisyonunda yer alan hayvan kanı; a) Sentetik boyayıcı lâklar. 2d 
to) Yukarıda 1 ı(A), 2 (A) , 3 (A ) ve 4 numaralı not b) Sairleri . 30 
larda yazılı olanlar hariç olmak üzere, muayyen k i m  32 07 — Diğer boyayıcı maddeler; lüminofor olarak kullanıl
yevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde bulunan 

32 07 
maya elverişli olup organik olmıyan müstahsallar : 

bileşikler; a) U l t ramar in (Utrumer) . 30 
c) 38.19 pozisyonunda yer alan ve her birinin ağır b) Sairleri . 50 
lığı 2,5 gram veya daha fazla olan ı(Optik eşyadan 32.08 — Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müs
gayrı) kül t i ve potasyum klorür kr is ta l ler i ; potas

32.08 
tahzar pigmentler, müstahzar boya ve donuklaştırı-
cılar, cam haline gelebilen terkipler, mayi ci lalar ve 

31.01 
yum klorürden optik eşya (90.01). 

tahzar pigmentler, müstahzar boya ve donuklaştırı-
cılar, cam haline gelebilen terkipler, mayi ci lalar ve 

31.01 — Guano ve menşei hayvani veya nebati olan sair tabiî 
gübreler (Birbiriyle kanştınlmış olsun olmasın) 

benzeri müstahzarlar; sırlar; cam mayaları ve toz, 
granül ve pul şeklinde diğer camlar: 

3Ï.02 
(Kimyevi bir ameliyeye tabi tutulanlar hariç). Muaf a) Cam mayaları, toz, granül ve pul şeklinde camlar. 10 

3Ï.02 — Azot lu madeni veya kimyevi gübreler. 20 b) Sairleri . 30 
31.03 — Fosfatlı madeni veya k imyev i gübreler. 10 32.09 — "Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajmda 
31.04 —. Potaslı madeni veya k imyevi gübreler. 10 kullanılan sulu pigmentler; sair müstahzar boyalar; 
31.05 — S a i r gübreler; bu fasıldaki müstahsalların tablet, pas

t i l ve diğer benzeri şekillerde olanlariyle gayrisâfi 
ağırlığı âzami 10 ki loyu geçmiyen ambalajlarda bu
lunanları. 15 

hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı, 
esans vernik ve diğer boya vasatları içinde ezilmiş 
pigmentler; istampacılığa mahsus varaklar ; perakende 
satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar 
boyayıcı maddeler. 50 

F A S I L 32 32.10 — Resim, eğitim ve eğlence için boyalar, afiş boyalan, F A S I L 32 renkl i tadi l edici boyalar (Tüp, şişe, kavanoz, çanak 
Debagatta ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar; tanenler ve benzeri kablar içinde veya pastil halinde); bun
ve müştakları; boyayıcı maddeler, müstahzar boyalar, l a n n takım teşkil edenleri (Fırça, çanak, gölge kalemi 
vernikler ve müstahzar boyayıcı maddeler; macunlar; «Estomp» ve sair teferruatı iht iva etsin etmesin). 30 

mürekkepler 32.11 —'Müstahzar kurutucu maddeler (Sikatif ler) . 50 
N O T L A R . 32.12 — Macunlar ve sıvama maddeleri [(Reçineli macun ve 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : reçineli çimentolar dâhil). 35 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit 
şekillerde bulunan bileşikler (32.04 veya 32.05 pozis

32.13 — Yazı veya resim-i hatt i mürekkepleri, matbaa mü
rekkepleri ve diğer mürekkepler : 

15 yonlarındaki tariflere uyanlarla, lüminofor olarak k u l  a) Matbaa mürekkepleri. 15 
lanılanlar cinsinden organik olmıyan müstahsallar b) Sairleri . 25 
(32.07) ve perakende satılacak şekillerde veya amba
lajda bulunan 32.09 pozisyonundaki müstahzar boyayıcı F A S I L 33 
maddeler hariç); Uçan yağlar ve rezinoitler; ıtriyatçılık 
b) Tannatlar ve 29.38 ilâ 29.42, 29.44 ve 35.01 ilâ veya tuvalet müstahzarları ve kozmetikler 
35.04 pozisyonlarına dâhil müstahsalların sair tannik 

veya tuvalet müstahzarları ve kozmetikler 

müştakları. N O T L A R . 
2. Stabilize diyazonyum tuzlariyle birleştirici madde 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
lerden teeşkkül eden ve lifler üzerinde sabit azoik (bo a) içki imalinde kullanılan ((Teksif edilmiş hülâsalar 
yalar meydana getiren mahlutlar 32.05 pozisyonuna denilen) alkollü mürekkep müstahzarlar ı(22.09); 
dahildir. b) Sabunlar (34.01); 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n cinsi % No : E ş y a n ı n cinsi 

c) 38.07 pozisyonunda yer alan terebantin esansı ve 34.04 --Suni mumlar (Suda eriyebilenler dâhil); emülsiyon 
sair müstahsallar, halinde olmıyan veya eritici madde ihtiva etmiyen 
2. 33.05 pozisyonunda yer alanlar hariç olmak üzere, müstahzar mumlar : 
ıtriyatçılık veya tuvalet müstahsalları veya kozmetik a) Suni mumlar, suni mumların karışımından ibaret 
olarak kullanılmaya elverişli olan ve bu maksatla müstahzar mumlar. 20 
perakende olarak satılacak şekilde ambalajlanmış bu b) Sairleri. 75 
lunan müstahsallar, mahlut halde olsun olmasın, 33.06 34 05 -- Ayakkabı, mobilya ve döşeme boya ve cilaları, madenî 
pozisyonuna dâhildir. eşya cilaları, pat veya toz halinde temizleyici madde

33.01 --Uçan yağlar (Terpeni alınmış olsun olmasın) (Katı 
veya mayi halde); rizinoitler : 

ler ve benzeri müstahzarlar (34.04 pozisyonuna giren 
müstahzar mumlar hariç). 50 

a) Stearopten. Memnu 34.06 -- Fitilli mumlar (Işık temini için kullanılan her türlü 
b) Sairleri. 100 mumlar ve benzerleri); 

33.02 -- Uçan yağların terpeninin alınmasından elde edilen ter- a) Balmumundan fitilli mumlar. 50 
penli tâli müstahsallar 50 b) Sairleri. 75 

33.03 -- Katı yağlarda, sabit mayi yağlarda, mumlarda veya 
benzeri maddeler içinde teksif edilmiş ve emdirme 
l(Enfleurage) veya batırma (Maceration) usulleriyle 

34.07 --Model yapmaya mahsus patlar (Takım halinde olan
larla çocukları eğlendirmiye mahsus bulunanlar dâ
hil); levha, at nalı, çubuk ve benzeri şekillerde ha

istihsal olunmuş uçan yağ mahlûllerl. 100 zırlanmış «Dişçi mumu» denilen müstahzarlar. 25 
33.04--Koku veren iki veya daha fazla tabiî veya suni madde

nin (Uçan yağ, rezinoit) kendi aralarında veya bir
birleriyle karıştırılmasından elde edilen yahut esasını 
bu maddelerden biri veya daha fazlası teşkil eden mah
lutlardan ıtriyatçılıkta, gıda ve içki sanayiinde iptidai 
madde olarak kullanılanlar (Alkollü basit mahlûller 
dâhil). 150 

FASIL 35 
Albüminoid maddeler've yapıştır ıcı lar 

NOT. 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

33.05 -- Taktir mahsulü kokulu sular ve uçan yağların sulu 
mahlûlleri (Tababette kullanılmaya elverişli olsun a) İlâç şeklinde hazırlanmış proteinli maddeler 

(30.03); 
olmasın). 75 

a) İlâç şeklinde hazırlanmış proteinli maddeler 
(30.03); 

33.06 -- Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müstahzar 
kozmetikleri: 35.01 -

b) Grafik sanatlarla ilgili ve jelatin mesnetli müs
tahsallar (Fasıl : 49). 

a) Diş macunları, tozları, sabunları ve suları. 100 35.01 --Kazeinler, kazeinatlar ve kazeinin sair müştakları; 
b) Sairleri. 200 kazein tutkalları: 

a) Kazein. 15 
FASIL 34 b) Sairleri. 25 

Sabunlar, tansiyoaktif organik müstahsallar, y ıkama 35.02 --Albüminler, albüminatlar ve albüminin sair müştakları. 30 
müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, 35.03 -- Jelatinler (Boyanmış veya satıhları işlenmiş olsun ol
müstahzar mumlar, bakım müstahsalları, f i t i l l i mum masın, kare veya müstatil şeklinde kesilmiş yapraklar 
lar ve benzerleri, model yapmaya mahsus patlar ve halinde olanlar dâhil) ve jelatin müştakları; kemikten, 

dişçilikte kullanılan mumlar 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

deriden, sinirden, veterden ve benzeri maddelerden madişçilikte kullanılan mumlar 
NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

mul tutkallar ve balık tutkalı; katı iktiyokol: 
dişçilikte kullanılan mumlar 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : a) Jelatin ve jelatin müştakları. 

b) Sairleri. 
— Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bunların müş

20 
30 a) Muayyen kimyevi bir terkipte bulunan izole edil

miş bileşikler; 35.04 -

a) Jelatin ve jelatin müştakları. 
b) Sairleri. 

— Peptonlar ve sair proteinli maddeler ve bunların müş

20 
30 a) Muayyen kimyevi bir terkipte bulunan izole edil

miş bileşikler; 
takları; den tozu (Kromla muamele görmüş olsun b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar, traş kremleri 

ve şampuvanlar (Sabun veya tansiyoaktif müstah
sallar ihtiva etsin etmesin) (33.06). 
2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici madde

olmasın). 
— Dekstrinler ve dekstrin kolalan; kavrulmuş veya eriye

15 b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar, traş kremleri 
ve şampuvanlar (Sabun veya tansiyoaktif müstah
sallar ihtiva etsin etmesin) (33.06). 
2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici madde

35.05-
olmasın). 

— Dekstrinler ve dekstrin kolalan; kavrulmuş veya eriye
15 b) Diş bakımına mahsus müstahzarlar, traş kremleri 

ve şampuvanlar (Sabun veya tansiyoaktif müstah
sallar ihtiva etsin etmesin) (33.06). 
2. 34.01 pozisyonu, içlerine dezenfekte edici madde 35.06 -

bilen nişastalar; nişasta asüı yapıştırıcılar. 50 

ler, aşındırıcı tozlar, dolgu maddeleri ve tıbbi müstah 35.06 -— Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bu-
sallar, v.s. katılmış olsun olmasın, münhasıran, suda lunmıyan müstahzar yapıştırıcı maddeler; perakende 
eriyebilen sabunları ihtiva eder. olarak satılmak üzere sâf ağırlığı 1 kilo veya daha az 
3. 34.03 pozisyonunda kullanılan «Petrolden veya bi olan ambalajlara konulmuş her nevi yapıştırıcı müs
tümenli madenlerden elde edilen yağlar» tabiri 27 nci tahsallar : 
faslın 3 numaralı notunda tarif edilen müstahsallar a) Çiriş, leykom, soğuk tutkal. 25 
anlamına gelir. b) Sairleri. 40 
4. 34.04 pozisyonunda kullanılan «Emülsiyon halinde 

b) Sairleri. 40 
olmıyan veya eritici madde ihtiva etmiyen müstahzar 
mumlar» tabirine, münhasıran aşağıda yazılı olanlar 
girer. FASIL 36 
A) Hayvani menşeli mumların birbirleriyle, nebati Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamul ler i ; 
menşeli mumların birbirleriyle ve suni mumların bir kibr i t ler ; pirofor ik hal i talar; ateş alıcı maddeler 
birleriyle olan mahlutları; 

kibr i t ler ; pirofor ik hal i talar; ateş alıcı maddeler 

B) Muhtelif sınıflara mensup (Hayvani, nebati, ma NOTLAR. 
denî veya suni) mumların birbirleriyle olan mahlutları 1. Bu fasla, aşağıda 2 numaralı notun (a) veya ı(b) 
ile, parafinin hayvani, nebati veya suni mumlarla olan bendlerinde yazılı bulunanlar hariç olmak üzere, mu
mahlutları; ayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit şekillerde 
C) Emülsiyon halinde olmamak ve içlerinde eritici bulunan bileşikler dâhil değildir. 
maddeler bulunmamak şartiyle, esasını mum veya 2. 36.08 pozisyonu, münhasıran aşağıda yazılı olan
parafin teşkil eden ve ayrıca katı yağlar, reçineler, ları ihtiva eder : madenî veya başka maddeler ihtiva eden mum kıvamın
daki mahlutlar. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyo
nuna dâhil değildir : 
a) 27.13 pozisyonunda yer alan mumlar; 

a) Metaldehit, hegzametilentetramin ve benzeri madmadenî veya başka maddeler ihtiva eden mum kıvamın
daki mahlutlar. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyo
nuna dâhil değildir : 
a) 27.13 pozisyonunda yer alan mumlar; 

deler (Yakıt olarak kullanılmak maksadiyle tablet, 
çubuk ve benzeri şekillerde hazırlanmış); alkol asıllı 

madenî veya başka maddeler ihtiva eden mum kıvamın
daki mahlutlar. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyo
nuna dâhil değildir : 
a) 27.13 pozisyonunda yer alan mumlar; yakıtlarla benzeri sair müstahzar yakıtlar (Katı veya 

pat halinde); b) Mahlut halde olmayıp sadece boyanmış bulunan 
yakıtlarla benzeri sair müstahzar yakıtlar (Katı veya 
pat halinde); 

hayvani veya nebati menşeli mumlar. b) Çakmaklar ve ateşleyici aletler için 300 santi
34.01 — Sabunlar (Tıbbi sabunlar dâhil) : metre küp veya daha az hacımdaki kablara konul34.01 

a) Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar. 
b) Sairleri. 

50 
60 

muş akaryakıtlar (Benzin ve saire); 
c) Ateş yakıcı maddeler, reçineli meşaleler ve ben

34.02 — Tansiyoaktif organik müstahsallar; tansiyoaktif müs zerleri. 
tahzarlar ve yıkama müstahzarları (Sabun ihtiva etsin 35 36.01 — Silâh barutu. 100 
etmesin). 35 36 02 — Müstahzar patlayıcı maddeler. 100 

34.03 — Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli mad 36.03 — Fitiller; infilâk fitilleri. 100 delerin yağlanmasına derinin veya sair maddelerin 
mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müs 36.04 — Ağız otu ve infilâk kapsülleri; ateşleyici maddeler; 

infilâk ettirici maddeler. 100 tahzarlar (İçinde, petrolden veya bitümenli madenler
— Ağız otu ve infilâk kapsülleri; ateşleyici maddeler; 

infilâk ettirici maddeler. 100 
den elde edilen yağ nisbeti % 70 veya daha fazla olan 36.05 —• Pirotekni mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişikleri, 
lar hariç). 25 parafinli ağız otu, paragrel füzeler ve benzerleri). 100 
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Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n cinsi % 

d) Teksir makinası yazılarının tashihinde kullanılan 
müstahsallar (Perakende satış için ambalajlanmış); 
e) Fırınların sühunetini kontrola mahsus eriyen mü
şirler; 
f) Dişçilikte kullanılmak üzere hususi surette hazır
lanmış alçılar. 

38.01 --Suni grafit; kolloidal grafit ı(Mayi yağlar içinde süs
pansiyon halinde olanlar hariç) ; 
a) Suni grafit. 15 
b) Sairleri. 30 

38.02 --Hayvani karalar t(Kemi'k karası, fildişi karası, v.s.)1, 
kullanılmış ve tesiri kalmamış karalar dâhil. 15 

38.03 -- Aktif hale getirilmiş kömürler ı(Renk giderici, emici 
veya polarizasyonu giderici); silisli fosiller, killer, 
boksit ve sair tabiî madenî müstahsallar ı(Aktif hale 
getirilmiş). 35 

38.04 — • Havagazının tasfiyesinden hâsıl olan amonyaklı sular 
ve krüd amonyak. 20 

38.05 — -Tali oil (({Mayi reçine). 35 
38.06 — • Linyosülfiltler. 35 
38.07 — • Terebentin esansı; kozalaklılar fasilesine mensup 

ağaçların taktirinden veya başka suretle muamele
sinden hâsıl olan çam ağacı esans; veya çam esansı, 
kâğıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve sair ter-
pendk eriticiler; ham dipenten; kâğıt imalinden bakiye 
bisülfitli esans; çam yağı. 100 

38.08 — • Kolofanlar ve reçineli asitler; bunların 39.05 pozisyo
nuna giren zamk esterlerden gayrı müştakları; reçine 
esansı ve reçine yağları. 100 

38.09 — • Odun katranları ve odun katranı yağları 1(38.18 pozis
yonundaki mürekkep eriticiler ve sulandırıcılar ha
riç); odun kreozotu; aseton yağı ve metilen. 50 

38.10 — Her nevi nebati zift ve esasını nebati zift veya kolo-
fan teşkil eden ve biracılıkta kullanılan ziftler ve ben
zeri terkipler; dökümhane maçalarında kullanılan ve 
esasını reçineli tabiî müstahsallar teşkil eden bağlayı
cılar. 25 

38.11 — Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, tufeylî mantarları, 
zararlı otları imha edici, parazitlere ve kemirici hay
vanlara karşı koyucu müstahsallar ve benzerleri! 
(('Perakende satış için ambalajlanmış veya müstahzar 
hale getirilmiş); kükürtlü şeritler, fitiller, mumlar ve 
sinek kâğıdı halinde mamuller. 40 

38.12 — Müstahzar haşıl ve apreler ve mordansaj ameliyesi 
için müstahzarlar ı(Mensucat, kâğıt ve deri1 sanayiinde 
ve benzeri sanayide kullanılmak üzere hazırlanmış)'. 20 

38.13 — Maden satıhlarının temizlenmesinde kullanılan terkip
ler; madenlere lehim ve kaynak yapılmasında kulla
nılan mayi müstahzarlar ve sair yardımcı terkipler; 
maden ve sair maddelerden mürekkep lehim ve kay
nak patlan ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının 
ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında 
kullanılan müstahzarlar. 40 

38.14 — İnfilâkı önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu 
maddeler, peptizan katkılar, lüzuciliği ıslah eden mad
deler, aşınmayı önleyici katkılar ve madenî yağlar 
için hazırlanmış benzeri katkılar. 30 

38.15 — Vülkanizasyonu çabuklâştırıcı terkipler. 25 
38.16 — Mikroorganizmanlarım çoğaltılması için hazırlanmış 

kültür vasatları. 50 
38.17 — Yangın söndürme cihazlarında kullanılan müstahzar

lar; yangın söndürme bombaları. 25 
38.18 — Vernikler ve benzeri müstahsaılılar İçin mürekkep eri

ticiler ve sulandırıcılar. 40 
38.19 — Kftmya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin 

başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan 
kimyevi müstahsalları ve müstahzarları l(Tabiî müs
tahsalların mahlutundan elde edilenler dâhil); kimya 
sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka 
yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan bakiye 
müstahsalları. 30 

BÖLÜM VII 
Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler 

ve bu maddelerden mamul eşya; tabiî sentetik veya 
taklit kauçuk; kauçuk eşya 

FASIL 39 
S u n i p l â s t i k m a d d e l e r , s e l ü l o z u n e ter v e e s t e r l e r i s u n i r e ç i n e l e r ve 

b u m a d d e l e r d e n m a m u l e ş y a 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Istampacılığa mahsus varaklar ı(32.09); 
b) Suni mumlar (34.04); 

FASIL 38 
K i m y a s a n a y i i n i n m u h t e l i f m ü s t a h s a l l a r ı 

NOTLAR. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Muayyen kimyevi bir terkipte olan ve münferit 
şekillerde bulunan müstahsallar. Bununla beraber aşa
ğıda zikredilenler bu fasla dâhildir : 
1. Suni grafit f(38.01); 
2. Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, tufeylî man
tarları, zararlı otları imha edici, parazitlere ve kemi
rici hayvanlara karşı koyucu müstahsallar ve benzer
leri (38.11) pozisyonunda yazılı şekil veya ambalaj
larda bulunanlar; 
3. Yangın söndürme cihazları için kullanılan veya 
yangın söndürme bombalarına konulmuş olan söndü
rücü müstahsallar ((38.17); 
4. Aşağıda 2 numaralı notun (a), ı(c), (d) ve (f) bent
lerinde zikredilen müstahsallar; 
b) ilâçlar ,(30.03). 
2. Aşağıda yazılı olanlar tarifenin başka bir pozisyo
nuna değil, 38.19 pozisyonuna girer : 
a) Alkali madenlerin veya alkali toprak madenlerin 
halojenii tuzlarının veya magnezyum oksitin kültıve 
kristalleri (Optik eşya hariç) (Her birinin ağırlığı 2,5 
gram veya daha fazla olmak üzere); 
b) Füzel yağları; 
c) Mürekkep lekesi çıkarıcı müstahsallar (Perakende 
satış için ambalajlanmış); 

Tarife Kıymetinden 
No ; E ş y a n ı n cinsi 1% 

Lira K. 

36.06 — - Kibritler : 
a) Mumlu kibritler G. 100 Kg. 200.00 
b) Poşet kibritleri G. 100 Kg. 175.00 
c) Sairleri G. 100 Kg. 150.00 

36.07 — -Fero - seryum ve sair piroforik halitaler i(Her şekilde): 
a) Suni çakmak taşları. 110 
b) Sairleri. 100 

36.08 — - Ateş alıcı maddeler mamulleri. 100 

FASIL 37 
F o t o ğ r a f v e s i n e m a c ı l ı k t a k u l l a n ı l a n m a l z e m e 

NOTLAR. 
1. Döküntü ve ıskartalar bu fasla dâhil değildir. 
2. 37.08 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olan
lar girer : 
a) Fotoğrafçılıkta kullanılmak maksadiyle karıştırıl
mış kimyevi müstahsallar l(Emülsiyonlar, revelâtörler, 
fiksörler, virörler, v.s.); 
b) Aynı maksatla kullanılmaya elverişli bulunan doz-
landırümış veya hazır bir şekilde perakende satış için 
ambalajlanmış sâf müstahsallar. Vernikler, tutkallar 
ve benzeri müstahzarlar 37.08 pozisyonu dışında kalır 
ve kendi rejimlerine tabi olurlar. 

37.01 — Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve düz 
filimler (Kâğıt, mukavva ve mensucat hariç olmak 
üzere, herhangi bir maddeden) : 
a) Röntgen filimleri. Muaf 
b) Sairleri. 25 

37.02 — Hassas hale getirilmiş boş filim ve peliküller (Delinmiş 
olsun olmasm) (Rulo veya şerit halinde) : 
a) Röntgen filimleri. Muaf 
b) Sairleri. 35 

37.03 — Hassas hale getirilmiş kâğıtlar, kartlar ve mensucat 
(Boş veya dolu, fakat develope edilmemiş) : 25 a) Boş. 25 
b) Sairleri. 35 

37.04 — Levhalar, filim ve peliküller (Doldurulmuş, fakat de
velope edilmemiş negatif veya pozitif). 35 

37.05 — Levhalar, delikli veya deliksiz filim ve peliküller (Si
nema filimleri hariç) (Doldurulmuş ve develope edil
miş, negatif veya pozitif). 35 

Lira K. 

37.06 — Sadece seslendirilmiş sinema filimleri (Doldurulmuş 
ve develope edilmiş, negatif veya pozitif): 
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar. G. 1 Kg. 75.00 
b) Sairleri. G. 1 Kg. 100.00 

37.07 — Sessiz veya hem şekil, hem ses ihtiva eden diğer sine
ma filimleri (Doldurulmuş ve develope edilmiş, ne
gatif veya pozitif): 
a) Siyah beyaz veya tek renkli olanlar. G. 1 Kg. 75.00 
b) Sairleri. G. 1 Kg. 100.00 

37.08 — Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müstahsallar (Flâş 
için kullanılan müstahsallar dâhil). 25 
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Tartife Kıymetinden Tari fe Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

c) 40 mcı fasıldaki tarife uygun sentetik kauçuk ve mamuller; İHTAR : B u pozisyona dâhil olanlar Sağlık ve Sosyal 
d) Saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (42.01), Yardun Bakanlığının müsaadesi ile vergiden mu
seyahat eşyası ve kah, kılıf, mahfaza teşkil eden eşya aftır. 
ile 42.02 pozisyonuna giren benzeri eşya; b) Sairleri . 50 
e) Hasırcı ve sepetçi mamulleri (Fasıl 46); 39.07 — 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yer alan müstahsallar-
f) Dokumaya elverişli suni ve sentetik maddeler ve dan mamul eşya : 
bu maddelerin mamulleri (BÖLÜM - X I ) ; a)' Kare veya mustatilden gayrı şekilde kesilmiş lev
g) Ayakkabılar ve aksamı, başlıklar ve aksamı, şem ha, yaprak, pelikül ve şeritler, tüpler, ince ve k a i m 
siyeler, bastonlar, kamçı ve kırbaçlar ve bunların ak çubuklar, profiller, işlenmiş kare ve müstatil biçimin
samı, yelpazeler ve XII noi bölüme giren sair ma deki eşya 75 
muller ; b) Mut fak ve sofra eşyası (Kahve ve çay takımları 
h) 71.16 pozisyonuna giren takl i t mücevherat; dâhil). 100 
ij)i XVI ncı bölümde yer alan eşya (Makina ve c i  c) Sairleri . 150 
hazlar, elektrik malzemesi); 
k ) Nakdi vasıtaları parça ve aksamı (BÖLÜM - XVII); F A S I L 40 
1) Suni plâstik maddelerden optik eşya, gözlük çer
çeveleri, resim âletleri ve 90 ıncı fasıldaı yer alan di Tabiî, sentetik veya taklit kauçuk; kauçuk eşya 
ğer eşya; N O T L A R . 
m) 91 inc i fasılda yer alan eşya '(Hususiyle duvar, 1. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin hangi bö
ko l ve cep saatleri ve bunların aksamı). lümünde kullanılmış olursa olsun «kauçuk» tâbiri, vül
n) M u s i k i aletleri ve aksamı Ue 92 nci fasılda yer kanize edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın, aşa
alan diğer eşya; ğıda yazılı o lanlan ifade eder : Tabiî kauçuk, balata, 
o) Mobi lyalar ve aksamı (Fasıl 94); güta. - perka ve benzeri tabiî zamklar, sentetik k a 
p) Fıçılar ve 96 ncı fasla dâhil diğer eşya; uçuk, mayi yağlardan müştak takl i t kauçuk ve bu 

muhtelif müstahsalların rejenere edilmiş olanlan. 
q) Oyuncaklar, oyun ve spor Ievazımatı '(Fasıl 97); 
r) Düğmeler, kayarak işliyen fermuarlar, yazı k a 
lemi saplan, dolma kurşun kalemler ve bunlann ek-
samı, pipolar, s igara ağızlıkları, v. s., taraklar , izoter-
ıtıik şişe ve kab larm aksamı ve 98 inci fasılda yer 
alan diğer eşya. 

2. Kauçuktan ve dokumaya elverişli maddelerden 
imal olunan ve umumiyetle XI i n c i bölümde yer alan 
aşağıda yazılı eşya bu fasla dâhil değildir : 
a) Elâstiki veya kauçuklu örme mensucat ve ma
mulleri ı(40.10 pozisyonundaki kauçuklu örme mensu

q) Oyuncaklar, oyun ve spor Ievazımatı '(Fasıl 97); 
r) Düğmeler, kayarak işliyen fermuarlar, yazı k a 
lemi saplan, dolma kurşun kalemler ve bunlann ek-
samı, pipolar, s igara ağızlıkları, v. s., taraklar , izoter-
ıtıik şişe ve kab larm aksamı ve 98 inci fasılda yer 
alan diğer eşya. cattan taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları 
2. 39.01 ve 39.02 pozisyonlarına münhasıran, kimyevi hariç) i le sair elâstiki mensucat ve mamulleri ; 
sentez yoliyle elde edilen ve aşağıdaki tariflere uyan 
müstahsallar dâhildir : b) Dokumaya elverişli maddelerden mamul tulumba sentez yoliyle elde edilen ve aşağıdaki tariflere uyan 
müstahsallar dâhildir : hortumlan ve benzeri hortumlar (Dahilen kauçuk sı
a) Suni plastik maddeler (Suni reçineler dâhil); vanmış veya kauçuk bir bedeni havi) ı(59.15); 
b) Si l ikonlar; c) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kap
c)1 Rezoller, mayi polizobütilen ve polimerizasyon lanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş dokuma men
veya polikondansasyon suretiyle elde edilen benzeri sucattan (40.06 ve 40.10 pozisyonlanna girenler ha 
sunıi müstahsallar. riç olmak üzere) : Metrekare ağırlığı 1 500 gram ve
3. 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarına münhasıran aşağıda ya daha az olanlar ve bunlann mamulleri ; 
yazılı şekillerde olan müstahsallar dâhildir : Metrekare ağırlığı 1 500 gramdan fazla olan ve ağırlık 
a) M a y i veya hamur haldeki müstahsallar (Emülsi it ibariyle % 50 den fazla dokuma maddelerini iht iva 
yonlar, dispersiyonlar ve mamuller dâhili; edenler ve bunlann mamulleri ; 
b) Bloklar , parçalar, pıhtılar, gayrimütecanis kül d) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış olan ve ağırlık 
çeler, granulier, pul ve tozlar (Mulâj için kullanılan itibariyle •% 50 den. faz la dokuma maddelerini iht iva 
tozlar dâhil); eden keçeler ve bunların mamulleri ; 
c) U f k i maktamın en geniş yeri 1 milimetreyi ge e) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış . veya l i f leri 
çen monofiller; profiller, ince ve kalın çubuklar veya kauçukla birbirine tutturulmuş olan dokunmamış ve 
doğrudan doğruya çekilmek suretiyle elde edilen bo örülmemiş kumaşlar '(Metrekare ağırlığı ne olursa 
rular (Satıhlan işlenmiş olsun olmasın, fakat daha olsun) ve bunlann mamulleri ; 
i l e r i bir ameliyeye tabi tutulmamış); f) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, dokuma ip l ik 
d) Levhalar, yapraklar, peliküller, şeritler ve lam lerinin yanyana getiri l ip kauçukla aglomere edilme
lar (51 inc i faslın 4 numaralı notu mucibince 51.02 sinden meydana gelen kumaşlar ve bunlann mamul
pozisyonuna girenler hariç), satıhlan basmalı veya l e r i ; 
sair suretle işlenmiş; bu levha, yaprak, pelikül veya Bununla beraber, mensucat, keçe «dokunmamış, örül
şeritlerin başka bir ameliyeye tabi tutulmaksızın sa memiş kumaş» veya benzeri dokuma mamulleri ile 
dece kesme suretiyle elde edilmiş kare veya müstatil mürettep sünger görünüşlü veya hücreli kauçuktan 
şeklindeki tamamlanmış mamulleri ; yapraklar, levhalar veya şeritler i le bu yaprak, levha 
e) Döküntü ve hurdalar. veya şeritlerden mamul eşya (Dokumaya elverişli e) Döküntü ve hurdalar. 

madde sadece mesnet teşkil ettiği takdirde) bu fasılda 
39.01 — Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon yo yer. alır. 

3. Aşağıda yazılı olanlar da bu fasla dâhil değildir : liyle temin edilen müstahsallar (Tadil edilmiş olsun 
olmasın, polimerize edilmiş veya edilmemiş, açık ve

yer. alır. 
3. Aşağıda yazılı olanlar da bu fasla dâhil değildir : 

y a kapalı zincirl i ) (Fenoplâstlar, aminoplâstlar, a lk id - a) 64 üncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı; 
1er, polialol esterler ve doymamış sair poliesterler ve b) 65 inci fasılda yer alan başlıklar (Banyo b2Şlık-
silikonlar, v .s . ) . 50 l a n dâhil) ve aksamı; 

39.02 — Polimerizasyon ve kopolimerizasyon yoliyle temin edi
len müstahsallar (Polietilen, politetrahaloetalenler, 
poliizobütilen, polistiren, polivinil klorür, polivinil 
asetat, polivinil klorasetat ve sair polıvinıilik müştak

c) XVI ncı bölümde yer alan mekanik ve e lektr ik l i 
makina ve cihazların sertleştirilmiş kauçuktan ma
mul aksam ve parçaları ile, elektroteknik işler için 
sertleştirilmiş kauçuktan mamul her türlü eşya ve 

lar, coumarone - indene reçineleri, v . s . ) . 50 aksamı; 
39.03 — Rejenere selüloz; selüloz nitrat, selüloz asetat ve se

lülozun sair esterleri, selüloz eterleri ve. sair k imyevi 
müştakları (Plâstikleştirilmiş olsun olmasın) (Kolod-

d) 90, 92, 94 ve 96 ncı fasıllarda yer alan eşya; 
e) Oyuncaklar, oyun ve spor Ievazımatı (Spor e l -
divenleriyle 40.11 pozisyonunda yer alan eşya hariç) 

yon, seloidin, selüloit, v . s . ) ; vülkanize fiber. 50 (Fasıl 97); 
39.04 — Sertleştirilmiş albüminoit maddeler (Sertleştirilmiş k a 

50 
f) Düğmeler, yazı kalemi sapları, pipo sapları ve 

zein, sertleştirilmiş jelatin, v . s . ) . 50 benzerleri, taraklar ve 98 inci fasılda yer alan sair 
39.05 — Erit i lerek «fuston ile» tadil edilmiş tabu reçineler 

(Eritilmiş zamklar ) ; tabiî reçinelerin veya reçine asit
lerinin esterleştirilmesi suretiyle elde edilen suni re
çineler {Zamk esterler); tabiî kaçuçuğun kimyevi 

eşya. 
4. B u faslın 1 numaralı notunda ve 40.42, 40.05, 
40.06 pozisyonlannda z i k r i geçen «Sentetik kauçuk» 
tâbiri, doymamış sentetik maddeleri şümulü içine alır. 

müştaklan (Klorlu, klorhidrath, sıklize veya okside, 
50 

Ancak bu maddeler, kükürt, selenyum veya telür i le 
v . s . edilmiş kauçuklar). 50 vülkanize edildiğinde bir daha termoplâstik olamıyacak 

39.06 — Sair yüksek polimerler, suni reçineler ve suni plâstik 
maddeler (Al j in ik asit i le bunun tuzları ve esterleri 
dâhil); l inoksin : 

maddeler haline gelebilmeli ve ı(Vülkanizasyonu dur
durmak için lüzumlu olmıyan başka faal veya âtıl 
maddeler, ezcümle plâstdkleştirici maddeler, dol

a) Heparin ve dekstran. 15 gu maddeleri katılmaksızın) vülkanizasyonun 
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optimum noktasına erişildiğinde termoplâstik ol 40.08 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan levha, yaprak, 
mıyan maddeler (Yani 15 ve 20 santigrat dere şerit ve profiller (Yuvarlak maktalı profiller dâhil). 50 
celeri arasındaki bu sühunette i l k uzunluklarının üç 40.09 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve hor
misline kadar kopmaksızın uzayabilen ve İlk uzunlu tumlar : 
ğunun i k i misline kadar uzatıldığında, i k i saatten az a) Tazy ik l i hava çekiçleri için hususi hortumlar 
bir zaman içinde i lk uzunluğunun en çok birbuçuk (Asgaıni 40 atmosfer tazyikle i k i saat devamlı ve fiilî 
misline kadar bir uzunluğa gelebilen maddeler) mey bir çalışmaya tahammül edenler), 

b) Sairleri . 
40 

dana getirebilmelidir. B u maddelere, polibütadyen, 
bir çalışmaya tahammül edenler), 
b) Sairleri . 75 poliklorobütadyen ( G R M ) , polibütadyen - stiren 

'('GRS), poliklorobütadyen - akrtlonltri l ( G R N ) , poli  40.10 — Vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmis
yon kolanları. 

75 

bütadyen - akrilonâtril i (GRA) ve bütil kauçuk l(GRÍ) 
— Vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmis

yon kolanları. 50 
dâhildir. Tiyoplâstlar ı(GRP) da sentetik kauçuk ad 40.11 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan her nevi teker
dedilir. lek bandajları, iç ve dış lâstikleri ve flâpslan. 40 
5. 40.01 ve 40.02 pozisyonları, içlerine dolgu madde 4012 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan hijyen eşyası 
leri ı(Âtıl veya akt i f ) , plâstikleştirici maddeler, vül ve ispençiyari eşya ı(Emzikler dâhil) .(Sertleştirilmiş 
kanize edici veya vülkanizasyonu çabuklıaştıncı un kauçuktan aksamı bulunsun, bulunmasın). 25 
surlar veya renk verici maddeler katılmış olan k a u  40.13 —• Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan g iy im eşyası, 
çukları iht iva etmediği gibi, tabiî kauçukla sentetik eldivenler ve g iy im eşyası teferruatı (Nerede kullanı
kauçuk mahlutları veya muhtelif cins kauçukların lırsa kullanılsın). 25 
maâüâtları da bu pozisyonlara dâhil değildir. Bununla 40.14 — Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan diğer eşya : 
beraber, içlerine pıhtılaşma safhasından önce madenî a) Rondeiâ ve contalar. 40 
yağlar ilâve edilmiş sentetik kauçuklarla, sadece m u  b) Sairleri . 50 
hafaza edici b ir rolü olan maddeleri muhtevi, veya 
içlerine, cinslerinin birbirinden ayırdedümesi maıksaı- I V - Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) ve mamulleri hafaza edici b ir rolü olan maddeleri muhtevi, veya 
içlerine, cinslerinin birbirinden ayırdedümesi maıksaı-

40.15 
I V - Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) ve mamulleri 

diyle renk verici maddeler katılmış sentetik kauçuklar 40.15 —•Sertleştirilmiş kauçuk ((Ebonit) (Külçe, levha, yaprak 
40.02 pozisyonuna girer. veya şerit, çubuk, profi l veya boru halinde); sertleş
6. Vülkanize kauçuktan mamul ve ufkî maktamın en tirilmiş kauçuk döküntüleri, toz ve hurdaları. 60 
geniş yer i 5 milimetreyi geçen her profilde çıplak ip  40.16 — Sertleştirilmiş kauçuk ı(Ebonit) mamulleri . 60 
l ikler 40.08 pozisyonuna girer. 
7. 40.10 pozisyonuna, kauçuk emdirilmiş veya sıvan
mış, kauçukla kaplanmış veya tabaka tabaka tertip BÖLÜM VIII lenmiş mensucattan yahut kauçuk emdirilmiş veya sı BÖLÜM VIII 
vanmış dokumaya elverişli ipliklerden mamul taşıyıcı 
kolanlarla transmisyon kolanları da dâhildir. Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu maddelerden mamul 
8. 40.07 ilâ 40.14 pozisyonlarının tatbikmdaı, balata, eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları, seyahat 
guta - perka ve benzeri tabiî zamklar, takl i t kauçuk
l a r ve rejenere edilmiş bu türlü müstahsallar, vülkani-
zasyon ameliyesi geçilmemiş olsalar dahi, vülkanize 

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

> 

kauçuk addedilir. F A S I L 41 9. 40.05, 40.08 ve 40.15 pozisyonlarında zikredilen F A S I L 41 
levha, yaprak ve şerit tâbirleri, münhasıran, kesilmemiş Deriler ve köseleler 
yahut kare veya müstatil şeklinde kesilmiş (Bu ame N O T L A R . 
l iye onlara, bu halde kullanılmaya elverişli hazır eş

N O T L A R . 
ya mahiyetini verse bile), fakat sadece satıhlarında 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
bulunan baskı ve diğer işçiMkten gayrı bir işçilik gör a) Tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve benzeri 
memiş levha, yaprak ve şeritleri ifade eder. sair döküntüleri (05.05 veya 05.06); 
40.08 ve 45.15 pozisyonlarındaki «Profil», «Çubuk» b) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları 
ve «Boru» tâbirleri, uzunluğuna kesilmiş olsun olma ((¡05.07) veya ı(67.01); 
sın, sadece satıhlarında bulunan işçilikten g a y n bir 
işçilik görmemiş profi l , çubuk ve boruları ifade eder. 
I - H a m kauçuk 

c) Tüylü hayvanların tüyleri alınmamış ham, tabak
lanmış veya aprelenmiş derileri ı(STasıl: 43). Bununla 

sın, sadece satıhlarında bulunan işçilikten g a y n bir 
işçilik görmemiş profi l , çubuk ve boruları ifade eder. 
I - H a m kauçuk beraber, sığır cinsi (Manda dâhil), at cinsi, koyun 

40.01 — -Tabiî kauçuk, balata, guta - perka ve benzeri tabiî 
zamklar (Ham) «(Stabilize edilmiş veya edilmemiş 

cinsi hayvanların ^Astragan veya k a r a k u l - persaniye, 
breitschvvanz ve benzerleri - ve Hint , Çin, Moğolistan 

lâteks dâhil) : 
40 

ve Tibet kuzuları haaıiç), keçi cinsi hayvanların (Ye
a) Krepler. 40 men, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç), 
b) Sair ler i . 15 domuz cinsi hayvanların' (Pekari dâhil), dağ keçisi, 

40.02 — Sentetik kauçuk (Stabilize edilmiş veya edilmemiş 
sentetik lâteks dâhil); mayi yağlardan müştak takl i t 
kauçuk : 
a) Her nevi nak i l vasıtası iç ve dış lâstiği ima l ve 
yenilenmesinde (Sırt geçirme işinde kullanılacak sen
tetik kauçuk ve lâteks) (Sanayi Bakanlığınce, ihtiyaç 

ceylân, geyik, şimal geyiği, Ren geyiği, karaca ve kö
peklerin tüyleri alınmamış ham dertleri 40.01 pozis
yonunda yer alır. 
2. Tari fenin neresinde geçerse geçsin, «suni' veya 
terkip yollyle elde edilen deri ve kösele» tâbiri, mün
hasıran 41.10 pozisyonuna giren maddeleri ifade eder. 

ve miktarı kabul edilmek şartiyle). 10 41.01 — H a m deriler i(Taze, tuzlanmış, kurutulmuş, salamura 
b) Sairleri . 30 edilmiş veya kireçlenmiş) (Koyun cinsi hayvanların 

40.03 — Rejenere kauçuk. 50 yünü alınmamış derileri dâhil) : 
40.04 — Sertleştirilmemiş kauçuk döküntüleri, kırpıntı ve toz a) öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak deri40.04 — 

ları; sadece yeniden kauçuk imalinde kullanılmaya leri (Yaş ağırlığı 15 K g . ve daha fazla ve kuru ağır
elverişli, kauçuktan mamul eşya hurdaları. 50 lığı 9 K g . ve daha fazla) . 10 
I I - Vülkanize edilmemiş kauçuk : b) öküz, inek, inek yavrusu, manda ve malak de

40.05 — Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuktan r i l e r i ,(Yaş ağırlığı 15 K g . a kadar ve k u r u ağırlığı 
20 levha, yaprak ve şeritler. 60 9 K g . a kadar ) . 20 

40.06 — Vülkanize edilmemiş tabiî veya sentetik kauçuğun d i 
ğer şekil ve hallerde olanları (Solüsyon ve diıspersi-
yonılar, çubuk, boru ve profil , v . s . ) ; vülkanize edil
memiş tabiî veya sentetik kauçuk mamulleri (Kauçuk 
emdi'rilmiş dokumaya elverişli ip l ik ler ; tabiî veya sen

41.02 -
c) Sairleri . 

— Sığır cinsi l(Manda dâhil) ve at cinsi hayvanların ha 
zırlanmış deri ve köseleleri (41.06, 41.07 ve 41.08 po
zisyonlarında yer alanlar hariç) : 
a) Tabaklanmış fakat daha i ler i bir ameliye görme

60 

tetik vülkanize kauçuktan mesnetler de dâhil olmak miş. 
b) Sairleri . 

90 
üzere, her nevi mesnet üzerine sürülmüş yapıştırıcılar; 

miş. 
b) Sairleri . 100 

róndela ve diskler, v. s.) : 41.03 -— K o y u n cinsi hayvanlarım hazırlanmış derileri (41.06, 
ıa) Róndela ve contalar. 40 41.07 ve 41.08' pozlsyonlaranda yer alanlar hariç) : 
b) Sairleri . 50 a) Tabaklanmış, fakat daha i ler i b ir ameliye gör
II I - Vülkanize edilmiş fakat sertleştirilmemiş k a u  memiş. 90 
çuktan mamul eşya : b) Sairleri . 100 

40.07 — Vülkanize edilmiş kauçuktan ipl ikler ve ipûer (Doku 41.04 -— Keçi cinsi hayvanların hazırlanmış derileri (41.06, 40.07 — 
maya elverişli maddelerle kaplanmış olsun olmasın); i 41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alanlar hariç) : 
vülkanize kauçuk emdirilmiş veya kaplanmış doku 1 a) Tabaklanmış, fakat daha i l e r i b ir ameliye gör

90 maya elverişli ipl ikler . 50 memiş. 90 
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b) Sair ler i . 100 2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
41.05 — Sair hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri (41.06, 

41.07 ve 41.08 pozisyonlarında yer alanlar hariç) : 
a) Tabaklanmış, fakat daha Ueri b ir ameliye gör
memiş. 
b) S a i r l e r i 

90 
100 

a) Kuşların tüylü derileri ve tüylü başka kısımları 
i(05.07 veya 67.01); 
b) 41 inc i faslın 1 numaralı notunun (c) bendinde 
yazılı tüyleri alınmamış ham deriler o fasla dâhildir; 
c) Kısmen deriden ve kısmen de tabiî veya takl i t 

41.06 — Güdenler. 100 kürkten mamul eldivenler (42.03); 
41.07 — Parşömen halinde deri ve köseleler. 100 d) 64 üncü fasılda yer artan eşya; 
41.08 — Ruğanlı veya yaldızlı deriler. 100 e) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 
41.09 — Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kö

selelerin ve tabaklanmış veya parşömen hale get ir i l 
miş derilerin, deri ve köseleden eşya imaline elverişli 

f) 97 nc i fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor 
Ievazımatı. 
3. 43.02 pozisyonundaki «levha, kare, haç ve benzeri 

olmıyan kırpıntılariyle diğer dökütüleri; deri ve kö
100 

şekillerde eklenmiş kürk parçaları» tâbiri, başka mad
sele talaşı, tozu ve unu . 100 deler ilâve edilmeksizin kare, müstatil, haç veya t r a 

41.10 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kösele 
' (Lif hailine getirilmemiş deri ve köseleden veya deri 

pez şekillerinde olup dikişle bir araya getirilmiş kürk 
parçalarım («Uzatılmış» denilen kürk parçalan ha

ve kösele liflerinden, levha veya yaprak halinde) '(Ru
100 

riç) ve bunlann aksamını ifade eder. Bununla bera
lo halinde olsun olmasın)1. 100 ber, doğrudan doğruya veya sadece kesilerek k u l l a 

nılmaya elverişli b ir sekilide eklenmiş olanlarla, g i y i m 
F A S I L 42 eşyası veya aksam ve teferruatı veya sair hazır eşya 

Deri eşya; saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları; seyahat 
esnası ve kab, kılıf, mahfaza teşkil eden benzeri 

şeklinde dikilmiş kürk parçalan ve aksamı 43,03 po
zisyonlarında yer alır. 

eşya; bağırsaktan mamul eşya 4. İçi tabiî veya takl i t kürkle kaplı her türlü g iy im 
N O T L A R . eşyası ve teferruatı (Bu faslın 2 numaralı notunda N O T L A R . ist isna edilenler hariç) ile, dışında basit bir süs mahi 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : yetini aşan tabiî veya takl i t kürkten aksamı muhtevi 
a) Cerrahi dikişler için steril katgütler ve sair steril g iy im eşyası ve teferruatı, hale göre, 43.03 veya 43.04 
malzeme 1(30.05); pozisyonlarında yer alır. 
b) İçi tabiî veya takl i t kürkle kaplı deri veya köse 5. Tari fenin neresinde geçerse geçsin, «taklit kürk» 
leden g iy im eşyası ve teferruatı (Eldivenler hariç) tâbirinden, deri, mensucat, v. s. üzerine yün, kıl veya 
i le dışında basit b ir süjj mahiyetini aşan tabiî veya sair l i f ler yapıştınlması veya dikilmesi suretiyle kürk 
tak l i t kürkten aksam iht iva eden deri veya köseleden benzeri haline getirilmiş eşya anlaşılır. Ancak, doku
g iy im eşyası ve teferruatı ,(43.03 veya 43.04); ma suretiyle elde ediien ve mensucat olarak tasnif 
e) X I inci bölümde yer alan erzak fileleri ve ben edilen kürk taklitleri , bu hükmün dışındadır. (Kadife, 
zerleri ; pelüş ve bukleli mensucat, v. s.). 
d) 64 üncü fasılda yer alan eşya; 43.01 — H a m postlar. 75 
e) 65 inc i fasılda yer alan başlıklar ve aksam; 43.02 — TabaJclanıruş veya aprelenmiş postlar ve kürkler (Lev
f) 66.02 pozisyonunda yer alan kamçı ve kırbaçlar ha, kare, haç ve benzeri şekillerde eklenmiş kürk par
i le diğer eşya; çaları dâhil); bunlann dikilmemiş kırpıntı ve dökün
g) M u s i k i aletlerine mahsus teller, davul ve benzer tüleri. 150 
ler i için deriler ve mus ik i aletlerine mahsus sair ak 43.03 — Kürk mamulleri . 200 
sam (92.09 veya 92.10); 43.04 — Takl i t kürkler ve mamuller. 200 
h) Mobilyalar ve aksamı '(Fasıl 94); 

43.04 

l j ) 97 nc i fasılda yer alan oyuncaklar, oyun ve spor 
Ievazımatı; 

B Ö L Ü M I X k) 98.01 pozisyonunda veya 71 inci fasılda yer alan B Ö L Ü M I X 
düğmeler, k o l düğmeleri, v . s . 
2. B u fasla giren eşyadan imal i tamamlanmamış Aâac ve aöaçtan mamul eşya; odun kömürü; mantar ve 
olanlar, i m a l i tarnamlanmış olanların mümeyyiz vasıf
larını haiz oldukları takdirde aynı rejime tabi tutulur. 

mantardan mamul eşya; hasırcı ve sepetçi eşyası 

3. Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri F A S I L 44 veya köseleden eldivenler (Spor eldivenleri veya ko F A S I L 44 
ruyucu eldivenler dâhil), önlükler ve her türlü sa
nat ve meslek erbabının korunmak maksadiyle kul lan Ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü 

dıkları sair hususi teçhizat, askılar, bel kemerleri, N O T L A R . 

42.01 -

kılıç kemer ve askıları, bilezikler ve saat kayışları 
42.03 pozisyonundadır. 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Başlıca ıtnyatçılıkta, tababette veya haşarat ve 

42.01 -— Her nevi hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum parazit lerin itlafında ve benzen işlerde kullanılan 
takımları (Eyer, hamut, koşum kayışları ve dizlikler, ağaçlar (12.07); 

b) Başlıca boyacılıkta veya debagatte kullanılan 
42.02 -

v .s . ) ( imal edildiği madde ne olursa olsun). 150 
ağaçlar (12.07); 
b) Başlıca boyacılıkta veya debagatte kullanılan 

42.02 -- Seyahat eşyası (Sandık, valiz, şapka kutusu, seyahat ağaçlar (13.01); 
c) A k t i f hale getirilmiş kömürler (38.03); 
d) 46 ncı fasla giren eşya; 

çantası, a r k a çantası, v . s . ) , erzak çantaları, el çan
taları, mektepli çantası, serviyet, cüzdan, ufak para 

ağaçlar (13.01); 
c) A k t i f hale getirilmiş kömürler (38.03); 
d) 46 ncı fasla giren eşya; çantası, tuvalet çantası, alet çantası, tütün ve sigara 

ağaçlar (13.01); 
c) A k t i f hale getirilmiş kömürler (38.03); 
d) 46 ncı fasla giren eşya; 

kutu , tabaka ve keseleri, kılıf, mahfaza ve kutular e) 64 üncü fasla giren ayakkabılar ve aksamı; 
'(Silâh, musik i aletleri, dürbün, mücevherat, şişe, y a  f) Bastonlar; baston, şemsiye ve kırbaçların aksamı 
k a , ayakkabı, fırça, v.s. için) ve benzeri kablar (Tabiî, ı(Fasıl 66); 
suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve köseleden, g) 68.09 pozisyonuna giren eşya; 
vülkanize fiberden, suni plâstik madde yaprakların h) 71.16 pozisyonuna giren takl i t mücevherat; 
dan, mukavvadan veya mensucattan). 150 i j ) X V I I noi bölüme giren eşya ı(Hususlyle araba 

42.03 -— Tabiî, suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kö parçaları) ; 

42.04-
seleden g iy im eşyası ve teferruatı. 150 k) 91 inot fasla giren eşya (Saatçi eşyası) ve b i l 42.04--Tabi î , suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kö

75 hassa duvar saatlerime ve saatçi cihazlarına mahsus 
seleden teknik işlerde kullanılan eşya. 75 mahfaza ve kabineler; 

42.05 --Tabi î , suni veya terkip yoliyle elde edilen deri ve kö
150 

1) M u s i k i aletleri ve aksamı .(Fasıl 92); 
seleden mamul diğer eşya. 150 m) Ateşli silâhların parçalan ve aksamı (93.06); 

42 .06-- Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya. 75 n) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94); 

F A S I L : 43. o) Oyuncaklar, oyun ve spor Ievazımatı (Fasıl 97); F A S I L : 43. 
p) Pipolar, pipo aksamı ve benzeri mamuller, düğ

Postlar ve kürkler; taklit kürkler; bunların mamulleri meler, kurşun kalemi ve 98 'inci fasla giren diğer 
N O T L A R . eşya. 
1. Tari fenin neresinde geçerse geçsin, «post veya 2. Monte edilmiş veya sökülmüş ağaç, eşya, cam
kürk» tftbiri, 43.01 pozisyonunda yer alan ham post dan, mermerden veya sair maddelerden aksam veya 
lar hariç olmak üzere, bilûmum hayvanların tabaklan teferruatı ihtiva etsin etmesin, bu aksam veya te
mış veya aprelenmiş ve tüyü alınmamış derilerini i fa  ferruat ağaç eşya ile birl ikte İthal edildiği takdirde 
de eder. monte edilmiş eşya rejimine tabidir. 
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3. «Islah edilmiş ağaç» tâbiri, bu fasıl anlamında, 44.22 — Ağaçtan fıçı, küv, gerdel, kova ve sair fıçıcı eşyası 
sıkıştırma ameliyesinin lüzumlu kıldığından daha ve bunlann 44.08 pozisyonunda yer alanlardan gayr i 
fazla fizikî veya kimyevî b i r ameliye görmüş ve bu aksamı. 40 
suretle kesafet ve sertliği ehemmiyetli derecede artmış 44.23 — B i n a ve inşaat için doğramacı mamulleri ı(Kurulup sö
ve mihanikî, kimyevî veya elektrikî tesirlere karşı külebilir ahşap binalar ve aksamı ile, pano halinde 
daha fazla mukavemet kazanmış masif veya yapış birleştirilmiş parke tahtaları dâhil). 40 
tırılmış levhalardan müteşekkil ağaçları ifade eder. 
4. 44.19 ilâ 44.28 pozisyonlarına, hücreli, ıslah edi l  44.24 — Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır levazımatı. 50 
miş, suni veya terkip yoliyle elde edilmiş veya kap
lama ağaçtan veya kontplâktan mamul olan eşya da 
dâhildir. 

44.25 — Ağaçtan aletler, alet gövde ve saplan, fırça gövde 
ve sapları, süpürge sapları; ağaçtan her nevi ayak
kabı kalıplan. 50 

5. 44.25 pozisyonuna, madenî aksam ihtiva eden 44.26 — Tornalanmış ağaçtan masuralar, makaralar, bobinler 
ağaçtan mamul aletler de dâhildir. Ancak, kesen ve ve benzerleri ' (iplik ve dokuma sanayii ve dikiş İpliği 

30 ya işgören kısımları madenî olan aletler bu hükmün için). 30 
dışında kalır. 44.27 — Ağaçtan çıkrıkçı ve küçük oymacı mamulleri ' (Kutu

44.01 -- Y a k m a y a mahsus ağaçlar, (Kütük, odun veya çalı 
çırpı halinde); odun döküntüleri (Testere talaşı dâ

lar, çekmeceler, mahfazalar, kalemlikler, portmanto
lar, lâmba ayakları, aydınlatma malzemesi, v .s . ) , 

h i l ) . 15 ağaçtan süs ve ziynet eşyası; bu eşya ve mamullerin 
70 44.02 --Odun kömürü (Kabuk ve çekirdekten yapılan kömür ağaçtan aksamı. 70 

ler dâhil) (Aglomere edilmiş olsun olmasın). 15 44.28 — Ağaçtan mamul diğer eşya. 60 
44.03 -- Y u v a r l a k ağaçlar (Kabuklan soyulmuş veya kabaca 

yontulmuş olsun olmasın) : F A S I L 45 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 
b) l i m o n , t ik , abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 
•e memlekette yetişmiyen sair ağaçlar. 

15 Mantar ve mantardan mamul eşya a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 
b) l i m o n , t ik , abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 
•e memlekette yetişmiyen sair ağaçlar. 25 N O T L A R . 
c) Kâğıt hamuru odunu. 
d) Sairleri . 

5 
15 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 

44.04 — - Kare veya müstatil şeklinde kabaca yontulmuş veya 
veya biçilmiş ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 

5 
15 

a) 64 üncü fasılda yer alan ayakkabılar ve aksamı; 
b) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 

- Kare veya müstatil şeklinde kabaca yontulmuş veya 
veya biçilmiş ağaçlar : 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir. 20 c) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı ((Fasıl 97). 
b) Sairleri . 30 2. Kabaca yontulmuş veya kabuğu soyulmuş olan 

44.05 — - Sadece uzunlamasına biçilmiş, dilimlere ayrılmış veya 
30 

tabiî mantarlar 45.02 pozisyonunda yer alır. 
yaprak halinde açılmış, kalınlığı 5 milimetreden faz 4 5 . 0 1 — H a m tabiî mantar ve mantar döküntüleri; kınlmış. 15 l a olan ağaçlar : granül veya toz halinde mantar. 15 
a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin ve sedir . 25 45.02 — Tabiî mantar (Küp, levha, yaprak veya şerit hal inde) . 
b) Sairleri . 40 l(Tıpa imal i için küp veya kare haline getirilmiş o lan- -

25 44.06 — - K a l d m m için hazırlanmış ağaçar. 30 1ar dâhil). 25 
44.07 — -Ağaçtan demiryolu traversleri. 20 45.03 — Tabiî mantardan mamul eşya. 50 
44.08 — Fıçı tahtaları ( i k i yüzü testere ile biçilmiş olsun ol 45.04 — Aglomere mantar !(Yapıştıncı maddeleri iht iva etsin 

masın) '(Başkaca bir ameliyeye tabi tutulanlar h a : 

riÇ). 
Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçları s i v r i l 

30 
etmesin) ve bu nevi mantardan mamul eşya : 
a) H a m aglomere mantar, blok, levha, yaprak, tüp, 

44.09 — 

masın) '(Başkaca bir ameliyeye tabi tutulanlar h a : 

riÇ). 
Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçları s i v r i l 

30 değnek ve diğer ipt idai şekillerde, 
b) Aglomere mantar mamulâtı. 

35 
50 

tilmiş, fakat uzunlamasına biçilmemiş olan ağaçtan 

değnek ve diğer ipt idai şekillerde, 
b) Aglomere mantar mamulâtı. 

35 
50 

büyük ve küçük kazıklar; kasnak tahtaları, levha ve F A S I L 46 y a şerit halinde ağaçlar; s irke imalinde ve mayilerin F A S I L 46 
durulaştırılmasında kullanılmaya elverişli ağaç yon Hasırcı ve sepetçi eşyası 
galar. 30 N O T L A R . 

44.10 — Baston, şemsiye, kamçı ve alet saplan ve benzeri eşya 
imaline elverişli ağaçlar (Kabaları alınmış veya k a 
baca yuvarlak hale getirilmiş, fakat torna edilmemiş, 

1. -«Örülmeye elverişli maddeler» tâbirine, ezcümle : 
K u r u saplar, söğüt ve sepetçi söğüdü sürgünleri, saz
lar, kamışlar, ağaç şeritleri, nebat liflerinden veya 

bükülmemiş veya başka suretle işlenmemiş). 30 kabuğundan şeritler, ip l ik haline getirilmemiş doku
44.11 — Uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar; ağaçtan kibrit 

çöpleri; ağaçtan kundura çivileri : 
maya elverişli tabiî lifler, suni plâstik maddelerin 
monofil, yassı şerit veya benzeri şekillerde o lanlan 

a) K i b r i t çöpleri. 60 ile, kâğıttan şeritler dâhildir. 
b) Sair ler i : 25 Fakat , tabiî, suni veya terkip yoluyla elde edilen de

44.12 — Ağaç yünü, ağaç unu. 
Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv ve set açılmış, per-
vazlanmış, tesviye edilmiş veya benzeri ameliyelere 
tabi tutulmuş ağaçlar (Birleştirilmemiş parke tahta-
l a n dâhil) : 
a) Limon, t ik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 

20 riden mamul şeritler, keçeden şeritler, insan saçı, at 
kılı, dokumaya elverişli ip l ik ler ve f i t i l ler ve 51 inc i 
fasılda yer alan monofiller i le şeritler ve benzeri şe
killerde olanlar bu tâbirin şümulü dışında kalır. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir, 
a) örülmüş olsun olmasın, sicimler, ipler ve halatlar 

44.13 — 
Ağaç yünü, ağaç unu. 
Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv ve set açılmış, per-
vazlanmış, tesviye edilmiş veya benzeri ameliyelere 
tabi tutulmuş ağaçlar (Birleştirilmemiş parke tahta-
l a n dâhil) : 
a) Limon, t ik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 

20 riden mamul şeritler, keçeden şeritler, insan saçı, at 
kılı, dokumaya elverişli ip l ik ler ve f i t i l ler ve 51 inc i 
fasılda yer alan monofiller i le şeritler ve benzeri şe
killerde olanlar bu tâbirin şümulü dışında kalır. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir, 
a) örülmüş olsun olmasın, sicimler, ipler ve halatlar 

ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar. 50 (59.04); 
b) Sairleri . 40 b) 64 ve 65 inci fasıllarda yer alan ayakkabılar, baş

44.14 — Kalınlığı 5 milimetre veya daha az olmak üzere sa
dece dilinmiş, yaprak açılmış veya uzunlamasına b i 
çilmiş ağaçlar; aynı kalınlıkta kaplamalık ağaçlar ve 

lıklar ve bunların aksamı; 
c) Sepetçi mamullerinden naki l vasıtaları ve karo
seri gövdeleri ((Fasıl 87); 

kontrplâk yapmıya mahsus ağaçlar. 40 d) Mobilyalar ve aksamı ((Fasıl 94). 
44.15 — Kaplama ağaçlar ve kontrplâklar (Başka maddeler 3. 46.02 pozisyonundaki «Birbirine muvazi teller ha 

katılmış olsun olmasın); üzerine k a k m a yapılmış 
ağaçlar. 50 

line getirilmiş örülmeye elverişli maddeler» tâbirinkatılmış olsun olmasın); üzerine k a k m a yapılmış 
ağaçlar. 50 den, yanyana getirilmiş sap veya l i f lerin bağlarla 

44.16 — Hücreli ağaç panolar i(Âdi madenden yapraklar la kap levha halinde birleştirilmesinden meydana gelen eşya 
lanmış olsun olmasm). 60 anlaşılır. l(Bu bağlar ipl ik haline getirilmiş dokumaya 

44.17 — Islah edilmiş ağaçtan' panolar, levhalar, bloklar ve elverişli maddelerden olsun olmasın). 
benzerleri. 50 46.01 — Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden mamul ben

44.18 — Suni veya terkip yoliyle elde edilen ağaçlar (Pano, zeri eşya (Nerede kullanılırsa kullanılsın ve şerit ha
40-levha, blok ve benzeri şekillerde, tabiî veya suni re linde bir araya getirilmiş olsun olmasın). 40-

çinelerle veya sair organik yapıştırıcı maddelerle 46.02 — Örülmeye elverişli' maddelerden dokunmuş veya bir 
aglomere edilmiş yonga, talaş, ağaç unu ve sair ağaç birine muvazi teller halinde birleştirilmiş levhalar 
döküntülerinden). 50 (Çin hasırları, kaba hasırlar ve seyrek hasırlar dâhil); 

44.19 — Ağaçtan çubuklar ve pervazlar (Çerçeve, mobilya, şişe ve damacanalar için hasır kılıflar. 50 
dahilî tezyinat, elektrik tesisatı ve benzeri eşya için). 60 46.03 — Sepetçi eşyası ((Örülmeye elverişli maddelerden doğ

44.20 — Ağaçtan çerçeveler • ı(Reslm ve ayna çerçeveleri ve rudan doğruya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 
benzerleri). 60 ve 46.02 pozisyonlarına giren eşyadan yapılmış); l i f 

44.21 — Ağaçtan büyük ve küçük sandıklar, kafesler, külek «Luffa» mamulâtı : 
ler ve tamamlanmış benzeri ambalajlar (Kısmen ve a) Meyva ihracına mahsus sepet, küfe ve zembiller. 40 
ya tamamen monte edilmiş olsun olmasın). 50 b) Sairleri . 50 



— 22 — 

Tari fe Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
N O : E ş y a n ı n c i n s i ç İ N o : E ş y a n ı n c i n s i 

B Ö L Ü M X 
da marj bulunanlar; 

B Ö L Ü M X 2. Kenarlarında marj bulunmıyan renkl i , kuşe, k a 

Kâğıt imaline yarıyan maddeler; kâğıt ve mamulleri difeli veya kabartma motif l i kâğıtlardan genişliği 60 Kâğıt imaline yarıyan maddeler; kâğıt ve mamulleri santimetreyi aşmıyanlar. 
b) Duvar veya tavanların süslenmesinde kullanıl

F A S I L 47 maya elverişli kâğıt bordürler, pervazlar ve köşelik
Kâğıt imaline yarıyan maddeler 

15 
ler. 
6. 7 numaralı notta zikredilenler hariç olmak üzere, 47.01 — Kâğıt hamuru. 15 48.15 pozisyonuna hususiyle, ambalaj işlerinde ku l la 

47.02 — Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt 
imalinde kullanılmaya elverişli hurda kâğıt ve m u 
kavvadan mamuller. 

nılan kâğıt yünü veya lif leri , sepetçilikte veya sair 47.02 — Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt 
imalinde kullanılmaya elverişli hurda kâğıt ve m u 
kavvadan mamuller. 30 

yerlerde kullanılan dar veya geniş enli kâğıttan şerit
ler (Katlanmış veya sıvanmış olsun olmasın) ve rulo 

47.02 — Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt 
imalinde kullanılmaya elverişli hurda kâğıt ve m u 
kavvadan mamuller. 

(Delinmiş olsun olmasın), paket ve benzeri şekiller-
F A S I L 48 deki tuvalet kâğıtları dâhildir. 

7. 48.21 pozisyonuna hususiyle, istatistik makinaları 
Kâğıt ve mvkakva; selüloz hamurundan kâğıttan ve mukavvadan için kart lar , jacquard ve benzeri maklnalara ait de

mamuller l i k l i kâğıt ve mukavvalar, raf kâğıtları, dantelli ve 
N O T L A R . işlemeli kâğıtlar, kâğıttan masa örtüleri, peçete ve N O T L A R . mendiller, kâğıttan contalar, kâğıt hamurundan kalıba 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir ; dökülmek veya prese edilmek suretiyle imal olunan 
a) Istampacı varakları ı(32.09); tabaklar ve benzeri eşya, elbise patron ve modelleri 
b) Parfümlü kâğıtlar veya üzerine düzgün sürülmüş (Birleştirilmiş olsun olmasın) dâhildir. 
kâğıtlar 1(33.06); 8. Üzerlerinde esas kullanılma maksatlarını değiş-
c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kaplanmış kâğıt
l a r '(34.01), temizleyici maddeler emdirilmiş veya sı
vanmış kâğıtlar (34.02) ve cilft veya temizleyici mad
deler veya 'benzeri müstahzarlar emdirilmiş selüloz 
vatkalar ,(34.05); 
d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukavvalar 
(37.03); 

tirmiyecek ve 49 uncu fasla dâhil eşya sayılmasını 
gerektirmiyecek şekilde ve teferruat kabilinden yazı 
ve resim bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz 
vatkalar ve bunlann mamulâtı 48 inci fasıldadır. 
I - Rulo veya tabaka halinde kâğıt ve mukavvalar. 

c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kaplanmış kâğıt
l a r '(34.01), temizleyici maddeler emdirilmiş veya sı
vanmış kâğıtlar (34.02) ve cilft veya temizleyici mad
deler veya 'benzeri müstahzarlar emdirilmiş selüloz 
vatkalar ,(34.05); 
d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukavvalar 
(37.03); 

48.01 — Mihan ik i şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar 
(Selüloz vatka dâhil) (Rulo veya tabaka halinde) : 

c) Sabun emdirilmiş veya sabunla kaplanmış kâğıt
l a r '(34.01), temizleyici maddeler emdirilmiş veya sı
vanmış kâğıtlar (34.02) ve cilft veya temizleyici mad
deler veya 'benzeri müstahzarlar emdirilmiş selüloz 
vatkalar ,(34.05); 
d) Hassas hale getirilmiş kâğıt ve mukavvalar 
(37.03); a) Süzgeç kâğıdı. 30 
e) Kâğıt ve mukavva iht iva eden muhtelif tabaka
lardan mürekkep plâstik maddeler '(39 01 ilâ 39.06), 
vülkanize fiber (39.03) ve bu maddelerin mamulleri 
1(39.07); 
f) .42.02 pozisyonunda yer alan eşya i(Seyahat Ieva
zımatı, v . s . ) ; 

b) % 70 ve daha fazla odun hamuru iht iva eden met
rekare ağırlığı 50-55 gram arasında olan (50 ve 55 dâ
hil ) kâğıtlar. 25 

e) Kâğıt ve mukavva iht iva eden muhtelif tabaka
lardan mürekkep plâstik maddeler '(39 01 ilâ 39.06), 
vülkanize fiber (39.03) ve bu maddelerin mamulleri 
1(39.07); 
f) .42.02 pozisyonunda yer alan eşya i(Seyahat Ieva
zımatı, v . s . ) ; 

c) Karbon kâğıdı imaline mahsus renkli kâğıtlar 
:(Evsafı Sanayi Bakanlığınca tâyin edilir) . 25 

e) Kâğıt ve mukavva iht iva eden muhtelif tabaka
lardan mürekkep plâstik maddeler '(39 01 ilâ 39.06), 
vülkanize fiber (39.03) ve bu maddelerin mamulleri 
1(39.07); 
f) .42.02 pozisyonunda yer alan eşya i(Seyahat Ieva
zımatı, v . s . ) ; d) Matbaa ve yazı kâğıtları. 60 
g) 46 ncı fasılda yer alan eşya (Hasırcı ve sepetçi e) K r a f t kâğıdı. 35 
eşyası); f) Sairlert. SO 
h) Kâğıt, ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş eşya 48.02 — E l yapısı kâğıt ve mukavvalar. 70 
(BÖLÜM X I ) ; 
i j ) Üstüne aşındırıcı maddeler tesblt edilmiş kâğıt 

48.03 — Parşömen haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve 
taklit leri («Kristal» denilen kâğıtlar dâhil) (Rulo ve

70 

veya mukavvalar (68.06) ve ince m i k a levhalar y a  ya tabaka halinde). 50 
pıştırılmış kâğıt veya mukavvalar (68.15); bununla 48.04 — Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukav

50 

beraber, satıhları m i k a tozu ike kaplı kâğıtlar (48.07) valar '(Emdirilmemiş, sathı sıvanmamış) (içinden 
pozisyonuna girer. takviye edilmiş olsun olmasın, rulo veya tabaka hal in
k ) Üstüne madenî yapraklar tesbit edilmiş kâğıt ve de). 50 
ya mukavvalar (BÖLÜM X V ) ; 48.05 — Oluklu kâğıt ve mukavvalar ((Üzeri düz tabakalarla 
1) M u s i k i aletlerinde kullanılan del ikl i kâğıt ve m u  kaplı olsun olmasın) krepon kâğıtlar, kırmalı kâğıt
kavvalar (92.10); lar, kabartmalı, zımbalı veya delikl i kâğıt ve mukav
m) 97 ve 98 inc i fasıllarda yer alan eşya (Oyuncak valar (Rulo veya tabaka halinde). 60 
lar, oyun ve spor Ievazımatı; düğme, v. s. g ib i çeşitli 
eşya). 48.06 — Çizgili kâğıt ve mukavvalar (Cetvelli, düz, kare veya lar, oyun ve spor Ievazımatı; düğme, v. s. g ib i çeşitli 
eşya). müstatil çizgili) i((Rulo veya tabaka halinde). 60 
2. 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şar-
tiyle, 48.01 ve 48.02 pozisyonlarına, silindirden geçir
me suretiyle veya başka suretle perdahlama, parlat
ma, ci lalama veya benzeri sair finisaj ameliyeleri gör
müş veyahut kâzip filigranlı kâğıt ve mukavvalarla, 
herhangi bir usulle olursa olsun, bünyesi (Sathı de

48.07 — 

48.08 — 

Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhlan boyanmış '(Mer
mer takl id i , alacalı ve benzerleri) veya matbu kağıt 
ve mukavvalar ı(48.06 pozisyonu ile 49 uncu fasla 
girenler hariç) (Rulo veya tabaka halinde). 
Kâğıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar. 

60 
35 

ğil) boyalı veya mermer takl id i olan kâğıt ve mukav 48.09 — inşaat için levhalar '(Kâğıt hamurundan, ağaç l i f ler in
valar dâhildir. Bununla beraber, imal olunduktan den veya sair nebati liflerden) ((Tabiî veya suni re
sonra kuşe edilmek, sıvanmak, emdirilmek gibi mü- çinelerle veya benzeri sair yapıştıncılarla aglomere 
taakip ameliyelere tabi tutulmuş olan kâğıt ve mu- edilmiş olsun olmasın). 50 
kavalar bu pozisyonlara dâhil değildir. I I - Kullanılış yerlerine göre kesilmiş kâğıt ve mu
3. 48.01 ilâ 48.07 pozisyonlarından i k i veya daha z i 

48.10 — 
kavvalar ; kâğıt ve mukavva mamulleri. 

yadesine girebilecek mahiyetteki kâğıt ve mukav 48.10 — Sigara kâğıdı ı (Sigara imalinde kullanılacak şekilde 
valar, bahis konusu pozisyonlardan tarifede en son kesilmiş) (Defter veya boru haline getirilmiş olsun 
yer alan pozisyona girer. 

48.11 — 
olmasın). 80 

4. Aşağıdaki şekillerden birine uyan kâğıt, mukavva 48.11 — Duvar kâğıtları, lenkrusta ve cam kâğrtîan. 50 
ve selüloz vatkalar 48.01 ilâ 48.07 pozisyonlarına dâ 48.12 — Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambaları (|Ke-
hi l değildir : silmiş veya linoléum hamuru i le kaplı olsun olmasın). 50 
a) Genişliği 15 santimetreyi aşmıyan şerit ve rulo 48.13 — Karbon kâğıtları ve sair kopye kâğıtları '(Mumlu tek
l a r ; sir kâğıtları dâhil) (Kullanışlarına göre kesilmiş) 
b) Hiçbir kenarı 36 santimetreyi aşmıyan kare veya (Kutu içinde olsun ' olmasın) 50 
müstatil şekilde yapraklar. (Katlanmış yaprakların 48.14 — Muhabere kâğıtları : Blok halinde mektup kâğıtlan, 
ölçüleri kat lar açıldıktan sonra alınır); mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kart pos
c) Kare veya mustatilden gayr i şekillerde kesilmiş ta l ve muhabere kartları; içlerinde hepsi b i r örnek 
olanlar. muhabere malzemesi bulunan, kâğıttan veya mukav
3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, el 48.15 — 

vadan kutular, poşetler ve benzeri zarflar. 60 
yapısı kâğıtlar, ebadı ve şekli ne olursa olsun, yapıl 48.15 — Sair kâğıtlar ve mukavvalar ı Kullamlışlanna göre 

60 dığı şekilde bulunduğu yani bütün kenarlarında i m a 
48.16 — 

kesilmiş). 60 
lâttan ka lma gir int i ve çıkıntılar mevcut olduğu tak 48.16 — Kâğıt veya mukavvadan kutular, torbalar, poşetler, 
dirde 48.02 pozisyonuna girer. külahlar ve sair ambalajlar. 75 
5. 48.11 pozisyonundaki «Duvar kâğıdı ve lenkrusta» 48.17 — Yazıhane, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan cins
tâbiri şunları ifade eder : ten, katı ve dayanıklı mukavva kutular. 75 
a) Duvar ve tavanların süslenmesine elverişli rulo 48.18 — Kayıt defterleri veya sair defterler (Not ve makbuz 
halindeki kâğıtlardan : defterleri ve benzerleri), bloknotlar, ajandalar, su
1. işaretli veya işaretsiz olarak bir veya i k i kenarın- menler, klasörler, ciltler (içine kâğıt takılabilenler ve 
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F A S I L 49 
Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; 

el ve makina yazısı metinler, plânlar 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Üzerlerinde esas kul lanma maksadını değiştir-
miyecek ve bu fasla dâhil eşya • sayılmasını gerektir -
miyecek şekilde teferruat kabilinden yazı ve resim 
bulunan kâğıtlar, mukavvalar ve selüloz vatkalar ve 
bunların mamulleri (Fasıl 48); 
b) Oyun kâğıtları ve 97 inc i fasla giren diğer eşya; 
c) Gravürlerin, estampların ve litografyaların or i 
j inalleri (99.02), 99.04 pozisyonuna giren posta pul 
ları, damga ve hare puları ve benzerleri, ant ika eşye 
İle 99 uncu fasılda yer alan diğer eşya. 
2. C i l t l i gazeteler ve c i l t l i mevkut neşriyat ile aynı 
kapak içinde bulunan gazete ve mevkut neşriyat ko
leksiyonları 49.01 pozisyonuna girer. 
3. Aşağıda yazılı eşyada 49.01 pozisyonuna girer : 
a) Sahifeleri numaralanmış, bir k i tap halinde top
lanmaya elverişli, tam bir eser teşkil edebilen ve içle
rinde eserler ve müellifleri hakkında metinler bulu
nan gravürler, sanat eseri röprodüksiyonları, resimler, 
v. s. ; 
b) K i tap lar la bir l ikte bulunan ve bunların mütem
m i m i sayılan resimli ilâveler; 
c) Diki lmek veya ciltlenmek üzere ayrı fasıküller 
veya müstakil sahifeler halinde neşrolunan ve bir ese
rin tamamını veya bir kısmını teşkil eden her boydaki 
kitaplar. Bununla beraber, ayrı sahifeler halinde bu
lunan ve metni iht iva etmiyen her boydaki gravür ve 
resimler 49.11 pozisyonuna girer. 
4. İçinde i smi yazılı b i r ticarethane tarafından veya 
bu ticarethanenin n a m ve hesabına reklâm gayesiyle 
neşrolunan matbualarla, esas it ibariyle reklâm işle
rine tahsis edilmiş olan neşriyat (Turistik propagan
da için olanlar dâhil), 49.01 ve 49.02 pozisyonlarına 
değil, 49.11 pozisyonlarına girer. 
5. 49.03 pozisyonundaki «Çocuklar için resimli albüm 
ve resimli kitaplar» tâbiri, resimleri birinci derecede 
i l g i çekici olan ve metinleri tâli derecede kalan ço
cuk albüm ve kitaplarını ifade eder. 
6. E l veya makina yazılarının karbon kâğıdı ile alı
nan veya hassas hale getirilmiş fotoğraf kâğıdı üze
rime tesbit edilen kopyaları 49.06 pozisyonuna dâhil
dir. Teksir makinasiyle veya baksa usullerle elde edi
len kopyalar, matbu metinler gibi muamele görür. 
7. 49.09 pozisyonundaki «Resimli kartpostal» tâbi
rinden, bu maksatla kullanılacağını gösteren bir veya 
birkaç matbu yazı veya çizgiyi muhtevi resimli kart 
lar anlaşılır. 

49.01 — Ki taplar , broşürler ve benzeri matbua (Ayrı sahife
ler halinde olsun olmasın) : 
a) Türkçe basılmış. 25 
b) Sairleri . Muaf 

49.02 — Matbu gazeteler ve mevkut neşriyat {Resimli olsun 
olmasın) : 
a) Moda mecmuaları (Her dilde). 50 
b) Türkçe basılmış. 50 
c) Sairleri . ' Muaf 

49.03 — Çocuklar için resimli albümler veya resimli kitaplar, 
resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler 
l(Ciltsiz, mukavva kaplı veya ciltl i) : 
a) Türkçe basılmış. 25 
b) Sairleri . M u a f 

49.04 — M u s i k i notaları (Basılmış veya el ile yazılmış resimli, 
veya resimsiz, c i l t l i veya ci lts iz) . Muaf 

49.05 — Her nevi matbu haritalar (Duvar haritaları ve topağ-
rafya plânlan dâhil) yer ve gök yüzü matb» küre
leri . Muaf 

B Ö L Ü M X I 

Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : 
a) Fırça imalinde kullanılan hayvan kılları (05.02); 
at kılı ve döküntüleri ((105.03); 
b) insan saçı ve insan saçından mamul eşya (05.01, 
67.03 veya 67.04); bununla beraber, umumiyetle yağ 
preslerinde ve benzeri teknik işlerde kullanılan İnsan 
saçından mamul tâsir torbalan ile kaba dokumalar 
59.17 pozisyonundadır : 
c) 14 üncü fasla dâhil olan nebati müstahsallar; 
d) Amyant l i f leri 1(25.24) ve amyant ile yapılmış 
eşya ,(68.13 veya 68.14); 
e) 30.04 ve 30.05 pozisyonlarına giren eşya /(Tıbbi 
veya cerrahi maksatlar için vatkalar, gaz bezleri, sar
gılar ve benzeri eşya, cerrahi dikişler için steril mal 
zeme, v. s.); 
f) 37.03 pozisyonunda yer alan hassas hale get ir i l 
miş mensucat; 
g) U f k i maktamın en geniş yer i 1 mil imetreyi geçen 
suni plâstik maddelerden mamul monofiller ile, ge
nişliği 5 santimetreyi aşan suni plâstik maddelerden 
mamul şeritler (Suni saman) (Fasıl 39) ve bu eşya
dan mamul örgü ve dokumalar (Fasıl 46); 
h) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla 
kaplanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucat, 
keçeler ve dokunmaksızın ve örülmeksiz'in elde edilen 
kumaşlar ile 40 ıncı fasılda yer alan bunlardan ma
m u l eşya; 
i j ) Yünlü deriler (Fasıl 41 veya 43) i le 43.03 ve 43.04 
pozisyonlarına giren kürk mamulleri, suni kürkler 
ve mamulleri ; 
k ) 42.01 ve 42.02 pozisyonlarına giren mensucattan 
mamul eşya; 
1) Selüloz vatka (Fasıl 48); 
m) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı, getrler, toz
luk lar ve 64 üncü fasılda yer alan benzeri eşya; 
n) 65 inci fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; 
o) Tülden, fileden, örme eşyadan ve saireden saç 
fileleri i(|Hale göre, 65.05 veya 67.04); 
p) 67 nc i fasılda yer alan eşya; 
q) Aşındıncı maddelerle kaplı ip l ik ler ipler veya 
mensucat t('68.06); 
r) C a m l i f ler i , cam liflerinden mamul eşya ve işleme 
ipliği cam liflerinden olan kimyevî işlemeler veya ze
m i n i görünmiyen işlemeler (Fasıl 70); 
s) 94 üncü fasılda yer alan eşya ı(Mobilya, yatak 
eşyası ve benzeri eşya); 
t) 97 nci fasılda yer alan eşya ((Oyuncaklar, oyun 
ve spor levazımatı). 
2. Mahlut eşya : 
A ) 50 ilâ 57 nci fasıllara giren eşyadan dokumaya 
elverişli i k i veya daha fazla madde iht iva edenlerin 
tasnif i aşağıdaki kaidelere göre yapılır : 
a) Ağırlık bakımından % 10 dan fazla ipek, şap veya 
buret veya bunların mahlut şekillerini ihtiva eden 

Tarife 
No : 

Kıymetimden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

49.06 — Mimarlık ve mühendislik plânları ve sınai, t i car i sa
halarda ve benzeri işlerde kullanılan sair plân ve re
simler (E l İle yapılmış veya fotoğrafla teksir edil
miş) ; el veya makina yazılan. M u a f 

49.07 — Posta pul lan , damga ve hare pulları ve benzerleri 
((Türkiye'de tedavülde bulunan İptal edilmemiş veya 
tedavüle çıkanlmak üzere yeni basılmış); damgalı 
kâğıtlar; banknotlar, esham ve tahvilât ve benzeri 
sair senetler ı(Çek defterleri ve benzerleri dâhil) : 
a) Kâğıt para, esham, tahvilât ve kıymetli evrak. 
b) Sairleri . 

Muaf 
60 

49.08 — Her nevi çıkartmalar. 60 
49.09 — Resimli kartpostallar, resimli tebrik kartları ve ben

zerleri ((Hangi usulle basılmış bulunursa bulunsun) 
|(Başka maddelerle süslenmiş olsun olmasın). 75 

49.10 — Kâğıttan veya mukavvadan her nevi t a k v i m i(Blok 
halinde takvimler dâhil). 25 

49.11 — Resimler, gravürler, fotoğraflar ve sair matbualar 
|(Hangi usulle basılmış olursa olsun) : 
a) Ta l im ve terbiye ile i lg i l i bilûmum resim, plân 
ve levhalar (Millî Eğitim Bakanlığının müsaade
s iy le ) ; yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve 
prospektüsler. 
b) Sairleri . 

Muaf 
60 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

benzerleri) ve kâğıt veya mukavvadan sair mektep, 
yazıhane veya kırtasiye maddeleri; kâğıt veya mu
kavvadan numune ve koleksiyon albümleri ile kitap 
kabları. 60 

48.19 — Kâğıt veya mukavvadan her nevi etiket (Matbu, re
simli veya zamklı olsun olmasın). 60 

48.20 — Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan üstüva
ne, bobin, makara, masura ve benzeri mesnetler [(De
linmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın). 60 

48.21 — Kâğıt hamurundan, kâğıt veya mukavvadan veya se
lüloz vatkadan sair mamuller : 
a) Contalar. 15 
b) Kaydedici tıbbi ve teknik cihazlara mahsus d i 
yagram kâğıtları. 20 
c) Sairleri . 100 
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Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

eşya 50 nc i fasla dâhil olup mahlutlarda ağırlık i t i 
bariyle üstün gelen maddesinin bu fasılda yer aldığı 
pozisyona girer; 
b) Diğer eşya, ağırlık itibariyle üstün gelen doku
maya elverişli madde gibi tasnif edilir. 
B ) Yukarıdaki kaidelerin tablkında : 
a) Madenî tellerle mürettep iplikler, ağırlıklarının 
umumi heyeti it ibariyle ayrı bir dokuma maddesi teşkil 
eder. Madenî tellerle mahlut mensucatın tasnifinde 
madenî teller dokumaya elverişli madde olarak kabul 
edilir ; 
b) B i r pozisyon dokumaya elverişli mütaaddit mad
delere taallûk ettiği takdirde (Meselâ, ipek ve şap, 
taranmış yün ve karde yün, v. s.) bunlar dokumaya 
elverişli tek bir madde olarak mütalâa edilir; 
c) Yukarıdaki B / a bendi hükmü hariç, mahlut eşya
nın iht iva ettiği dokumaya elverişli olmıyan madde
lerin ağırlığı, bu eşyanın ağırlığına dâhil değildir. 
C) Yukarıda (A) ve (B) bendlerinde yazılı hüküm
ler, aşağıda 3 ve 4 numaralı notlarda vasıfları be
l irt i len iplikler hakkında da tatbik olunur. 
3. A ) Aşağıda l(B) bendinde belirtilen istisnalar 
mahfuz kalmak şartiyle, aşağıda yazılı tavsiflere uyan 
ip l ik ler (Yalın kat, rotor veya kable), bu bölümün 
tatbikatında sicim, ip ve halat sayılır : 
a) İpek, şap ve buretten veya 51 inci faslın 1 numa-
maralı notunun (b) bendinde vasıfları belirtilen suni 
liflerden (51 inci fasla giren monofillerin i k i veya da
ha ziyadesinden elde edilenler dâhil) yapılmış olup da 
her metresinin ağrılığı 2 gramı (18 000 denye) geçen
ler; 
b) 51 inci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde 
vasıfları .belirtilen sentetik liflerden (51 inci fasla 
giren monofillerin i k i veya daha ziyadesinden elde 
edilenler dâhil) yapılmış olup da her metresinin ağır
lığı 1 gramı (9 000 denye) geçenler; 
c) Keten ve kendirden yapılmış bulunanlar : 
1. Cilalanmış veya glase edilmiş bulunanlar : 
2. Cilâlı veya glase olmıyan, fakat her metresinin 
ağırlığı 2 gramı geçenler; , 
d) Üç veya daha ziyade katlı koko ip l ik ler i ; 
e) Sair nebati liflerden olup her metresinin ağırlığı 
2 gramı geçenler; 
f) Madenle takviye edilmiş olanlar. 
B ) Y u k a r d a k i hükümler aşağıda yazılı olanlara tat
b ik edilmez : 
a) Yünden, at kılından veya diğer hayvan kılların
dan ve kâğıttan mamul ipl ikler '(Madenle takviye edil
miş olanlar hariç); 
b) Dokumaya elverişli suni ve sentetik l i f lerin de
met, şerit veya f i t i l haline getirilmiş olanları; 
c) Mis ina , ipekten, dokumaya elverişli suni ve sente
t i k liflerden katgüt takl i t ler i ile 51 inci fasla dâhil mo-
nofiller; 
d) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep 
dokumaya elverişli ipl ikler l(Üzerine madenî teller 
sarılmak suretiyle yapılmış dokumaya elverişli ip l ik -
ler «Kılaptanlar» dâhil) ve madenle kaplamalı doku
maya elverişli ipl ikler l(Madenle takviye edilmiş olan
lar yukarıki A / f bendine dâhildir); 
e) 58.07 pozisyonuna giren tırtıl ipliklerle gipe ip l ik
ler. 
4. A ) 50, 51, 53, 54, 55 ve 56 nci fasılların tatbi 
kinde «Perakende olarak satılacak hale getirilmiş» 
tabir i , (B) bendinde yer alan istisnalar mahfuz k a l 
mak şartiyle, aşağıda yazılı şekillerde olan ipl ikleri 
ifade eder; 
a) Makara , zıvana, mukavva ve benzeri mesnetler 
üzerine sarılı yahut top veya yumak halinde bulunup 
da âzami ağırlığı (Mesnetleri dâhil) : 
1. 200 gram olan keten ve ramiden ip l ik ler ; 
2. 85 gram olan ipek şap ve buret ipl ikleriyle doku
maya elverişli suni ve sentetik devamlı liflerden ip l ik 
ler; 
3. 125 gram olan dokumaya elverişli diğer ip l ik ler ; 
b) Çile veya küçük çile halinde bulunup da âzami 
ağırlığı: 
1. 85 gram olan ipek, şap ve buret ipl ikleriyle doku
maya elverişli suni ve sentetik devamlı liflerden ip 
l ik ler ; 
2. 125 gram olan dokumaya elverişli sair ip l ik ler ; 
c) Ayırıcı bir veya daha fazla iplikle müsavi ağırlıkta 
müstakil küçük çilelere bölünmüş çileler halinde olup 
her küçük çilesınin âzami ağırlığı : 
1. 85 gramı geçmiyen ipek, şap ve buret iplikleriyle 
dokumaya elverişli suni ve sentetik devamlı liflerden 
ip l ik ler ; 
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2. 125 gramı geçmiyen dokumaya elverişli diğer 
ipl ikler. 
B ) Yukarıdaki hükümler aşağıda yazılı olanlara tat 
bik edilmez : 
a) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat ip l ik ler ; an 
cak aşağıda yazılı olanlar hariçtir : 
1. Yünden ve ince kıllardan yapılmış kasarsız yalın-» 
kat ipl ikler : 
2. Yünden ve ince kıllardan yapılmış olup bir kilosu, 
2 000 metreyi geçmiyen kaşarlı, boyalı veya basmalı 
ip l ik ler ; 
b) Kasarsız rotor veya kable ip l ik lerden : 
1. Her şekilde ipek, şap veya buret İplikleri; 
2. Çile haline konulmuş olan diğer ipl ikler (Yün
den ve ince kıllardan olanlar hariç); 
c) îpek, şap veya buretten mamul kaşarlı, boyalı 
veya basmalı rotor veya kable ipliklerden bir kilosuna 
isabet eden rotor halindeki uzunluğu 75 000 metre veya 
daha ziyade olanlar; 
d) Dokumaya elverişli her nevi yalınkat, rotor veya 
kable ipliklerden : 
1. Çapraz olarak çile haline getirilmiş olanlar : 
2. Dokuma sanayiinde kullanıldığını gösteren bir mes
net üzerine sarılmış bulunanlar (Büküm makinalarına 
ait tüplere, masuralara, bobin veya konik bobinlere 
sarılı ip l ikler gibi.) 
5. a) 55.07 pozisyonu anlamında «Gaz mensucat» 
tabirinden, satıhlarının tamamında veya bir kısmında, 
çözgü ipliğinin b i r i sabit (Doğru ip l ik ) ve diğeri mü
teharrik (Dolama ipliği) olmak üzere İki ip l ikten te
şekkül ettiği ve müteharrik ipliğin atkı ipliğini sa 
bit çözgü ipliğine sararak bukle hâsıl edecek şekilde 
yarım dolama, tam dolama veya daha fazla dolama 
suretiyle meydana getirdiği mensucat anlaşılır; 
b) 58.08 pozisyonu anlamında «Düz tül ve fileler» t a 
birinden, satıhlarının tamamı aynı şekilde büyüklükte, 
içleri doldurulmamış veya desen verilmemiş, seri ha 
linde muntazam gözlerden teşekkül eden mensucat 
anlaşılır. Bağlama noktalarında görülen ve gözlerin 
teşekkülü için zarur i olan boşluklar bu tar i f in tatbi -
kında nazarı i t ibara alınmaz. 
6. B u bölüm anlamında «Hazır eşya» tabiri aşağı
dakileri İfade eder. 
a) Kare ve müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş 
olanlar; 
b) Doğrudan doğruya dokunurken tamamlanmış ve 
kullanılmaya hazır vaziyete getirilmiş eşya ile d i k i l 
meye veya başka tamamlayıcı b ir işçiliğe ihtiyaç o l 
maksızın sadece kesilerek ayrılmak suretiyle k u l l a 
nılabilecek eşya (Bazı temizlik bezleri, havlular, masa 
örtüleri, battaniyeler ve kare boyun atkıları g ib i ) ; 
c) Kenarları herhangi bir usulle bastırılmış veya sar
m a yapılmış yahut kendi iplikleriyle veya İlâve ip l ik 
lerle düğümlü saçaklar haline getirilmiş eşya (Kenar 
yolu bulunmıyan kumaş parçaları hariç); 
d) Aradan ip l ik çekme suretiyle kısımlara ayrılmış 
her şekilde eşya; 
e) Dikişle, yapıştırma ile veya başka bir suretle b ir 
leştirilmiş eşya (Aynı kumaş parçalarının daha uzun 
bir parça teşkil edecek şekilde uçlarından birleştiril
miş olanları ile, aralarına vatka ilâve edilmiş olsun 
olmasın, i k i veya daha fazla kumaş parçasının bütün 
satıhlariyle birbirleri üzerine konulmak suretiyle b ir 
leştirilmiş olanları hariç). 
7. 50 ile 57 nci fasıllara dâhil pozisyonlar ile, metin
lerinde aksine sarahat bulunmadıkça 58 ilâ 60 inci f a 
sıllara dâhil pozisyonlar yukarıdaki 6 numaralı not 
şümulüne giren hazır eşyaya tatbik edilmez. 58. veya 
59 uncu fasıllarda yer alan eşya 50 ilâ 57 nci fasıllara 
dâhil değildir. 

F A S I L 50 
İpek, şap ve buret 

50.01 — Mancılıktan geçirilmeye elverişli ipek böceği kozaları. 30 
50.02 — H a m ipek (Bükülmemiş). 30 
50.03 — ipek döküntüleri (Mancılıktan geçirilmeye elverişli 

olmıyan ipek böceği kozaları ile, didikleme ameliye
sinden hâsıl olanlar dâhil); şap, buret ve tarama dö
küntüleri (Blousses). 30 

50.04 —-îpek ipliği (Perakende olarak satılacak hale ge t i r i l 
memiş). 40 

50.05 — Şap ipliği ((Perakende olarak satılacak hale ge t i r i l 
memiş). 60 

50.06 — Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale get i r i l 
memiş). 60 

50.07 — i p e k , şap ve buret ip l ik ler i (Perakende olarak satıla
65 cak hale getirilmiş). 65 
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50.08 — Miss ina ; ipek ipliğinden katgüt takl i t ler i . 50 53.01 — Yün {Karde edilmemiş ve taranmamış) ; 5 
50.09 — İpekten veya şaptan mensucat. 150 a) Merinos yünü ( K i r l i ) . 20 
50.10 — Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat. 150 b) Merinos yünü ı(Yıkanmış). 

c) K i r l i şevyot; diğer koyun ve kuzu yünleri ı(Kirli 
20 

F A S I L 51 veya sırtta yıkanmış). 25 F A S I L 51 d) Sairleri . 30 
Dokumaya elverişH sentetik ve suni devamlı lifler 53.02 — Kıllar {İnce veya kaba; karde edilmemiş ve taran

N O T L A R . mamış). 40 
1. Tari fenin neresinde geçerse geçsin, «Dokumaya el  53.03 — Yün ve kıl {İnce veya kaba) döküntüleri (Ditme su
verişli sentetik ve suni lif» tabir i , aşağıda yazılı sınai retiyle elde edilenler hariç). 40 
usullerden biriyle istihsal olunan organik polimer l i f  53.04 — Yün ve kıl (İnce veya kaba) döküntüleri (Ditme sure
lerini ifade eder : tiyle elde edilenler). 40 
a) Organik monomerlerin polimerizasyonu veya kon- 53.05 — Yün ve kıllar (İnce veya kaba) (Karde edilmiş veya 
dansasyonu ile elde edilenler, ezcümle poliamidler, taranmış) 50 
poliesterler, poliüretanlar ve polivinil ik müştaklar; 53.06 — Karde edilmiş yün ipl ikler i (Perakende olarak satıla
b) Selüloz, kazein, protein, yosun, v.s. g ib i tabiî or cak hale getirilmemiş). 60 
ganik polimerlerin k imyevi tahavvülleri suretiyle elde 
edilenler, ezcümle viskoz ipeğt, asetat ipeği, küpro -

53.07 — Taranmış yün ip l ik ler i ((Perakende olarak satılacak 
hale getirilmemiş). 
İnce kıllardan İplikler (Karde edilmiş veya taranmış; 

75 amonyak ,(Cupra) ipeği, deniz yosunu ipeği. Yukarıda 
(a) bendinde tar i f edilenler «sentetik lif» ve (b) ben
dinde tari f edilenler de «suni lif» addolunur. 

53.08 — 

Taranmış yün ip l ik ler i ((Perakende olarak satılacak 
hale getirilmemiş). 
İnce kıllardan İplikler (Karde edilmiş veya taranmış; 

75 amonyak ,(Cupra) ipeği, deniz yosunu ipeği. Yukarıda 
(a) bendinde tar i f edilenler «sentetik lif» ve (b) ben
dinde tari f edilenler de «suni lif» addolunur. perakende olarak satılacak hale getirilmemiş). 75 
2. 56 nc i fasılda yer alan, devamsız l i f imaline mah 53.09 — K a b a kıllardan veya at kılından iplikler ı(Perakende 
sus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı l i f olarak satılacak hale getirilmemiş). 60 
demetleri 51.01 pozisyonuna dâhil değildir. 53.10 — Yünden, kıldan (İnce veya kaba) veya at kılından ip 
3. Makinadan geçtikten sonra ekserisini kopmuş bu l ik ler {Perakende olarak satılacak hale getirilmiş). 80 
lunan lif ler teşkil eden ve «kopuk l i f ipliği» denilen ip  53.11 — Yünden veya ince kıllardan mensucat. 100 
likler, «devamlı iplik» sayılmaz (Fasıl 56). 53.12 — K a b a kıllardan mensucat. 75 
4. U f k i maktamın en geniş yer i 1 mil imetreyi geçmi 53.13 — A t kılından mensucat. 75 
yen dokumaya elverişli sentetik ve suni monofillerden 

53.13 — A t kılından mensucat. 75 

beher metresinin ağırlığı 6,6 mil igramdan aşağı (60 F A S I L 54 denye) olanlar 51.01 pozisyonuna girer. U f k i maktamın F A S I L 54 
en geniş yer i 1 mil imetreyi geçenler 39 uncu fasılda Keten ve rami 
yer alır. Dokumaya elverişli sentetik ve suni madde

Keten ve rami 

lerden şeritler ve benzerleri (Suni saman), genişlik 54.01 — H a m keten ı(Suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış, t a 
leri 5 mil imetreyi geçmediği takdirde 51.02 pozisyo ranmış veya sair suretle işlenmiş, fakat ip l ik haline 
nuna, aksi halde 39 uncu fasla girer. getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (Ditme 

51.01 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden 
ipl ikler {Perakende olarak satılacak hale get i r i l 
memiş) : 

54.02 — 
suretiyle elde edilenler dâhil). 
H a m rami (Kabukları çıkarılmış, zamkı alınmış, taran
mış veya sair suretle işlenmiş, fakat ip l ik haline ge

20 

a) Sentetik balık ağı ip l ik ler i {Kalınlığı en az 70 tirilmemiş); rami kıtık ve döküntüleri (Ditme sure
20 denye, kat adedi en az i k i , torsiyon pusta en az on, tiyle elde edilenler dâhil). 20 

cer mukavemeti i l k i k i kat ta i k i ki logram, mütaakıp 54.03 — Keten veya rami ip l ik ler i {Perakende olarak satıla
katlarda birer k i logram olmak ve Ticaret Bakanlığının cak hale getirilmemiş). 40 
i zn i alınmak şartiyle). •* 15 54.04 — Keten veya rami ip l ik ler i (Perakende olarak satılacak 
b) 60 denyeye kadar (60 dâhil). 50 hale getirilmiş). 50 
c) 60 denyeden yukarı olanlar. 90 54.05 — Ketenden veya ramiden mensucat. 

F A S I L 55 

70 
51.02 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden mo-

mofiller, şeritler ve benzerleri (Suni saman) ve kat 
güt takl i t ler i . 50 

Ketenden veya ramiden mensucat. 

F A S I L 55 
51.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden Pamuk 

ipl ikler (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş) : 55.01 — Pamuk (Karde edilmemiş veya taranmamış). 10 
a) Sentetik balık ağı İplikleri (Kalınlığı en az 70 55.02 — Linter pamuğu. 10 denye, kat adedi en az i k i , torsiyon pusta en az on, 
cer mukavemeti i l k i k i k a t t a i k i ki logram, mütaakıp 
katlarda birer k i logram olmak ve Ticaret Bakanlığının 

55.03 — Pamuk döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler 
dâhil; karde edilmemiş veya taranmamış). 20 

izni alınmak şartiyle). 15 55.04 — Pamuk (Karde edilmiş veya taranmış). 20 
b) Sairleri . 100 55.05 — P a m u k ip l ik ler i {Perakende olarak satılacak hale ge

51.04 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden tirilmemiş) : 
10 mensucat (51.01 veya 51.02 pozisyonlarındaki monofil - a) Ağ ipliği. 10 

lerle şeritlerden yapılan mensucat dâhil): b) Sair ler i . 50 
a) Her nevi naki l vasıtası iç ve dış lâstiği İmalinde 55.06 — Pamuk ip l ik ler i {Perakende olarak satılacak hale ge

60 kullanılacak olanlar ı(Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç ve tirilmiş). 60 
miktarı kabul ve tasdik edilmek şartiyle). 10 55.07 — Pamuk gaz mensucat. 70 
b) Sairleri . 150 55.08 — 

55.09 — 
H a v l u nevi bukleli pamuk mensucat. 
Sair pamuk mensucat : 

70 

F A S I L 52 a) Fasonesiz. 70 
Madenî tellerle mürettep iplikler ve mensucat b) Fasoneli. 90 

52.01 — Madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli. ip l ik ler F A S I L 56 
(Üzerine madenî teller sarılmak suretiyle yapılmış do

F A S I L 56 
kumaya elverişli ip l ikler «kılaptanlar» ve madenle Dokumaya elverişU sentetik ve suni devamsız lifler 
kaplamalı veya yaldızlı dokumaya elverişli ip l ikler 

100 
N O T . 

dâhil). 100 56.02 pozisyonu anlamında «Devamsız l i f imaline mah
52.02 — Madenî tellerden veya 52.01 pozisyonunda yazılı m a 

denî tellerle mürettep dokumaya elverişli ipliklerden 
veya madenle kaplamalı dokumaya elverişli i p l ik 
lerden mensucat (Giyim, döşemecilik ve benzeri işler 
için). 200 

sus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı l i f 
demetleri» tabirinden, birbirine ve demetierinkine mü
savi boyda olup yekdiğerine muvazi şekilde bir araya 
getirilen ve aşağıda yazılı şartlara uyan liflerden mü
teşekkil demetler anlaşılır : 

F A S I L 53 
a) Demet uzunluğunun 2 metreden fazla olması; 

F A S I L 53 b) Demek bükümünün metre basma 5 ten az olması; 
Yün, kıl ve at kılı c) L i f l er in her metre ağırlığının 6,6 mil igramdan 

N O T . aşağı olması (60 denye); 
«ince kıllar» tabirine, alpaka, Iâma, vigoni, yak, deve- d) Yalnız 51 inc i faslın 1 numaralı notunun i(a) 
tüyleri ve t i f t ik ile Tibet ve Keşmir keçisi ve benzeri bendinde yazılı dokumaya elverişli sentetik l i f demet
keçilerin (Âdi keçiler hariç), ada tavşanı, ı(Ankara lerine şâmil olmak üzere bu demetlerin bilâhara % 
tavşanı dâhil), dağ tavşanı, kunduz, Güney A f r i k a 100 nispetinden fazla uzatılmıyacak bir şekilde, ge
kunduzu (Ragondjjı) ye jiıisk faresinin kılları dâhildir. rilmiş bulunması; 
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e) Demetin bütün ağırlığının : a) Kendinden kenarlı olan ve genişliği 30 santimet
1. 51 inci faslın 1 numaralı notunun (îb) bendinde y a  reyi geçmiyen şerit halindeki atkılı ve çözgülü men
zılı dokumaya elverişli suni l i f demetlerinin her met sucat (Kadifeler dâhil); 
resinin 0,5 gramdan fazla olması (4 500 denye); Mensucatın kesilmesi suretiyle meydana getirilmiş 
2. 51 inci faslın 1 numaralı notunun (a) bendinde y a  olup genişliği 30 santimetreyi geçmiyen, dokuma, y a 
zılı dokumaya elverişli sentetik l i f demetlerinin her pıştırma veya sair suretle sahte kenar yapılmış olan 
metresinin 1,66 gramdan fazla olması (15 000 denye). şeritler; 
Uzunluğu 2 metre veya daha az olan demetler 56.01 b) Boru şeklinde dokunmuş olan ve yassı haldeki ge
pozisyonuna girer. nişliği 30 santimetreyi geçmiyen çözgülü ve atkılı 

56.01 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler 
|(Karde edilmemiş, taranmamış veya ipl ik imal i için 
sair suretle hazırlanmamış). 50 

mensucat; 
c) Kenarları katlanmış .olan ve katları açıldığında ge
nişliği 30 santimetreyi geçmiyen biyeler. 
Dokunarak elde edilen saçaklı kordelâlar 58.07 pozis

56.02 — Devamsız l i f imaline mahsus dokumaya elverişli sen
tetik ve suni devamlı l i f demetleri : 

yonundadır. 
4. Sicimden ince veya kalın ipten yapılmış top veya 

a) Sentetik olanlar. 
b) Suni olanlar. 

25 parça halinde ağlar (Fileler) , 58.08 pozisyonunda de

56.03 

a) Sentetik olanlar. 
b) Suni olanlar. 30 ğil, 59.05 pozisyonunda yer alır. 

56.03 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya 
devamsız l i f döküntüleri ı(Karde edilmemiş, taran
mamış veya ipl ik imal i için sair suretle hazırlanma
mış; ip l ik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 

5. 58.10 pozisyonu anlamında «işlemeler» tabir i , pul , 
boncuk, mensucat veya sair maddelerden süsleme 
mahiyetindeki motiflerin dikilmesi suretiyle yapılan 
aplikasyonlara ve keza madenî veya camdan işleme 

döküntüler dâhil). 30 ipl ik ler i ile yapılan ve zemini tamamen kaplamıyan iş
56.04 —• Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler 

ile, dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı veya 
devamsız l i f döküntüleri (Karde edilmiş, taranmış 

lere de şâmildir. Duvar kaplamada kullanılan iğne 
ile işlenmiş mensucat 58.10 pozisyonunun dışında olup 
58.03 pozisyonunda yer alır. 

veya ip l ik imal i için sair suretle hazır]anmış). 30 6. Madenî ipliklerle yapılmış olup g iy im eşyasında, 
56.05 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız l i f ler

den veya dokumaya elverişli sentetik ve sum lif dö

30 döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan mamuller 
de (Kordelâlar, dantelâlar, v.s.) bu fasla dâhildir. 

küntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale 58.01 — Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde o l 
100 getirilmemiş). 100 sun olmasın). 100 

56.06 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız l i f ler 58.02 — Sair halılar, ki l imler . Sumak, Karaman ve benzerleri 
100 den veya dokumaya elverişli sentetik ve suni l i f dö (Hazır eşya halinde olsun olmasın). 100 

küntülerinden ipl ikler (Perakende olarak satılacak 58.03 — E l ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flândres, 
hale getirilmiş). 100 Aubusson, Beauvais nevi ve benzerleri) .ile iğne iş

56.07 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız l i f ler
den veya dokumaya elverişli sentetik ve suni l i f dö

lemesi duvar halıları (Küçük gözlü, kanaviçe, v.s.) 
i(Hazır eşya halinde olsun olmasın). 100 

küntülerinden mensucat. 150 58.04 — Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat ı(55.08 küntülerinden mensucat. 
ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya hariç). 100 

F A S I L 57 58.05 — Kordelâlar ve muvazi hale getirilip yapıştırılmış ip l ik F A S I L 57 
veya liften atkısız kordelâlar «Boldük» (58.06 pozis

Dokumaya elverişli sair nebati lifler; kâğıt yonundaki eşya hariç). 100 
iplikleri ve kâğıt ipliğinden mensucat 58.06 — Dokunmuş, fakat işlenmemiş etiketler, markalar ve 

57.01 — Kendir (Cannabis sativa) (Ham, suda ıslatılmış, 
kabukları çıkarılmış, taranmış veya sair suretle işlen

benzerleri (Parça veya şerit halinde veya kesilmiş). 
58.07 — Tırtıl ip l ikler ; gipe ipl ikler (52.01 pozisyonundaki-

100 

miş, fakat ip l ik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve 
25 

lerle, at kılından gipe ip l ik ler hariç); top veya parça 
döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler dâhil). 25 halinde kordonlar; top veya parça halinde sair şeritçi 

57.02 — Mani la kendiri (Abaka ve Musa textilis) (Ham, l i f ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, pompon 
100 halinde veya işlenmiş, fakat ipl ik haline getirilmemiş); ve benzerleri. 100 

manilâ kendiri kıtık veya döküntüleri (Ditme suretiyle 58.08 — Düz tül ve fileler. 100 
elde edilenler dâhil). 15 58.09 — Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; m a 

57.03 — Jüt ,(Ham, kabukları çıkarılmış veya sair suretle iş kina veya eL işi dantelâlar (Top, parça, şerit veya mo
lenmiş, fakat ipl ik haline getirilmemiş); jüt kıtık veya tif halinde). 100 
döküntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler dâhil). 5 58.10 — işlemeler (Top, parça, şerit veya motif halinde). 100 

57.04 — Dokumaya elverişli sair nebati l i f ler (Ham veya iş
lenmiş, fakat ip l ik haline getirilmemiş); bunların dö F A S I L 59 
küntüleri (Ditme suretiyle elde edilenler dâhil). 15 

F A S I L 59 

57.05 — Kendir ip l ikler i . 50 Vatka ve keçeler; sicim, ip, halat ve ipçi ve urgancı eşyası; 57.05 — Kendir ip l ikler i . 50 hususi mensucat, emdirilmiş veya sıvanmış mensucat; 
57.06 — Jüt ip l ik ler i . 40 dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya 
57.07 —• Dokumaya elverişli sair nebati liflerden iplikler : 

20 N O T L A R . 
a) Koko ipliği. 20 N O T L A R . 
b) Sairleri . 50 1. 59.03 pozisyonu hariç olmak üzere, bu fasılda k u l 

57.08 — Kâğıt ip l ik ler i . 
— Kendir mensucat. 

70 lanılan «Mensucat» tabirinden, 50 ilâ 57 nc i fasıl
57.09 

— Kâğıt ip l ik ler i . 
— Kendir mensucat. 40 lar la 58.04 ve 58.05 pozisyonlarında yer alan mensu

cat, 58.07 pozisyonuna giren parça halindeki kordon
57.10 — Jüt mensucat. 50 lar, şeritçi ve kaytancı eşyası ve benzeri süsler, 58.08 
57.11 — Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat. 40 ve 58.09 pozisyonlarındaki tüller ve fileler, 58.09 po
57.12 — Kâğıt ipliğinden mensucat. 80 zisyonundaki dantelâlar ve 60.01 pozisyonundaki örme 

mensucat anlaşılır. 

F A S I L 58 2. 59.08 ve 59.12 pozisyonlarına emdirme veya sıvanF A S I L 58 ma ameliyeleri aşikâr olmıyan mensucat dâhil değil
Halı ve kilimler ve duvar kaplamada kullanılan ötrüler, kadife dir; bu hükmün tatbikmda emdirme veya sıvama 
ler, pelüşler, bukleli ve halkalı mensucat; kordelâlar; şeritçi ve ameliyesinden i ler i gelen renk değişmeleri nazarı i t i 
kaytancı esvası: tüller ve fileler: dantelâlar ve aivürler; islemeler bara alınmaz. 59.12 pozisyonuna, boyanmış mensucat 

(Tiyatro dekorları, atelye fonları veya benzeri işler 
N O T L A R . için boyanmış bezler «Tualler» hariç), kumaş kırkın
1. Emdirilmiş veya sıvanmış mensucat, elâstiki men
sucat, elâstiki şeritçi ve kaytancı eşyası, taşıyıcı ko
lanlar veya transmisyon kolanları ile 59 uncu fasılda 
yer alan diğer eşya bu fasla dâhil değildir. Bununla 
beraber, her nevi mensucat üzerine yapılan işlemeler 
58.10 pozisyonunda yer alır. 

tısı «Tontisse», mantar tozu veya benzeri diğer mad
delerle kaplı olan ve bu ameliyelerden dolayı desenler 
iht iva eden mensucat ve nihayet, esası nişastalı veya 
benzeri maddeler olan normal finisaj apreleri ameliyesi 

1. Emdirilmiş veya sıvanmış mensucat, elâstiki men
sucat, elâstiki şeritçi ve kaytancı eşyası, taşıyıcı ko
lanlar veya transmisyon kolanları ile 59 uncu fasılda 
yer alan diğer eşya bu fasla dâhil değildir. Bununla 
beraber, her nevi mensucat üzerine yapılan işlemeler 
58.10 pozisyonunda yer alır. 

görmüş mensucat dâhil değildir. 
3. 59.11 pozisyonu anlamında «Kauçuklu mensucat» 
tabiri aşağıda yazılı olanları ifade eder : 

2. 58.01 ve 58.02 pozisyonları anlamında «halı» tabi  a) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kap
rinden, taban halıları ile aynı vasıfları haiz olup ze lanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan : 
minden başka yerlere konulmaya mahsus halılar an 1. Metrekaresi 1 500 gram veya daha az ağırlıkta 
laşılır. Keçeler bu pozisyonların dışında kalıp 59 olanlar; veya : 
uncu fasılda mütalâa edilirler. 2. Metrekaresi 1 500 gramdan fazla olan ve ağırlık 
3. Aşağıda yazılı olanlar 58.05 pozisyonu anlamında itibariyle ı% 50 den fazla dokumaya elverişli madde 
«Kordelâ» sayılır : iht iva edenler; 
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b) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, birbirine m u 
vazi hale getirilmiş ve kauçukla aglomere edilmiş do
kumaya elverişli ipliklerden meydana gelen k u 
maşlar; 
c) Mensucatla mürettep sünger görünüşlü veya hüc
reli kauçuktan yaprak, levha ve şeritler ¡(40 ıncı fas
lın 2 numaralı notunun son fıkrası mucibince o f a 
sılda yer alanlar hariç j . 
4. Aşağıda yazılı olanlar 59.16 pozisyonuna dâhil 
değildir : 
a) Dokumaya elverişli maddelerden kalınlığı 3 m i 
limetreden az olan, parça halinde veya boyları kes i l 
miş kolanlar; 
b) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kap
lanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan 
i m a l edilenlerle, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış 
dokumaya elverişli ip l ik veya sicimden mamul ko
lanlar ı(40.10). 
5. 59.17 pozisyonu, X I inci bölümün diğer pozisyon
larına dâhil olmıyan aşağıdaki eşyayı iht iva eder : 
a) Dokumaya elverişli madde mamullerinden, aşağıda 
tahdidi olarak tadat edilenler (59.14 ilâ 59.16 pozis
yonlarına dâhil eşyanın vasıflarını haiz olanlar hariç): 
1) Umumiyetle kard garnitürü imalinde ve benzeri 
sair teknik işlere ait eşya imalinde kullanılan bir veya 
daha fazla kauçuk veya deri tabakasiyle veya diğer 
maddelerle birleştirilmiş mensucat, keçeler veya keçeli 
mensucat; 
2) E l e k l i k gazler ve bezler; 
3) Umumiyetle yağ preslerinde veya benzeri teknik 
işlerde kullanılan tasir torbaları ve kaba mensucat 
(İnsan-saçından olanlar dâhil); 
4) Umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda 
veya sair teknik işlerde kullanılan boru şeklinde veya 
nihayetsiz olarak dokunmuş bulunan ve çözgü veya 
atkı ip l ik ler i veya hem çözgü hem atkı ip l ik ler i yalın
kat veya mütaaddit katlı olan keçeleştirilmiş veya ke-
çeleştirilmemiş mensucat ile, top halinde dokunmuş 
bulunan ve çözgü veya atkı ip l ik ler i veya hem çözgü 
hem atkı ip l ik ler i mütaaddit katlı olan keçeleştiril
miş veya keçeleştirilmemiş mensucat {Emdirilmiş 
veya sıvanmış olsun olmasın); 
5) Umumiyetle teknik işlerde kullanılan, madenle 
takviye edilmiş mensucat; 
6) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep 
ipliklerden i m a l olunan ve umumiyetle kâğıt imaline 
mahsus makinalarda ve sair teknik işlerde kullanılan 
mensucat; 
7) Yağlama kaytanları veya sanayie mahsus sar
gılarda kullanılan örgüler, ipler ve benzeri sair doku
maya elverişli maddeler (Emdirilmiş, sıvanmış veya 
madenle takviye edilmiş olsun olmasın); 
b) Teknik işlerde kullanılan ve 59.14 ilâ 59.16 pozis
yonları haricinde kalan dokuma eşyası {Hususiyle, 
parlatma ve cilalama diskleri, contalar, rondelâlar, 
makina ve cihazların sair aksam ve teferruatı). 
Vatkalar ve vatkadan mamul eşya; dokumaya elve
rişli maddelerin kırkıntı «tontisse», toz ve tarazları. 
Keçeler ve keçeden mamul eşya (Emdirilmiş veya sı
vanmış olsun olmasın). 
Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan 
mamul eşya (Emdirilmiş veya sıvanmış olsun olma
sın). 
Sicimler, ipler ve halatlar (Örme olsun olmasın) : 
a) Biçer - bağlar ipleri (Tarım Bakanlığının müsaa
desiyle). 
b) Sair ler i . 
59.04 pozisyonundaki maddelerle ima l edilmiş fileler 
{Top veya parça halinde veya şekil verilmiş); iplikten, 
sicimden veya ipten mamul hazır balık ağları : 
a) Sentetik ve suni ipl ikten, sicimden ve ipten balık 
ağları, şekil verilmiş veya hazırlanmış. 
b) Sair ler i . 
İplik, s ic im, ip veya halattan mamul diğer eşya {Men
sucat ve mensucattan mamul eşya hariç). 
Ci l t işlerinde, kab, kılıf ve mahfaza gibi eşya imalinde 
ve benzeri işlerde kullanılan, zamklı veya nişastalı 
maddelerle sıvanmış mensucat (Sıvanmış mermerşahi, 
v.s.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf 
bezler «Tualler»; yağlı boya res im için hazırlanmış 
bezler «tualler» {Ressam muşambası); şapkacılar için 
buğran ve benzerleri. 
Selüloz müştakları veya sair suni plâstik maddeler 
emdirilmiş veya sıvanmış mensucat. 
Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan bir 
sıvama maddesi ile kaplanmış mensucat. 
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- Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş 
olsun olmasın); bir sıvama maddesinin dokumaya el
verişli maddelerden mesnet üzerine tatbiki suretiyle 
elde edilen yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın). 

-Kauçuklu mensucat (örme olanlar hariç). 
- Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro de

korları, ateiye fonları veya benzeri işler için boyan
mış bezler «tualler». 

-Elâstiki mensucat {Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş 
dokumaya elverişli maddelerden müteşekkil) (örme 
olanlar hariç). 
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örül
müş fit i l ler (Lâmba, ocak, çakmak, mum ve benzer
leri için); beyaz alevli lâmbalar için gömlekler ( E m 
dirilmiş olsun olmasm) ve bunların imaline yarıyan 
boru şeklinde örme mensucat. 

- Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları 
ve benzeri hortumlar (Diğer maddelerden teçhizat veya 
teferruatı olsun olmasın). 

- Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve 
transmisyon kolanları (Madenle veya sair maddelerle 
takviye edilmiş olsun olmasın). 
Dokumaya elveriş'i maddelerden teknik işler için men
sucat ve eşya. 

F A S I L 60 
Örme eşya 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 58.09 pozisyonunda yer alan tığ ile yapılmış dan-
telâlar; 
b) 59 uncu fasıldaki örme eşya; 
c) Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, 
pantolon askıları, dizbağı, çorap bağı, jartiyerler ve 
benzeri eşya (61.09); 
d) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya; 
e) Ortopedi malzemesi : Kasık bağları, tıbbi - cer
rahi kuşaklar ve benzerleri gibi (90.10). 
2. 60.02 ilâ 60.06 pozisyonları, bu pozisyonlarda y a 
zılı eşyadan ( imal i bitirilmiş ve aksamı tamamlan
mış olsun olmasm), örülerek doğrudan doğruya şe
k i l verilmiş veya örme mensucattan . yapılmış hazır 
eşya ile bunların aksamına ve aynı zamanda bu eş
yanın imal i için şekil verilmiş' örme mensucata tat
bik edilir. 
3. Üzerinde sadece sıkıştırıcı elâstiki bir şerit veya 
iplik bulunan örme eşya, 60.06 pozisyonu anlamında 
elâstiki örme eşya sayılmaz. 
4. B u faslın pozisyonlarında zikredilen eşyanın ma
denî tellerden imal edilenleri ve giyim eşyasında, dö
şemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan neviden ol
dukları takdirde bu pozisyonlara girer. 
5. B u fasıl anlamında : 
a) «Elâstiki örme mensucat ve eşya» tabiri, kau 
çuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli madde
lerden müteşekkil örme mensucat ve mamullerini ; 
b) «Kauçuklu örme mensucat ve eşya» tâbiri, k a u 
çuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış örme eşya 
ile kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış do
kumaya elverişli ipliklerden mamul örme eşyayı ifade 
eder. 
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b) Metrekare ağırlığı ne olursa olsun, birbirine m u 
vazi hale getirilmiş ve kauçukla aglomere edilmiş do
kumaya elverişli ipliklerden meydana gelen k u 
maşlar; 
c) Mensucatla mürettep sünger görünüşlü veya hüc
reli kauçuktan yaprak, levha ve şeritler ¡(40 ıncı fas
lın 2 numaralı notunun son fıkrası mucibince o f a 
sılda yer alanlar hariç j . 
4. Aşağıda yazılı olanlar 59.16 pozisyonuna dâhil 
değildir : 
a) Dokumaya elverişli maddelerden kalınlığı 3 m i 
limetreden az olan, parça halinde veya boyları kes i l 
miş kolanlar; 
b) Kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış, kauçukla kap
lanmış veya tabaka tabaka tertiplenmiş mensucattan 
i m a l edilenlerle, kauçuk emdirilmiş veya sıvanmış 
dokumaya elverişli ip l ik veya sicimden mamul ko
lanlar ı(40.10). 
5. 59.17 pozisyonu, X I inci bölümün diğer pozisyon
larına dâhil olmıyan aşağıdaki eşyayı iht iva eder : 
a) Dokumaya elverişli madde mamullerinden, aşağıda 
tahdidi olarak tadat edilenler (59.14 ilâ 59.16 pozis
yonlarına dâhil eşyanın vasıflarını haiz olanlar hariç): 
1) Umumiyetle kard garnitürü imalinde ve benzeri 
sair teknik işlere ait eşya imalinde kullanılan bir veya 
daha fazla kauçuk veya deri tabakasiyle veya diğer 
maddelerle birleştirilmiş mensucat, keçeler veya keçeli 
mensucat; 
2) E l e k l i k gazler ve bezler; 
3) Umumiyetle yağ preslerinde veya benzeri teknik 
işlerde kullanılan tasir torbaları ve kaba mensucat 
(İnsan-saçından olanlar dâhil); 
4) Umumiyetle kâğıt imaline mahsus makinalarda 
veya sair teknik işlerde kullanılan boru şeklinde veya 
nihayetsiz olarak dokunmuş bulunan ve çözgü veya 
atkı ip l ik ler i veya hem çözgü hem atkı ip l ik ler i yalın
kat veya mütaaddit katlı olan keçeleştirilmiş veya ke-
çeleştirilmemiş mensucat ile, top halinde dokunmuş 
bulunan ve çözgü veya atkı ip l ik ler i veya hem çözgü 
hem atkı ip l ik ler i mütaaddit katlı olan keçeleştiril
miş veya keçeleştirilmemiş mensucat {Emdirilmiş 
veya sıvanmış olsun olmasın); 
5) Umumiyetle teknik işlerde kullanılan, madenle 
takviye edilmiş mensucat; 
6) 52.01 pozisyonuna giren madenî tellerle mürettep 
ipliklerden i m a l olunan ve umumiyetle kâğıt imaline 
mahsus makinalarda ve sair teknik işlerde kullanılan 
mensucat; 
7) Yağlama kaytanları veya sanayie mahsus sar
gılarda kullanılan örgüler, ipler ve benzeri sair doku
maya elverişli maddeler (Emdirilmiş, sıvanmış veya 
madenle takviye edilmiş olsun olmasın); 
b) Teknik işlerde kullanılan ve 59.14 ilâ 59.16 pozis
yonları haricinde kalan dokuma eşyası {Hususiyle, 
parlatma ve cilalama diskleri, contalar, rondelâlar, 
makina ve cihazların sair aksam ve teferruatı). 
Vatkalar ve vatkadan mamul eşya; dokumaya elve
rişli maddelerin kırkıntı «tontisse», toz ve tarazları. 
Keçeler ve keçeden mamul eşya (Emdirilmiş veya sı
vanmış olsun olmasın). 
Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlar ve bunlardan 
mamul eşya (Emdirilmiş veya sıvanmış olsun olma
sın). 
Sicimler, ipler ve halatlar (Örme olsun olmasın) : 
a) Biçer - bağlar ipleri (Tarım Bakanlığının müsaa
desiyle). 
b) Sair ler i . 
59.04 pozisyonundaki maddelerle ima l edilmiş fileler 
{Top veya parça halinde veya şekil verilmiş); iplikten, 
sicimden veya ipten mamul hazır balık ağları : 
a) Sentetik ve suni ipl ikten, sicimden ve ipten balık 
ağları, şekil verilmiş veya hazırlanmış. 
b) Sair ler i . 
İplik, s ic im, ip veya halattan mamul diğer eşya {Men
sucat ve mensucattan mamul eşya hariç). 
Ci l t işlerinde, kab, kılıf ve mahfaza gibi eşya imalinde 
ve benzeri işlerde kullanılan, zamklı veya nişastalı 
maddelerle sıvanmış mensucat (Sıvanmış mermerşahi, 
v.s.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf 
bezler «Tualler»; yağlı boya res im için hazırlanmış 
bezler «tualler» {Ressam muşambası); şapkacılar için 
buğran ve benzerleri. 
Selüloz müştakları veya sair suni plâstik maddeler 
emdirilmiş veya sıvanmış mensucat. 
Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan bir 
sıvama maddesi ile kaplanmış mensucat. 

50 

50 

60 

30 
60 

50 
75 

75 

40 

50 

50 ; 

60.01 — 
60.02 — 
60.03 — 

60.04 — 
60.05 — 

60.06 — 

Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme mensucat. 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme eldivenler. 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme uzun konçlu 
çoraplar, çorap altlıkları, kısa konçlu çoraplar, so-
ketler, çorap koruyucular ve benzerleri. 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme iç çamaşırları. 
Elâstiki veya kauçuklu olmıyan örme g iy im eşyası, 
teferruatı ve diğer örme eşya. 
Elâstiki örme veya kauçuklu örme mensucat ve d i 
ğer eşya (Varis çorapları ve dizlikler dâhil) : 
a) Var is çorapları ve dizlikler. 
b) Sairleri . 

F A S I L : 61 
Mensucattan giyim eşyası ve teferruatı 

N O T L A R . 
1. 61.09 pozisyonunda yer alanlardan gayr i örme 
eşya hariç olmak üzere, bu fasıl sadece mensucattan, 
keçeden veya dokunmamış ve örülmemiş kumaştan 
hazır eşyayı ihtiva eder. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya: 

100 
100 

100 
100 

100 

50 
100 



— 28 — 

Tarife 
No : 

Kıymetinden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

Tarife 
N o : 

Kıymetinden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

b) Ortopedi malzemesi : Kasık bağları, tıbbi cerrahi 
kuşaklar, v.s. gibi (90.19). 
3. 61.01 ilâ 61.04 pozisyonlannm tatbikında : 
a) Erkeklere veya erkek çocuklara yahut kadınlara 
veya kız çocuklara ait olduğu kestirilemiyen g iy im 
eşyası, kadın veya kız çocuğu eşyası sayılır (Hale 
göre, 61.02 veya 61.04); 
b) «Bebelere mahsus g iy im eşyası» tâbirinden, erkek 
veya kız oluşu nazarı it ibara alınmaksızın, küçük yaş
t a k i çocuklar için hazırlanmış g iy im eşyası anlaşılır. 
Münhasıran kız çocuklara veya münhasırsın erkek 
çocuklara mahsus olduğu anlaşılabilen giyim eşyası 
bu tâbir dışında kalır. B u tâbir, çocuk kundaklarını 
da içine alır. 
4. Hiçbir kenarı 60 santimetreyi geçmiyen kare 
veya kareye yakın şekillerdeki boyun atkılariyle bu 
tip eşya 61.05 pozisyonuna dâhildir. 
Herhangi bir kenarı 60 santimetreyi geçen mendiller 
61.06 pozisyonuna girer. 
5. B u faslm pozisyonları, bu pozisyonlarda yazılı 
eşyanın imal i bitirilmemiş veya aksamı tamamlan
mamış olanlarına ve aynı zamanda bu çeşitten eşya
nın imal i için şekil verilmiş parça halinde mensucata 
da şâmildir. (61.09) pozisyonuna dâhil eşyanın imal i 
için biçilerek şekil verilmiş parça halinde örme men
sucat dâhil). 

61.01 — Erkekler ve erkek çocukları için g iy im eşyası. 
61.02 •—• Kadınlar, kız çocukları ve bebeler için g iy im eşyası. 
61.03— -Erkekler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları (Yaka, 

yakalık, göğüslük ve kol luklar dâhil). 
61.04 — Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırlar. 
61.05 — Mendiller. 
61.06 —1 Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtü

leri , peçe ve duvaklar ve benzeri eşya. 
61.07 — Kıravatlar. 
61.08 —• Kadınlar ve kız çocuklar için büyük ve küçük y a k a 

lar, rahibe yakaları, basit süsler, göğüslükler, jabolar, 
elbise yenleri, kol luklar, farbalar ve kadın elbise veya 
çamaşırları için benzeri sair teferruat ve süsler. 

61.09 —• Korseler, korse kemerler, bileklikler, sutyenler, pan-
talon askıları, diz bağı, çorap bağı, jartiyerler ve ben
zeri eşya (Mensucattan veya örme kumaştan) (Elâs
t i k i olsun olmasın). 

61.10 — Eldivenler, uzun ve kısa konçlu çoraplar ve soketler 
(örme olanlar hariç). 

61.11— 'Giyim eşyasının hazırlanmış sair ^teferruatı : 
Kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kol luklar 
ve terziler için subralar, omuz ve göğüs vatkaları 
v.s. 

100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

B Ö L Ü M X I I 

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

mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından 
mamuller; yelpazeler 

F A S I L : 64 
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bu 

eşyanın aksamı 
N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Ayrıca taban takılmamış örme veya sair men
sucattan ayakkabılar (Keçeden olanlar hariç) (60.03 
ve 62.05); 
b) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış ayakkabılar; 
c) Amyant mamulleri (68.13); 
d) Ortopedi ayakkabı ve malzemesi ve bunların ak
samı (90.19); 
e) Oyuncak mahiyetini haiz ayakkabılar ve ayak
kabı ile patenden müteşekkil olup da birbirine rap-
dedilmiş bulunan eşya (Buz için veya tekerlekli) ( F a 
sıl 97). 
2. Ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve ben
zerleri, bağ deliği kapsülleri, kopça ve tokaları, ayak
kabı bağları, pomponları, düğmeleri ve diğer süs eş
yası ile şeritçi ve kaytancı eşyası 64.05 ve 64.06 po
zisyonları anlammda aksam sayılmaz; bunlardan 
ayakkabı düğmeleri 98.01 pozisyonuna ve diğerleri 
kendi pozisyonlarına girer. 
3. 64.01 pozisyonundaki «kauçuk veya suni plâstik 
maddeler» tâbiri, yüzleri bu maddelerden bir i veya 
her ik i s i i le belirli surette sıvanmış veya kaplanmış 
olan her nevi mensucatı da içine alır. 

64.01 —• Tabanı ve yüzü kauçuk veya suni plâstik maddeden 
ayakkabılar. 100 

64.02 —• Tabanı tabiî, suni veya terkip yolu ile elde edilen kö
seleden ayakkabılar; tabanı kauçuktan veya suni 
plâstik maddelerden ayakkabılar (64.01 pozisyonuna 
girenler hariç). 100 

64.03 — Ağaçtan ayakkabılar, tabanı ağaçtan veya mantar
dan ayakkabılar. 100 

64.04 —• Tabanı diğer maddelerden yapılmış ayakkabılar (îp, 
mukavva, mensucat, keçe, hasır ve saireden). 100 

64.05 —• Ayakkabı aksamı (Taban astarı ve topuk rampası 
dâhil; imal edildiği madde ne olursa olsun; maden
den mamul olanlar hariç). 100 

64.06 —• Getrler, tozluklar, dolaklar, bacak koruyucular ve 
benzeri eşya ile bunların aksamı. 100 

62.01 — 
62.02 — 

62.03 — 
62.04 — 

62.05 — 

63.01 — 

63.02 — 

F A S I L : 62 
Mensucattan mamul diğer hazır e;ya 

N O T L A R . 
1. B u fasıl münhasıran, örme olanlardan başka men
sucattan mamul hazır eşyayı ihtiva eder. 
2. Aşağıda yazılı olan eşya bu fasla dâhil değildir : 
a) 58, 59 ve 61 inci fasıllarda yer alan eş.Va; 
b) 63.01 pozisyonunda yer alan eskimiş eşya 
Battaniyeler ve benzeri örtüler. 
Yatak çarşafları, masa örtüleri,- tuvalet vc mutfak 
bezleri; perdeler ve sair mefruşat eşyası. 
Ambala j için torba ve çuvallar. 
Vagon ve mavna örtüleri, kayık ve gemi yelkenleri, 
dış storlar, tente ve çadırlar ve kamp eşyası 
Mensucattan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası 
patronları dâhil), 

F A S I L : 63 
Eskimiş giyim eşyası ve mensucattan mamul diğer 

eski eşya; paçavra ve kırpıntılar 

Dokumaya elverişli maddelerden eskimiş g iy im eş
yası ve teferruatı, battaniye ve benzeri örtüler, ev iş
lerinde kullanılan bezler ve mefruşat eşyası (58.01, 
58.02 ve 58.03 pozisyonlarında yer alanlar hariç) ile, 
her nevi maddeden yapılmış ayakkabı ve başlıklar 
(Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve da
ğınık halde veya balya, çuval ve benzeri ambalajlar
da bulunanlar). 
Paçavra ve kırpıntılar; ip, sicim ve halat ile bunlar
dan mamul eşyanın döküntü ve hurdaları. 

100 

100 
50 

60 

100 

100 

10 

65.01 — 

65.02 — 

65.03 — 

65.04 — 

65.05 — 

F A S I L : 65 
Başlıklar ve aksamı 

N O T L A R . 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 63.01 pozisyonuna giren kullanılmış başlıklar; 
b) İnsan saçından fileler (67.04); 
c) Amyanttan başlıklar (68.13); 
d) Oyuncak mahiyetini haiz olan şapkacı eşyası, 
oyuncak bebeklere mahsus şapkalar ve kotiyon eşyası 
gibi (Fasıl 97). 
2. 65.02 pozisyonuna, dikilerek hazırlanmış şapka 
taslakları dâhil değildir (Ancak, dokunmuş, örülmüş 
veya sair suretle elde edilmiş şeritlerin sadece hele-
zoni bir şekilde birleştirilerek dikilmesi suretiyle mey
dana gelenler bu hükmün dışında kalır). 
Keçeden şapka taslakları (Şekil verilmemiş ve ke
nar yapılmamış); keçeden diskler ve üstüvaneler 
(Boyuna yarılmış olsun olmasın). 

Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya 
dokunmuş, örülmüş veya sair suretle elde edilmiş şe
rit lerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapka taslak
ları (Şekü verilmemiş ve kenar yapılmamış). 
Keçeden şapkalar ve diğer başlıklar (65.01 pozisyo
nunda yer alan taslak ve disklerden mamul) (Dona
tılmış olsun olmasın). 
Her nevi maddeden örülerek meydana getirilen veya 
dokunmuş, örülmüş veya sair suretle elde edilmiş şe
rit lerin birleştirilmesi suretiyle yapılan şapkalar ve 
diğer taslaklar (Donatılmış olsun olmasm). 
örme veya parça halinde mensucattan, dentelâdan 
veya keçeden (Şeritten yapılanlar hariç) şapkalar 
ve diğer başlıklar (Saç fileleri dâhil)- (Donatılmış ol
sun olmasın). " ' " ' 

70 

70 

70 

70 
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65.06 — Diğer şapkalar ve başlıklar (Donatılmış olsuiı 67.05 — Yekpare veya açılıp kapanan el yelpazeleri ve bunla

sın). 100 rm mesnetleri i le mesnet aksamı (Yapıldığı madde 100 65.07 — Şapka ve diğer başlıklar için şeritler, astarlar, kılıflar, 
kasnaklar (Açılır kapanır şapkalara mahsus yaylı 
kasnaklar dâhil), siperlikler ve çene altı kayışları. 

F A S I L : 66 

100 

ne olursa olsun). 

B Ö L Ü M XIII 

100 

Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunla Taş , alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden 
rın aksamı mamul eşya; sefamik mamulleri; cam ve 

camdan mamul eşya N O T L A R . 
mamul eşya; sefamik mamulleri; cam ve 

camdan mamul eşya 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) ölçü gSsteren baston ve benzerleri (90.16); F A S I L : 68 
b) Tüfekli bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bas Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddetonlar ve benzerleri (Fasıl 93); Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri madde
c) 97 nc i fasılda yer alan eşya (Hususiyle, çocuk lerden mamul eşya 
ların eğlenmesine mahsus olduğu açıkça görülen N O T L A R . 
şemsiyeler; golf, hokey ve s k i sopa ve değnekleri). 
2. 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın doku 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir ; 
maya elverişli maddelerden mamul teferruatı, her a) 25 inci fasla dâhil eşya; 
nevi maddeden kılıfları, yüzleri, kordonlu kordonsuz b) 48.07 pozisyonunda yer alan kuşe, emdirilmiş veya 
püskülleri ve benzeri teferruatı 66.03 pozisyonuna dâ sıvanmış kâğıt ve mukavvalar ( M i k a tozu veya grafit 
h i l değildir. Bunlar ait oldukları eşya ile birl ikte i t  tozu ile kaplı, bitümenli veya asfaltlı olanlar g ibi ) ; 
hal edüseler dahi, bu eşyaya takılmamış bulunduk
ları takdirde, aksam telâkki edilmeyip ayrı olarak tas
nif edilir. 

c) 59 uncu fasıldaki emdirilmiş veya sıvanmış men
sucat (Mika tozu, bitümen veya asfalt ile kap lan

hal edüseler dahi, bu eşyaya takılmamış bulunduk
ları takdirde, aksam telâkki edilmeyip ayrı olarak tas
nif edilir. mış olanlar g ibi ) ; 

66.01 — Şemsiyeler (Baston - şemsiyeler, çadır şemsiyeler ve 
benzerleri dâhil). 100 d) 71 inci fasla dâhil eşya; 

66.02 — Bastonlar (Dağcı bastonları ve iskemle - bastonlar 
dâhil), kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri. 100 

e) 82 nci fasla dâhil aletler ve aksamı; 
f) 84.34 pozisyonundaki l itografya taşları; 
g) E l e k t r i k izolatörleri (85.25) ve ı(85.26) pozisyon

66.03 — 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın aksamı, 
60 

larında yer alan elektrik için izole edici parçalar; 
süs ve teferruatı. 60 h) Dişçi tornalanna mahsus küçük uçlar (90.17); 

F A S I L : 67 
ij) 91 inci fasla giren saatçi eşyası (Ezcümle : D u 

F A S I L : 67 var saatlerine ve saatçilikte kullanılan sair cihazlara 
Hasırlanmış .kuş tüyleri ve mamulleri; yapma çiçek mahsus mahfaza ve kabineler); 

ler; insan saçından mamuller; yelpazeler k ) 95.07 pozisyonuna dâhil eşya; 
N O T L A R . 1) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl 97); N O T L A R . 

m) Düğmeler (98.01), kayağan taşından «Arduvaz» 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : kalemler (98.05) veya kayağan taşından «Arduvaz» 
a) İnsan saçından tasir torbalan (59.17); yazı ve resim tahtaları (98.06); 
b) Dantelâdan, işlemeden veya sair mensucattan n) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 
çiçek motifleri (Bölüm X I ) ; (Fasıl 99). 
c) Ayakkabılar (Fasıl 64); 2. 68.02 pozisyonu anlamında «Yontulmaya ve inşa
d) Başlıklar (Fasıl 65); ata elverişli taşlar» tâbiri, sadece bu işlerde kullanıl
e) Tüyden toz süpürgeleri (96.04), ince tüyden pud ması mûtat olan taşlara değil, aynı zamanda bu 
ra pomponları (96.05) ve insan saçından elekler maksatlarla işlenmiş kuvartzit , çakmak taşı, dolomi 
(96.06) ; ve steatit gibi diğer tabiî taşlara da (Kayağan taşı 
f) Oyuncaklar, spor levazımatı, kotiyon eşyası ile hariç) şâmildir. 
Noel bayramlarına ve ağaçlarına (Bilhassa yapma 68.01 — Tabiî taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar 
Noel ağaçlarına) mahsus eşya (Fasıl 97). taşları ile döşeme taşları (Kayağan taşından olanlar 

100 2. Aşağıda yazılı olanlar 67.01 pozisyonuna dâhil hariç). 100 
değildir : 68.02 — Yontulmaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve 
a) Kuş tüyünün sadece dolgu maddesi olarak k u l l a  mamulleri (68.01 pozisyonu ile 69 uncu fasılda yer 
nıldığı eşya (Hususiyle 94.04 pozisyonundaki yatak, alanlar hariç); mozaik için küp şeklinde taşlar. 100 
yastık gibi eşya); 68.03 — işlenmiş kayağan taşı «Arduvaz» ve tabjî veya aglo
b) Kuş tüyünün sadece basit bir süs teşkil ettiği veya mere kayağan taşından «Arduvazin» mamuller. 75 
dolgu maddesi olarak kullanıldığı g iy im eşyası ve 
teferruatı; 68.04 — Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve dolgu maddesi olarak kullanıldığı g iy im eşyası ve 
teferruatı; benzerleri (öğütme, bileme, cilalama, rektifiye etme 
c) 67.02 pozisyonunda yer alan yapma çiçekler, ve kesme tekerlekleri, başları, disk veya uçları dâhil) 
yapraklı dallar ve bunlann aksamı ile bunlardan ma tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olmasm), 
mul eşya; çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş tabi i 
d) 67.05 pozisyonundaki yelpazelen. veya suni aşındırıcılardan (Bir çerçeve üzerine mon
3. Aşağıda yazılı olanlar 67.02 pozisyonuna dâhil te edilmiş olmamak şartiyle, başka maddelerden gö
değildir : bek, mi l , mi l yatağı ve benzerlerini iht iva etsin et
a) C a m eşya (Fasıl 70); mesin) ; tabiî taşlardan (Aglomere edilmiş olsun olma
b) Seramikten, taştan, madenden, ağaçtan veya d i  sm), çömlekçi eşyasından yahut aglomere edilmiş 
ğer maddelerden kalıba dökülmek, çekiçle dövülmek, tabiî veya suni aşındırıcılardan seğmanlar ve yukarıki 
yontulmak suretiyle, estampaj veya sair ameliyeler taş ve çarkların, imal i bitirilmiş diğer aksamı : 
le yekpare olarak elde edilen veya aksam halinde imal a) Değirmen taşları ve öğütmeye mahsus sair taş
olunup bağlama, yapıştırma ve benzeri usullerden lar. 30 
gayrı bir şekilde birleştirilerek meydana getirilen b) Sairleri . 50 

67.01 — 
yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalar. 68.05 — E l ile bilemeye veya parlatmıya mahsus taşlar ^Ta

67.01 — Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, k a 
lem tüyler ve aksamı, ince tüyler ve bu maddelerden 

biî taşlardan, tabiî veya suni aşındırıcıların aglomere 
edilmesinden, pişmiş k i l veya topraktan). 50 

mamul eşya (05.07 pozisyonuna giren eşya ile işlen 68.06 — Mensucat, kâğıt, mukavva ve sair maddeler ile mes-
67.02 — 

miş tüy kalem ve uçları hariç): 100 
68.06 — 

netlenmiş, toz veya tane halinde tabiî veya suni aşm-
67.02 — Tapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunla

rın aksamı; yapma çiçekler, yapraklı dallar ve mey-
dıncılar (Kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya sair 
suretle hazırlanmış olsun olmasın). " 50 

67.03 — 
valardan mamul eşya. 100 68.07 — izabe köpüğü yünü, cüruf yünü, k a y a yünü ve ben

67.03 — İnsan saçı (Kök uçlan bir tarafa getirilerek birbirine 
muvazi şekilde tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatıl
mış veya sair surette hazırlanmış); takma saç ve 
benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış 
yün ve kıllar. 100 

zeri sair madenî yünler; imbisat ettirilmiş vermikü-
lit , imbisat ettirilmiş k i l ve benzeri sair imbisat et
tirilmiş madenî maddeler; madenî maddelerden hara
ret veya sesi tecrit edici veya muhafaza edici, mah
lutlar ve mamuller (68.12 ve 68.13 pozisyonlan ile 

67.04 — İnsan saçından, kıldan veya dokumaya elverişli mad
delerden takma saç, sakal , bıyık, lüle ve perçemler 68.08 — 

69 uncu fasla girenler hariç). 
Asfal t tan veya petrol z i f t i veya taş kömürü zi f t i gibi 

50 

ve benzeri eşya (Saçtan fileler dâhil). 100 benzeri maddelerden mamuller. 50 



— 30 — 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s l % 

68.09 — Nebati liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç 
talaşı ve döküntülerinden (Testere tozlan dâhil) pa
nolar, levhalar, karolar, kütükler ve benzerleri (Çi
mento, alçı veya sair madenî birleştiricilerle aglomere 
edilmiş). 75 

68.10 — Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden mamuller. 100 
68.11 — Çimentodan, betondan veya suni taşlardan mamuller 

(Cüruflu çimentodan ve çimento ile aglomere edilmiş 
mermer parçalarından olanlar dâhil, takviye edilmiş 
olsun olmasın). 75 

68.12 —• Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve ben
zerlerinden mamuller. 75 

68.13—-işlenmiş amyant; 68.14 pozisyonunda yer alanlardan 
gayrı amyant mamulleri (Levhalar, ipl ikler, mensu
cat, g iy im eşyası, başlıklar, ayakkabılar v.s.) (Takvi 
ye edilmiş olsun olmasın); esası amyant veya a m 
yant ve magnezyum karbonat olan mahlutlar ve bu 
mahlutlardan mamul eşya. 75 

68.14 — Esası amyant veya sair maden! maddeler veya selü
loz olan ve frenlere, kavrama cihazlarına ve sürtün
meyi temin edici her türlü cihazlara mahsus sürtme 
teferruatı (Segmanlar, diskler, rondelâlar, şeritler, 
levhalar, rulolar v.s.) (Dokumaya elverişli madde
lerle veya başka maddelerle mürettep olsun olmasın). 60 

68.15 — İşlenmiş m i k a ve mika mamulleri (Mikanit ve mikafol -
yum, v.s. gibi, kâğıt veya mensucat mesnetli. mika 
dâhil). 60 

68.16—Tari fenin başka yerlerinde z i k r i geçmiyen veya bu-
lunmıyan, taştan veya sair madenî maddelerden ma
muller (Turb mamulleri dâhil). 60 

F A S I L : 69 
Seramik mamulleri 

N O T L A R . 
1. B u fasıl, münhasıran, toprak veya kayaların, şe
k i l verildikten sonra pişirilmek suretiyle elde edilen 
seramik müstahsallarını ihtiva eder. 69.04 ilâ 69.14 po
zisyonları yalnız, harareti tecrit ve muhafaza eden 
veya ateşe mukavim olan eşya haricinde kalanlara 
tatbik olunur. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) 71 inci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eş
yası, v.s.); 
b) E l e k t r i k izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyonun
da yer alan elektrik için izole edici parçalar; 
c) Seramikten suni dişler (90.19); 
d) 91 inci fasıldaki saatçi eşyası (Ezcümle duvar 
saatlerine ve sair saatçi cihazlarına mahsus mahfaza 
ve kabineler); 
e) Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı (Fasıl : 97); 
f) Düğmeler, pipolar ve 98 inci fasla dâhil sair 
eşya; 
g) Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 
(Fasıl : 99). 
I — Hararet i tecrit ve muhafaza eden ve ateşe mu
k a v i m eşya 

69.01 — Hararet i tecrit ve muhafaza eden tuğlalar, döşeme 
tuğlaları, karolar ve diğer eşya (Nakiiyye toprakla
rından, kiselgurdan, toz halinde sil isl i fosillerden ve 
benzeri sair s i l is l i topraklardan). 75 

69.02—-Ateş tuğlaları, ateşe mukavim döşeme tuğlaları, k a 
rolar ve inşaatta kullanılan ateşe mukavim benzeri 
diğer eşya 40 

69.03 — Ateşe mukavim diğer eşya (Karni , potafırın, kapsül, 
tapa, mesnet, k a l potası, kılıf, tüp, boru, çubuk v.s.). 25 
I I — Diğer seramik eşya 

69.04 — İnşaat tuğlaları (Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları 
ve benzerleri dâhil). 50 

69.05 — Kiremitler , mimari tezyinat mamuleri (Kornişler, 
frizler, v.s.) ve pişmiş topraktan inşaata mahsus sair 
mamuller (Baca şapkaları, künkler, v.s.) 50 

69.06 —• Kanaliaasyon ve benzeri işlerde kullanılan borular, 
rakorlar ve diğer parçalar. 50 

69.07 — Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik veya kapla -
malık karolar ve benzerleri. 100 

'69.08 — Seramikten döşemelik veya kaplamalık diğer- karolar 
ve benzerleri. 100 

6 9 . 0 9 — K i m y e v i ve diğer teknik işlerde kullanılan eşya ve 
cihazlar; ziraatte kullanılan yalak, gerdel ve benzeri 
diğer kablar ; n a k i l ve ambalaj işlerinde kullanılan 
küçük testiler ve benzeri diğer kablar. 50 

69.10 — Musluk taşları, lavabolar, bideler, apteshane küvet
leri , banyolar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri sair 
sabit teçhizat. 100 

69.11 — Porselenden sofra eşyası ve umumiyetle evde veya 
tuvalet işlerinde kullanılan diğer eşya. " 100 

69.12 — Sair seramik maddelerden sofra eşyası ve umumiyetle 
evde veya tuvalet işlerinde kullanılan diğer eşya. 100 

69.13 — Heykelcikler, süs eşyası, döşeme ve süsleme eşyası. 100 
69.14 — Seramik maddelerden sair mamuller. 100 

F A S I L : 70 
Cam ve camdan mamul eşya 

N O T L A R : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) C a m haline gelebilen terkipler (32.08); 
b) 71 inci fasla dâhil eşya (Taklit mücevherci eşyası 
v.s.); 
c) E l e k t r i k izolatörleri (85.25) ve 85.26 pozisyon
larında yer alan elektrik İçiy izole edici parçalar; 
d) Optik tarzda işlenmiş optik ' maddeler, enjeksiyon 
şırıngaları, suni gözler ile termometreler, barometre
ler, aerometreler, dansimetreler ve 90 ıncı fasla giren 
diğer eşya; 
e) Oyun alet ve edevatı, oyuncaklar, Noel ağaçlarına 
takılan süsler ve 97 nc i fasla giren diğer eşya (Yap
ma bebekler ve 97 nci fasla dâhil diğer eşyaya mah
sus mekanik tertibatı olmıyan cam gözler hariç) ; 
f) Düğmeler, monte edilmiş vaporizatörler, monte 
edilmiş termoslar ve 98 inci fasla giren diğer eşya. 
2. 70.07 pozisyonundaki «Kare veya müstatilden 
gayrı şekillerde kesilmiş, yahut eğilmiş veya başka 
suretle işçilik görmüş (Meselâ, kenarları işlenmiş 
veya hakkedilmiş) dökme, haddeden geçirilmiş, çek
me veya üfleme camlar, perdahlanmış ve parlatılmış 
olsun olmasın» ibaresine, bu camlardan mamul eşya 
da dâhildir, şu kadar k i bunların başka maddelerle 
mürettep veya çerçeveli olmaması şarttır. 
3. Eritilmiş silis ve eritilmiş kuvartz, tarifede «cam» 
sayılır. 

70.01 — Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; kül
çe cam (Optik cam hariç). 10 

70.02 — Rubinli cam (email) (Külçe, çubuk, baston veya boru 
halinde). 25 

70.03—-işlenmemiş cam (Optik cam hariç) (Çubuk, baston, 
bilya ve boru halinde). 25 

70.04 — işlenmemiş dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam 
( imal sırasında kaplama yapılmış veya takviye edil
miş olsun olmasın) (Kare veya müstatil şekli ver i l 
miş levha veya yaprak halinde). 40 

70.05—İşlenmemiş çekme veya üfleme cam (İmal sırasında 
kaplama yapılmış olsun olmasın) (Kare veya müsta-
tati l şekli verilmiş yaprak halinde) : 
a) Âdi pencere camları. 50 
b) Buzlu, renkli , dalgalı ve çizgili pencere camları. 100 
c) Sairleri . 100 

70.06 — B i r veya i k i yüzü sadece parlatılmış veya perdahlan
mış olan dökme, haddeden geçirilmiş, çekme veya üf
leme cam (İmal sırasında kaplama yapılmış veya 
takviye edilmiş olsun olmasın) (Kare veya müstatil 
şekli verilmiş levha veya yaprak halinde). 75 

70.07 —• Kare veya müstatilden gayrı şekilde kesilmiş, yahut 
eğilmiş veya başka suretlerle işçilik görmüş (Meselâ, 
kenarları işlenmiş veya hakkedilmiş) dökme, hadde
den geçirilmiş, çekme veya üfleme camlar (Perdahlan
mış veya parlatılmış olsun olmasın); tecrit edici çok 
satıhlı camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik cam
lar. 100 

70.08 — Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı 
yapıştırılmış i k i veya daha ziyade cam yapraktan) 
(Şekil verilmiş olsun olmasın). 50 

70.C9 — Cam aynalar (Geriyi görmek için kullanılan aynalar 
dâhil) (Çerçeveli olsun olmasın) : 
a) Kesilmiş fakat başkaca işlenmemiş olanlar. 75 
b) Sairleri . 100 

70.10 - Cam damacana, şişe, küçük şişe kavanoz, çanak, 
komprime tüpleri ve nak i l ambalaj için kullanılan 
benzeri sair kablar ; camdan tıpa, kapak ve benzeri 
sair kapama tertibatı. 75 

70.11—-Camdan ampuller ve boru şeklinde zarflar (uçları 
açık, son şeklini almamış ve garnitürsüz; elektrik lâm
baları ile elektronik tüp ve valf lar ve benzeritri için). 50 

70.12 — Termosların ve diğer tecrit edici kabların camdan iç 
gövde'.eri (.Nihai şeklini almış olsun olmasın). 10 

70.13 — Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve ben
zeri işler için cam eşya (70.19 pozisyonundaki eşya 
hariç). 100 

70.14 - Aydınlatma ve işaıel işleri için cam eşya (Optik tarz
da işlenmemiş veya optik camdan yapılmamış). 
a) Avizeler. 100 
b) Sairleri . 75 
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70.15 —'Saat camları, âdi gözlük camları (Numarasız) ve ihtiva eden aşındırıcı maddelerden mamul eşya ve alet-

; 1er; 82 nci fasla dâhil eşya ve aletlerin, iş gören kıs-
1 mı kıymetli taşlardan, sentetik veya terkip yoliyle 

70.16 

benzerleri (Bombeli, kav i s l i ve benzeri şekillerde) (Içı 
oyuk küreler ve küre parçaları dâhil). 60 

ihtiva eden aşındırıcı maddelerden mamul eşya ve alet-
; 1er; 82 nci fasla dâhil eşya ve aletlerin, iş gören kıs-
1 mı kıymetli taşlardan, sentetik veya terkip yoliyle 

70.16 — ' B i n a ve inşaat için dökme veya kalıp işi camdan k a l 
dırım blokları, tuğlalar, karolar, kiremitler ve diğer 
eşya (Takviye edilmiş olsun olmasm); çok hücreli 
veya köpük camlar (Blok, pano, levha ve benzeri şe

elde edilen taşlardan müteşekkil olup da âdi madenden 
bir mesnet üzerinde bulunanları; X V I nci bölüme 
dâhil makina ve cihazlarla elektrik malzemesinin ve 

I bunlara ait aksam veya parçaların tamamı kıymetli 
killerde). 53 taşlardan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen 

70.17 — Camdan lâboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı ko
ruyucu eşya (Taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın); 
serum ampulleri ve benzeri eşya : 

taşlardan imal edilmemiş olanları; 
• m) 90, 91 ve 92 nci fasıllarda yer alan eşya (Fennî 

aletler, saatler ve musiki aletleri) ; 
a) Serum Ampul ler i ve benzerleri. 
b) Camdan lâboratuvar eşyası. 

50 
40 n) Silâhlar ve aksamı (Fasıl 93); 

c) Sairleri . ' o) 97 nci faslın 2 numaralı notunda yazılı eşya; 
70.18 —ı Optik camlar ve optik camdan parçalar ve tıbbi göz p) 98 inci fasıldaki eşya (98.01 ve 98.12 pozisyon

lük camları (Optik tarzda işlenmiş olanlar hariç). 15 larında yer alanlar hariç); 
70.19 — Cam boncuklar, inci ve kıymetli taş takl it ler i vo cam

dan benzeri küçük süs eşyası; mozayik ve benzeri tez
yinat için cam kübler, levhacıklar, büyük ve küçük 
parçalar l(Mesnedr olsun olmasın); camdan suni gözler 
(Protezden .olanlar hariç; oyuncak için gözrer dâhil); 
camdan, küçük eşya; şalümo ile işlenmek suretiyle 

q) Heykel sanatının orijinal eserleri (99.03), koleksi
yon eşyası (99.05) ve eskiliği yüz yılı aşan antika 
eşya ¡(99.06).• Bunun'a beraber, inci ve kıymetli taş
lar bu fasıldadır. 
4. a) Kültür incileri, inciler gibi tasnif ed'ilir; 
b) «Kıymetli madenler» tâbirine, altın, gümüş, platin 

yapılan camdan fantazi eşya. 150 ve platin grupuna dâhil diğer madenler girer; 
70.20 — C a m yünü, cam li f leri ve bunlardan mamul eşya : c) «Platin grupuna dâhil diğer madenler» tâbirine, 

a) Camyünü,lif ve aplikleri. 50 ir idyum, osmiyum, pallâdyum, radyum ve rutenyum 
b) C a m liflerinden keçe. 60 girer. 
c) 'Sairleri. ICO 5. B u faslın tatbikinde, münhasıran, içinde talr veya 

70.21 — Camdan mamul diğer eşya : 
a) Kazanlar için hususi emniyet camları; kazanlar 

daha fazla kıymetli maden bulunan ve bunlarm tama
mının veya birinin ağırlığı, halitanın ağırlığına nis

için su seviyesini gösteren camlar. 50 petle en az % 2 miktarında olan halitalar '(Fırınlanmış 
b) Sairleri . 100 halitalar dâhil) kıymetı.i maden halitası sayılır! Kıyb) Sairleri . 100 

metli maden halitaları aşağıda yazılı esaslara göre 
tasnif edilir : 

B Ö L Ü M X I V 
a) Ağırlık itibariyle % 2 veya daha ziyade platin i h 

B Ö L Ü M X I V t iva eden halitalar platin halitası sayıüır; 
b) Ağırlık it ibariyle % 2 veya daha ziyade altın i h 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzeri kıymetli madenler, t iva edip içinde hiç platin bulunmıyan veya % 2 den 
kıymetli madenlerle kaplama madenler ve bu maddelerden az platin bulunan halitalar altın halitası sayılır; 

mamut eşya; taklit mücevherci eşyası; madenî paralar c) içinde % 2 veya, daha ziyade gümüş bulunan sair 
halitalar gümüş halitası sayılır. 

F A S I L 71 B u not hükümlerimin tatbikinde platin grupuna dâhil F A S I L 71 
madenler tek bir maden sayılır ve platin rejimine tabi 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri kıymetli madenler, tutulur. 
kıymetli madenlerle kaplama madenler ve bu maden

lerden mamul eşya; taklit mücevherci eşyası 6. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin herhangi 
b i r yerinde, «Kıymetli madenler» e veya muayyen 

N O T L A R . bir kıymetli madene yapılan atıf bunların yukarıki 
1. V I nci bölümün 1 numaralı notunun (a) bendi hük 5 numaralı notta yazılı halitalarına da şâmildir. B u n a 
mü mahfuz kalmak ve aşağıda belirtilen istisnalar ha  mukabil , kıymetli madenlerle kaplama eşya ve pla
riç olmak şartiyle, kısmen veya tamamen : t in , altın veya gümüş yaldızlı âdi madenler ve madenî 
a) inciden veya kıymetli taşlardan veya sentetik olmıyan maddeler bu hükmün dışındadır. 
veya terkip yoliyle elde edilen taşlardan; 7. «Kıymetli madenlerle kaplama» tâbiri, bir veya 
b) Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle daha fazla yüzüne kaynakla, sıcak haddeleme ile veya 
kaplama madenlerden; yapılmış eşya bu fasla dâ benzeri başka mekanik bir usulle kıymetli maden 
hildir . kaplanmış eşyayı ifade eder. Kıymetli madenlerle k a k 
2. a) Bünyelerinde sadece basit bir süs veya ehem malı âdi madenlerden mamul eşya, kıymetli maden
miyetsiz derecede teferruat kabilinden (Inisyal, mar lerle kaplama eşya sayılır. 
k a , alet sapı bileziği, zırh gibi) kıymetli madenler 8. 71.12 pozisyonu anlamında «Mücevherci eşyası» 
veya kıymetli madenlerle kaplama madenler bulunan tâbirinden aşağıda yazılı eşya anlaşılır : 
eşya 71.12 ilâ 71.14 pozisyonlarına dâhil değildir. B u n  a) Küçük ziynet eşyası (Ezcümle : Yüzükler, bile
lar hakkında yukardaki 1 numaralı notun (b) bendi zikler, kolyeler, broşlar, küpeler, saat zincirleri , ma
hükmü tatbik edilmez; dalyonlar, pandantifler, kravat iğneleri, ko l düğme
b) 71.15 pozisyonuna münhasıran, içinde kıymetli ler i , madalyalar veya bu şekilde, dinî ve sair alâmet
madenler veya kıymetja madenlerle kaplama madenler ler, v. s.); 
bulunmıyan yahut bunları sadece basit bir süs veya b) Normal olarak cepte, el çantasında veya üstte ta 
ehemmiyetsiz derecede teferruat kabilinden olarak şınabilecek şekilde zat i istimale mahsus eşya (Ez
iht iva eden eşya dâhildir. cümle : Sigar, sigara ve tütün tabakaları, şekerlikler, 
3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : pubriyerler, teşbihler, madenî para keseleri, v.s.); 
a) Kıymetli madenlerin amalgamları ve kollo'idal Aynı pozisyondaki «Başka maddelerle mürettep mü
haldeki kıymetli madenler 1(28.49); cevherci eşyası» tâbiri ise, kıymetli madenlerden veya 
b) Cerrahi dikişler «için steril malzeme, diş için dol kıymetli madenlerle kaplama madenlerden yapılmış 
gu müstahsalları ve 30 uncu fasılda yer alan diğer olup da, hakikî veya takl i t incileri , kıymetli taşları 
eşya; veya tak l i t kıymetli taşlan, sentetik veya terkip yo
c) 32 nci fasılda yer alan eşya( M a y i cilalar gibi ) ; l iyle elde edilen taşları veya bağadan, sedeften, f i l 
d) 42.02 pozisyona giren seyahat eşyası ve kap, kılıf, dişinden, terkip yoliyle elde edilen tabiî kehribardan, 

mercandan veya siyah kehribardan aksamı muhtevi mahfaza teşkil eden eşya ve 42.03 pozisyonundaki 
dişinden, terkip yoliyle elde edilen tabiî kehribardan, 
mercandan veya siyah kehribardan aksamı muhtevi 

eşya; mücevherci eşyasını ifade eder. 
e) 43.03 ve 43.04 pozisyonlarında yer alan eşya; 9. 71.13 pozisyonu anlamanda «Kuyumcu eşyası» tâbi
f) X I inci bölümde yer alan eşya (Dokumaya elve rine, sofra ve tuvalet takımları, yazıhane eşyası ile, 
rişli maddeler ve bu maddelerden yapılmış eşya); sigara kutu ve tablalan gibi levazımat, dahilî tezyinat 
g) Ayakkabılar (Fasıl 64) ve başlıklar (Fasıl 65); eşyası, evlerde ve dinî maksatlarda kullanılan sair 
h) Şemsiyeler, bastonlar ve 66 nci fasılda yer alan eşya dâhildir. 
diğer,eşya; 10. 71.16 pozisyonu anlamında «Taklit mücevherci 
ij) 67.05 pozisyonuna giren" yekpare veya açılıp kapa eşyası» tâbiri, yukarda 8 numaralı notun )(a) ben
nan el yelpazeleri; dinde tari f edilen eşya (98.01 pozisyonundaki kol düğ
k ) Madenî paralar (Fasıl 72 veya 99); 
1) 68.04 İlâ 68.06 pozisyonlarında veya 82 nci fasılda 
yer alan ve kıymetli veya sentetik taşların tozlarını 

meleri v.s. i le 98.12 pozisyonundaki süs tarakları, 
saç tarakları ve benzerleri hariç) mahiyetinde olup 
inci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edi-
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len taş ve (Ehemmiyetsiz derecede süs veya teferruat d) Şemsiyelerin, bastonların madenî iskeletleri ve ma
kabilinden olanlar hariç) kıymetli maden veya kıy denî aksamı (66.03); 
metl i maden kaplamaları iht iva etmiyen eşyanın : e) 71 inci fasla giren eşya (Ezcümle : Kıymetli m a 
a) Kısmen veya tamamen âdi madenlerden ılKıymetli denlerin halitaları, kıymetli madenlerle kaplama âdi 
madenlerle yaldızlı olsun olmasm); madenler ve âdi madenlerden takl i t mücevherci eş

yası) ; b) Sair maddelerin en aşağı ikisinden (Ezcümle : 
madenler ve âdi madenlerden takl i t mücevherci eş
yası) ; 

Ağaç ve camdan, kemik ve kehribardan, sedef ve suni 
plâstik maddelerden); müteşekkil olanlarını ifade f) X V I ncı bölümde yer alan eşya (Makine ve cihaz

lar ; elektrik malzemesi); 
g) Çatılmış demiryolu veya tramvay hat lan (86.10) 
ve X V I I nc i bölümde yer alan diğer eşya; 

eder. Şu kadar k i , eşyanın birleştirilmesinde kullanı
lan diz i ip l ik ler i ve benzerleri gribi maddeler nazarı 
i t ibara alınmaz. 

f) X V I ncı bölümde yer alan eşya (Makine ve cihaz
lar ; elektrik malzemesi); 
g) Çatılmış demiryolu veya tramvay hat lan (86.10) 
ve X V I I nc i bölümde yer alan diğer eşya; 

11. B u fasla güren eşyanın birl ikte ithal olunan kutu  h) X V I I I inci bölümde yer alan âlet ve cihazlar 
ları, mahfazaları ve benzeri sair zarfları, mûtat ola ı(Saat zemberekleri dâhil); 
rak eşya i le birl ikte satılan neviden oldukları takdirde i j ) A v saçmaları (93.07) ve X I X uncu bölümde yer 
muhtevi bulundukları eşyanın tarifesi içinde, ayrı ithal alan diğer eşya (Silâhlar ve mühimmat); 
olundukları takdirde ise kendi tarifeleri içinde muamele k ) 94 üncü fasla dâhil eşya (Mobilyalar, somyalar, 
görürler. v.s.); 
I - İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri 1) E l elekleri veya ka lbur lan 1(96.06); 

71.01 — İnciler (Ham veya işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya m) 97 nci fasla dâhil eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor 
Ievazımatı); takümamış) (Herhangi bir tasnife tabi tutulmadan m 

m) 97 nci fasla dâhil eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor 
Ievazımatı); 

sırf kolaylıkla nakl in i temin için ipliğe dizilmiş olsun n) Düğmeler, yazı kalemi saplan, dolma kurşun 
olmasın). 10 kalemler, yazı ka lemi uçları ve 98 ncı fasia giren 

71.02 

71.03 

— Kıymetli taşlar rHam, yontulmuş veya başka şekilde 
işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Her
hangi bir tasnife tabi tutulmadan sırf kolaylıkla nak
l i n i temin için ipliğe dizilmiş olsun olmasın). 

— Sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taşlar (Ham, 
yontulmuş veya başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlan

10 

diğer eşya. 
2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Umumi i s t i 
male mahsus malzeme ve aksam» tâbiri, aşağıda y a 
zılı o lanlan ifade eder; 
a) 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 ve 73.32 pozisyonlarına 
giren eşya i le sair adi madenlerden mamul benzeri 
eşya;_ 
b) Âdi madenlerden yaylar ve yay yapraklan (91.11 
pozisyonundaki saat zemberekleri hariç); 
c) 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 ve 83.14 pozisyon

71.04 

mamış veya takılmamış) i(Herhangi bir tasnife tabi 
tutulmadan sırf kolaylıkla nak l 'n i temin için ipliğe 
dizilmiş olsun olmasın). 25 

diğer eşya. 
2. Tarifenin neresinde geçerse geçsin, «Umumi i s t i 
male mahsus malzeme ve aksam» tâbiri, aşağıda y a 
zılı o lanlan ifade eder; 
a) 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 ve 73.32 pozisyonlarına 
giren eşya i le sair adi madenlerden mamul benzeri 
eşya;_ 
b) Âdi madenlerden yaylar ve yay yapraklan (91.11 
pozisyonundaki saat zemberekleri hariç); 
c) 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 ve 83.14 pozisyon

71.04 — Kıymetli taşların ve sentetik taşların tozlan. 
I I - H a m veya y a n işlenmiş kıymetli madenler ve kıy

10 larına giren eşya. 73 ilâ 82 nci fasıllarda zikredilen 
«aksam ve parça» tâbirine (73.29 ve 74.13 pozisyonun

71.05 
metl i madenlerle kaplama madenler dakiler hariç), yukarda tari f edilen umumi istimale 

71.05 — Gümüş ve gümüş ha l i ta lan (Altın yaldızlı veya p la  mahsus malzeme ve aksam dâhil değildir. 
71.06 

t i n yaldızlı gümüşler dâhil) ( H a m veya yarı işlenmiş). 
— Gümüş kaplamalı madenler ( H a m veya y a n işlenmiş). 

5 
20 Yukanik l fıkra hükmü ile 83 üncü faslın notu hükmü 

mahfuz ka lmak şartiyle, 73 ilâ 81 İnci fasıllar 82 ve 
71.07 — A l t m ve altın ha l i ta lan (Plat in ya^ızlı altın dâhil) 

Muaf 83 üncü fasıllara giren eşyaya tatbik edilmez. 

71.08 
( H a m veya y a n işlenmiş). 

— A l t m kaplama gümüşler ve âdi madenler (Ham veya 
Muaf 3. Ha l i ta lara ait kaideler : 71.08 

y a n işlenmiş). 
— Plat in , platin grupuna dâhil madenler ve bunların ha

l i ta lan ((Ham veya y a n işlenmiş). 
— Platinle veya plat in grupuna dâhil madenlerle kap

lama âdi veya kıymetli madenler ıHam veya yarı iş

5 a) Ağırlık İtibariyle % 10 dan fazla nikel iht iva eden 
71.09 

y a n işlenmiş). 
— Plat in , platin grupuna dâhil madenler ve bunların ha

l i ta lan ((Ham veya y a n işlenmiş). 
— Platinle veya plat in grupuna dâhil madenlerle kap

lama âdi veya kıymetli madenler ıHam veya yarı iş

âdi maden hal i ta lan nikel gibi tasnif edilir '(Ağırlık 

71.10 

y a n işlenmiş). 
— Plat in , platin grupuna dâhil madenler ve bunların ha

l i ta lan ((Ham veya y a n işlenmiş). 
— Platinle veya plat in grupuna dâhil madenlerle kap

lama âdi veya kıymetli madenler ıHam veya yarı iş

Muaf i t ibariyle demirin halitayı teşkil eden unsurların her 
birinden faz la nispette bulunduğu halitalar hariç); 
b) «Ferro - alyajlar» 73.02 pozisyonuna ve «küpro -

lenmiş). 5 alyajlar» 74.02 pozisyonuna girer; 
71.11 — Kuyumcu külleri ve kıymetli madenlerin rKğer dökün

tüleri ve artıkları ; 
c) Âdi madenlerin sair halitaları, ağırlık itibariyle 
üstün olan madenin rejimine tabidir ; 

a) Gümüş. 5 d) Ferro - alyajlar i le küpro -alyaj lar hariç olmak 
b) Sairleri . Muaf üzere, bu bölüme dâhil âdi madenlerle bu bölüm dı
I I I - Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep şında ka lan unsurlardan müteşekkil ha'-itadar, bünye
mücevherci eşyası, kuyumcu eşyası ve diğer eşya. lerindeki âdi madenlerin umumi ağırlığı diğer unsur-

71.12 — Mücevherci eşyası, başka maddelerle mürettep mücev
herci eşyası ve bunlann aksamı (Kıymetli madenler
den veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden 

l a n n umumi ağırlığına müsavi bulunduğu veya ondan 
fazla olduğu takdirde bu bölüme dâhil âdi maden ha l i 
taları rejimine tabidir; 

mamul) . 20 e) Maden tozlannın fırınlanması suretiyle elde edi
71.13 — Kuyumcu eşyası ve aksamı ((Kıymetli madenlerden len halitalarla, izabe suretiyle elde edilen gayrimüte-

veya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden m a  20 

20 

20 

canis bünyeli halitalar d a «Halita» rejimine tabidir. 

71.14-

71.15 

mul) . 
— Kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle kap

lama madenlerden mamul diğer eşya. 
— İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoliyle elde edi

20 

20 

20 

4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin herhangi 
bir yerinde ismen zikredilen bir maden, bu bölümün 
3 numaralı not hükmü gereğince kendi rejimine tabi 
tutulan halitalarına da şâmildir. 
5. Mahlut eşyaya ait kaideler : len taşlardan mamul eşya. 

20 

20 

20 

4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin herhangi 
bir yerinde ismen zikredilen bir maden, bu bölümün 
3 numaralı not hükmü gereğince kendi rejimine tabi 
tutulan halitalarına da şâmildir. 
5. Mahlut eşyaya ait kaideler : 

71.16-— Takl i t mücevherci eşyası 

F A S I L 72 

50 Aksine bir hüküm bulunmadıkça, içinde i k i véya daha 
ziyade âdi maden bulunan âdi maden mamulâtı (Tari 
fenin tatbikine ait umumi kaidelere göre âdi maden 

Madenî paralar 
N O T . 

mamulleri sayılan mahlut madenlerden mamul eşya Madenî paralar 
N O T . dâhil), ih t iva ettiği âdi madenlerden ağırlık itibariyle Madenî paralar 
N O T . üstün olan madenden mamul eşya rejimine tabidir. 
Koleksiyon eşyası mahiyetinde olan madenî paralar bu B u kaidenin tatbikinde : 
fas la dâhil değildir (99.05). a) Dökme demir, demir ve çelik tek bir maden sa

72.01 -— Madenî paralar : 
a) Her nevi Türk meskukâtı ve Türk ziynet altınları 
ve altın ecnebi meskukâtı (Basıldığı memlekette teda

yılır; 
b) Halitaların umumi heyeti, bu bölümün 3 numaralı 
not hükmü gereğince rejimine tabi tutuldukları m a 

vül kıymetim haiz olsun olmasın). Muaf denden müteşekkil sayılır. 
b) Gümüş ve sair madenlerden ecnebi meskukât. Memnu 6. «Madenlerin veya madenî eşyanın döküntü ve hur-b) Gümüş ve sair madenlerden ecnebi meskukât. 

dalan» tâbiri münhasıran, yeniden istihsaline yahut 
BÖLÜM X V kimyevi maddeler veya bileşikler imaline elverişli buBÖLÜM X V lunan döküntü ve hurdaları ifade eder. 

Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya Âdi madenler ve bu madenlerden mamul eşya 
F A S I L 73 

N O T L A R . Dökme demir, demir ve çelik 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : Dökme demir, demir ve çelik 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : N O T L A R . 
a) Esası madenî toz veya pul olan müstahzar bo
yalar ve mürekkepler ile ıstampacılık varakları( 32.08, 
32.09, 32.10 ve 32.13); 
b) Ferro - seryum ve sair piroforik halitalar (36.07); 

1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tari f edilmiştir": 
a) Dökme demirler (73.01) : 

a) Esası madenî toz veya pul olan müstahzar bo
yalar ve mürekkepler ile ıstampacılık varakları( 32.08, 
32.09, 32.10 ve 32.13); 
b) Ferro - seryum ve sair piroforik halitalar (36.07); Dökme demirler, içinde ağırlık itibariyle % 1,9 ve 
c) Madenî başlıklar ve bunların madenî aksamı daha ziyade karbon bulunan ve aynı zamanda tek 
(«65.06 ve 65.07); başına veya bir l ikte : 
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>% 15 ten az fosfor, 1) Geniş levhalar '73.09) : 
'% 8 ve daha az sil isyum, Geniş levhalar, kapalı pasolarda veya geniş hadde 
% 6 ve daha az manganez, tezgâhlarında uzunlamasına sıcak olarak haddelen
ı% 30 ve daha az krom, miş, kalınlığı 5 '(Hariç) ilâ 100 (Dâhil) milimetre ve 
% 40 ve daha az tungsten, genişliği 150 (Hariç) ilâ 1200 (Dâhil) milimetre 
ve mecmuu it ibariyle ı% 10 ve daha az başka halita 
unsurlarını (Nikel , bakır, alüminyum, t i tan vonadyum, 

olan müstatil maktalı mamullerdir. ve mecmuu it ibariyle ı% 10 ve daha az başka halita 
unsurlarını (Nikel , bakır, alüminyum, t i tan vonadyum, m) Şeritler (73.12) : 

Şeritler, kalınlığı âzami 6 milimetre, genişliği âzami 
500 milimetre olan ve kalınlığı genişliğinin onda bir ini 
geçmiyen, düz şerit, rulo veya bükülmüş demet halinde, 
müstatil maktalı, kenar lan kesilmiş veya kesilmemiş, 
haddelenmiş mamullerdir. 

molibden, v.s.) iht iva eden demirli «Ferreux» müstah-
sallardır. Bununla beraber, ağırlık it ibariyle "Tr 1,9 
ve daha ziyade karbon iht iva edip çelik evsafı gös
teren ve «Deforme olmaz çelikler» diye anılan demirli 
«Ferreux» halitalar, cinslerine göre çelik rejim.ne 
tabidir. 

m) Şeritler (73.12) : 
Şeritler, kalınlığı âzami 6 milimetre, genişliği âzami 
500 milimetre olan ve kalınlığı genişliğinin onda bir ini 
geçmiyen, düz şerit, rulo veya bükülmüş demet halinde, 
müstatil maktalı, kenar lan kesilmiş veya kesilmemiş, 
haddelenmiş mamullerdir. 

molibden, v.s.) iht iva eden demirli «Ferreux» müstah-
sallardır. Bununla beraber, ağırlık it ibariyle "Tr 1,9 
ve daha ziyade karbon iht iva edip çelik evsafı gös
teren ve «Deforme olmaz çelikler» diye anılan demirli 
«Ferreux» halitalar, cinslerine göre çelik rejim.ne 
tabidir. n) Saçlar (73.13) : 
b) Aynalı demirler ı(73.01) : Saçlar, kalınlığı ne olursa olsun, kare veya müsta-
Aynalı demirler, ağırlık itibariyle ı% 6 (Hariç) ilâ % t a t i l şeklinde ise, genişliği 500 mil imetreyi geçen had
30 l(Dâhil) nispetinde manganez iht iva eden ve diğer delenmiş mamullerdir {Yukarda 1 numaralı notun 
hususiyetleri bakımından (a) bendindeki tari fe uyan (k) bendindeki tar i f in şümulüne giren rulo halinde 
müst ansallardır. saç taslakları hariç). K a r e veya müstatilden gayr i 
c) Ferro - alyaj lar (73.02) : 
Ferro - alyajlar, haddeden geçirilmeye ve dövülmeye 

şekillerde kesilmiş saçlarla, del ikl i , oluklu, kanallı, c) Ferro - alyaj lar (73.02) : 
Ferro - alyajlar, haddeden geçirilmeye ve dövülmeye kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış saçlar, 
müsait olmıyan, demir sanayiinde kullanılmaya elve bu ameliyeler doiayısiyle tarifenin başka yerlerine 
rişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle dâhili eşya mahiyetini iktisap etmedikçe, 73.13 pozis
tek başına veya bir l ikte : yonunda kalır. 
% 8 den faz la sil isyum, o) Teller (73.14) : 
ı% 30 dan fazla manganez, 
ı % 30 dan fazla krom, 
\% 40 dan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle ı% 10 ve daha fazla başka 

Teller, u f k i maktaınm.şekli ne olursa olsun, en geniş ı% 30 dan fazla manganez, 
ı % 30 dan fazla krom, 
\% 40 dan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle ı% 10 ve daha fazla başka 

yer i 13 milimetreyi geçmiyen, soğuk çekilmiş içi dolu 
ı% 30 dan fazla manganez, 
ı % 30 dan fazla krom, 
\% 40 dan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle ı% 10 ve daha fazla başka 

mamullerdir. Bununla beraber, 73.26 ve 73.27 pozis

ı% 30 dan fazla manganez, 
ı % 30 dan fazla krom, 
\% 40 dan fazla tungsten, 
ve mecmuu itibariyle ı% 10 ve daha fazla başka yonlarının tatbikinde, haddelenerek elde edilmiş aynı 
hal i ta unsurları {Bakır hariç olmak üzere, alüminyum, kuturdaki mamuller de te l i t ibar edilir. 
titan, vanadyum, molibden, niyobyum, v.s.) iht iva p) Çubuklar (73.10) : 
eden demirli «Ferreux» ham izabe müstahsallandır. Çubuklar, yukarda h, i j , k , 1, m, n ve o bendlerinde 
Demir l i «Ferreux» olmıyan hal i ta unsurlarının ağırlık 
itibariyle mecmu nispeti, s i l isyum iht iva eden Ferro -

yazılı tariflerden herhangi birine tamamen uymıyan, 
u f k i makta lan daire, daire parçası, beyzl, i k i k e n a n 
birbirine müsavi müselles, kare, müstatil, altı köşe, alyaj larda % 96 yı, manganez iht iva eden stilisyumsuz 

ferro-alyajlarda % 92 y i ve diğerlerinde % 90 ı geçe
mez. 
d) Ha l i tah çelikler ¡(73.15) : 

sekiz köşe ve muvazi olmıyan kenar lan birbirine mü
savi trapez şeklinde içleri dolu mamullerdir. Çimento 

alyajlarda % 96 yı, manganez iht iva eden stilisyumsuz 
ferro-alyajlarda % 92 y i ve diğerlerinde % 90 ı geçe
mez. 
d) Ha l i tah çelikler ¡(73.15) : 

veya (beton için takviye çubuğu olarak kullanılıp da 

alyajlarda % 96 yı, manganez iht iva eden stilisyumsuz 
ferro-alyajlarda % 92 y i ve diğerlerinde % 90 ı geçe
mez. 
d) Ha l i tah çelikler ¡(73.15) : yukardaki tarife uyan, fakat, fazla olarak, haddele
Haütalı çelikler, ağırlık it ibariyle aşağıdaki nispetlerde nirken meydana gelmiş ehemmiyetsiz g ir int i çıkın
bir veya birkaç unsur iht iva eden çeliklerdir : tılar, kabartılar, oyuklar ve taşkınlıklar iht iva eden 
% 2 den fazla manganez ve si l isyum (Bir l ikte) , çubuklar da bunlardan sayılır. 
% 2 daha fazla manganez, q) Maden aramalarında kullanılan içi boş çelik çu
ı% 2 ve daha fazla sil isyum, buklar (73.10) : 
ı% 0,50 ve daha fazla nikel , Maden aramalarında kullanılan içi noş çelik çubuklar, 
•% 0,50 ve daha fazla krom, ufkî maktamın dıştan en geniş yeri 15 ı(Hariç) ilâ 50 
% 0,10 ve daha fazla molibden, (Dâhil) milimetre arasında ve aynı zamanda içten en 
ı % 0,10 ve daha fazla vanadyum, geniş yerinin asgari üç misl i olup, maden matkabı i m a 
(% 0,30 ve daha fazla tungsten, line elverişli bulunan ve m a k t a l a n herhangi bir şe
% 30 ve daha fazla kobalt, ki lde olabilen mamullerdir. B u tarife uymıyan içi boş 
% 0,30 ve daha fazla alüminyum, çubuklar 73.18, pozisyonuna girer. 
% 0,40 ve daha fazla bakır, r) Prof i l ler (73.11) : 
% 0,10 ve daha fazla kurşun, Profi l ler , yukarda h, lij, k, 1, m, n ve o bentlerinde y a 
% 0,12 ve daha fazla, fosfor, zılı tariflerden herhangi birine tamamen uymıyan ve 
•% 0,10 ve daha fazla kükürt, ufkî maktaı ı(p) bendinde yazılı şekillerden birinde o l 
% 0,20 ve daha faz la fosfor ve kükürt ((Birlikte), mıyan içi dolu mamullerdir. (73.16 pozisyonuna g i 
P/o 0,10 ve daha fazla başka unsurlar ı(Ayrı ayrı o larak) . renler hariç). 
e) Yüksek karbonlu çelik (73.15) : 2. 73.06 ilâ 73.14 pozisyonları hal i tah çeliklerden 
Yüksek karbonlu re ' ik, ağırlık itibariyle % 0,6 ve}'a veya yüksek karbonlu çelikten yapılan eşyayı ihtiva 
daha fazla karbon ihtiva edip içindeki kükürt ve fos etmez ¡(73.15). 
for nispeti her b ir i için ayrı ayrı '% 0,04 den ve birilikte 
!% 0,07 den aşağı olan çeliktir. 
f ) Pudla demirinden çubuk ve lokmalar '(73.06) • 

3. 73.06 ilâ 73.15 pozisyonlarında yer alan demir ve 
çelik sanayii mamulleri başka evsafta diğer bir de

for nispeti her b ir i için ayrı ayrı '% 0,04 den ve birilikte 
!% 0,07 den aşağı olan çeliktir. 
f ) Pudla demirinden çubuk ve lokmalar '(73.06) • m i r l i madenle kaplanmış oldukları takdirde, ağırlık 

it ibariyle üstün olan demirli madenin rejimine tabidir. 
Pudla demirinden çubuk ve lokmalar, haddeden geçi 4. Elekt lro l iz yoliyle elde edilen demirler, diğer 

usullerle elde edilen müstahsallardan, şekli ve ebadL rilmeye, dövülmeye veya tekrar (izabe edilmeye mah
4. Elekt lro l iz yoliyle elde edilen demirler, diğer 
usullerle elde edilen müstahsallardan, şekli ve ebadL 

sus müstahsallar olup : it ibariyle mümasili olanlarla birl ikte tasnif edilir. 
5. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyika mukavim 
borular» tâbirinden, daire maktalı, iç kutru 400 m i l i 

1. Tasfiye cürufunu bertaraf edecek şekilde pudla 
it ibariyle mümasili olanlarla birl ikte tasnif edilir. 
5. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyika mukavim 
borular» tâbirinden, daire maktalı, iç kutru 400 m i l i demiri lokmalarının şahmerhanda dövülmesi; 

it ibariyle mümasili olanlarla birl ikte tasnif edilir. 
5. 73.19 pozisyonu anlamında «Tazyika mukavim 
borular» tâbirinden, daire maktalı, iç kutru 400 m i l i 

2. Yahut, pudla demirinin veya demir ve çelik par
çalarından müteşekkil paketlerin yüksek sühunette 
haddeden geçirilerek birbirine kaynatılması suretiyle 
elde edilir. 
g) Külçeler (73.06) : 
Külçeler, haddelenmeye veya dövülmeye mahsus o l 

metreyi geçen ve et kalınlığı 10,5 milimetreden fazla 
olan perçinli, kaynaklı veya kaynaksız ince ve kalın 
borular (Dirsekler dâhil) anlaşılır. 

2. Yahut, pudla demirinin veya demir ve çelik par
çalarından müteşekkil paketlerin yüksek sühunette 
haddeden geçirilerek birbirine kaynatılması suretiyle 
elde edilir. 
g) Külçeler (73.06) : 
Külçeler, haddelenmeye veya dövülmeye mahsus o l 

73.01 — Dökme, demirler (Aynalı demirler dâhil) (Ham, külçe, 
kalıp veya kütle halinde). 10 

mak üzere, izabe edilerek hazırlanmış ve kalıba dökü 73.02 — Ferro - a lyaj lar : 10 lerek elde edilmiş Yulistahsallardır. a) Ferro - K r o m 10 
h) Blumlar ve kütükler (73.07) : b) Sairleri . 5 
Blumlar ve kütükler, maktaları kare veya müstatil 73.03 — Demir ve çelik döküntü ve kırpıntıları ile dökme de
şeklinde olup u fk i maktaı 1.225 milimetre kareyi geçen mir , demir veya çelikten mamul eşya hurdalan. 5 
ve kalınlığı genişliğinin dörtte birinden fazla olan 73.04 — Dökme demir, demir veya çelik granülleri (Kırılmış 
yarı mamullerdir. veya kaübrelenmiş olsun olmasm). 5 
ij) Levha blokları ve saç plâtinaları (73.07) : 73.05 — Demir veya çelik tozları ; sünger görünüşlü demir 
Levha blokları ve sac plâtinaları, kalınlığı asgari 6 

73.05 — 
ve çelik. 
Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe veya 

5 
milimetre, genişliği asgari 150 milimetre olan ve k a  73.06 — 

ve çelik. 
Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; külçe veya 

lınlığı genişliğinin dörtte birini geçmiyen müstatil 
73.06 — 

kütle halinde demir ve çelikler. 5 
maktalı y a n mamullerdir. 73.07 — Blum, kütük, levha blokları ve sac plâtinalan hal in
k ) Rulo halinde, saç taslakları (73.08) : 

73.07 — 
de demir ve çelikler; dövülerek kabaca şekil ver i l 

Rulo halinde saç tas laklan, kalınlığı asgari 1,5 m i l i  miş demir ve çelikler (Dövme tas laklan) . 
Demir veya çelikten rulo halinde sac tas laklan. 

15 
metre olan ve genişliği 500 milimetreyi geçen asgari 
500 kilo ağırlıkta devamlı rulolar hallinde sıcak hadde 73.08 — 

miş demir ve çelikler (Dövme tas laklan) . 
Demir veya çelikten rulo halinde sac tas laklan. 15 

mahsulü müstatil maktalı yarı mamullerdir. 73.09 — Demir veya çelikten geniş levhalar. 15 
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Tari fe 
N o : 

Kıymetinden Tari fe Kıymetinden Tari fe 
N o : J ü ş y a n ı n e m s i N o : E ş y a n ı n c i n s i 

73.10 -- D e m i r veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş ve
y a dövülmüş) (Tel imalinde kullanılanlar dahil) : de dikiş dikmeye, dantelâ ve file örmeye veya halı doku

maya elverişli benzeri eşya ve işleme bızları (İmali 
mir veya çelikten çubuklar (Soğuk çekilmiş voya, tamamlanmış veya taslak halinde). 40 kalibrelenmiş); madan aramalarında kullanılan içi 
boş çelik çubuklar. 25 

73 .34-- D e m i r veya çelikten toplu iğneler, çengelli iğneler 
40 

73.11 -

kalibrelenmiş); madan aramalarında kullanılan içi 
boş çelik çubuklar. 25 (Süs iğneleri hariç), saç firketeleri, ondülâtörler ve 73.11 -- D e m i r veya çelikten profiller (Sıcak haddelenmiş benzerleri. 60 veya çekilmiş, yahut dövülmüş veya soğuk çekilmiş). 
Demir veya çelikten paiplanmış (Delinmiş veya bir- 73.35 -- Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları. 45 
Demir veya çelikten palplanşlar (Delinmiş veya bir- 73.36 — -Dökme demir, demir veya çelik sobalar, mutfak soba 
leştiriLmiş parçalardan yapılmış olsun oCmasm) : ve ocak lan (Aynı zamanda kalorifer gibi kullanılabi
a) Çatılmış palplanşlar.- 30 lenler dâhil), ocaklı kazanlar, tabak lan ısıtmaya m a h 
b) Sair ler i 25 

30 

sus ocaklar ve ev işlerinde kullanılan ve elektrikle iş-
73.12 -

73.13 -

- D e m i r veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 

- Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk 
haddelenmiş) 

25 

30 73.37 -

lemiyen benzeri her türlü cihazlar ile bunlann aksam 
ve parçalan. 

-Dökme demir, demir veya çelikten elektrikl i olmıyan 
50 - D e m i r veya çelikten şeritler (Sıcak veya soğuk 

haddelenmiş). 
- Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk 

haddelenmiş) 30 kaloriferler (84.01 pozisyonunda yer alan buhar jena-
7 3 . 1 4 -- D e m i r veya çelikten teller (çıplak veya kaplı) (Elek

t r i k işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar 

30 ratörlerinden gayrı kazanlar, sıcak hava kaloriferleri 
ve radyotörler) ve bunlann aksamı. 50 

hariç). 30 73.38 -- Dökme demir, demir veya çelikten ev işlerinde ku l la 
73.15 --Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ilâ nılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların ak

73.14 pozisyonlarında belirtilen şekillerde). 30 samı. 50 
73.16 -- Fonttan, demir veya çelikten demiryolu ve tramvay 

hattı malzemesi: 
Raylar , kontr - raylar, makas dülerı, makas g-öbekleri 

73.39 -- D e m i r veya çelik yünü; demir veya çelik sünger, si lgi , 
eldiven ve temizleme veya parlatmada veya mümasili 
işlerde kullanılan benzeri eşya. 50 

kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dışlı raylar, 73.40 -- Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya. 50 
traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sı

- Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya. 50 

kıştırma levhaları ve kramponlar, rayların konması, 
eklenmesi veya tesbiti için açıklık levha ve çubukları F A S I L : 74 
ile hususi surette imal edilmiş diğer parçalar. 25 Bakır 73.17 -- Dökme demirden ince ve k a i m borular. 30 Bakır 

73.18 --Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların 
taslakları dâhil, 73.19 pozisyonundakiler hariç). 30 

N O T L A R . 
1. 74.02 pozisyonu anlamında «Küpro-alyajlar» tâ

73.19 --Tazyike iıukavim çelik borular (Takviye çem
beri olsun olmasın; hidroelektrik tesislerde kullanılan 
neviden). 30 

biri , bakır ve herhangi bir nispette başka maddeler 
iht iva eden ve haddelenmeye veya dövülmeye elverişli 
olmıyan diğer hal i ta lann hazırlanmasında katkı mad

73.20 — - Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı 
(Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar, flânşlar, 

desi' olarak veya demirli olmıyan madenlere ait meta
lürjide dezoksidan, desulfuran olarak veya benzeri 

v. s.). 
Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış 
veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, 

30 işlerde kullanılan halitalar anlaşılır. Bununla beraber, 
73.21 — 

v. s.). 
Dökme demir, demir veya çelik inşaat (Tamamlanmış 
veya çatılmış olsun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, 

30 
ağırlık itibariyle '% 8 den fazla fosfor iht iva eden ba
kır ve fosfor bileşikleri (Bakır fosfürler) 28.55 pozis
yonundadır. 

köprüler ve köprü aksamı, bent kapaklan , kuleler, 

ağırlık itibariyle '% 8 den fazla fosfor iht iva eden ba
kır ve fosfor bileşikleri (Bakır fosfürler) 28.55 pozis
yonundadır. 

piionlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeletleri, çatılar, 2. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tari f edilmiştir : 
kapı ve pencere çerçeveleri, kepenkler, korkuluklar ve a) Teller (74.03) : 
parmaklıklar, v. s.); dökme demir, demir veya çelik Teller, ufki maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş 
inşaatta kullanılan saolar, çemberlikler, çubuklar, pro yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekil
filler, borular, v.s. 40 miş içi dolu mamullerdir. 

73.22 — - Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, 
küvler ve benzeri başka kablar, içlerine konulacak 
madde ne olursa olsun, istiap hacmi 300 litreden fazıla 
(Hararet i tecrit veya muhafaza edici veya iç cidar-

b) Çubuklar ve profiller (74.03) : 
Çubuklar ve profiller, ufkî maktamın en geniş yeri 6 
milimetreden fazla olan ve yassı halde kalınlığı ge
nişliğinin onda bir ini geçen haddelenmiş, çekilmiş veya 

l a n kaplamalı olsun olmasın) (Mekanik veya termik 40 dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı 
tertibatı olanlar hariç). 40 şekil ve ebatta olan dökme, akıtma veya fırınlama 

73.23 — Demir veya saçtan fıçılar, variller, bidonlar, kutular 
ve nakl iyatta veya ambalajlamada kullanılan benzeri 
başka kablar. 40 

suretiyle elde edilen ve sonradan satıhlan kaba bir te
mizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i l e r i bir ame
liyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve prof i l sa 

73.24 — Demir veya çelik kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale 
getirümiş gazlar için : 
a) 250 ve daha y u k a n atmosferik tazyike müteham
m i l olanlar. 
b) Sairleri . 

15 
30 

yılır. 
c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (74.04) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktaı-
nın en geniş yeri 6 milimetreden fazla ve kalınlığı 0.15 
milimetreden y u k a n olan, fakat kalınlığı genişliğinin 

73.25 — Demir veya çelik tellerden ince ve kalın halat
lar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri 
ı(Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş 
olanlar hariç). 

onda bir ini geçmiyen rulo haline getirilmiş veya geti73.25 — Demir veya çelik tellerden ince ve kalın halat
lar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri 
ı(Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş 
olanlar hariç). 35 

rilmemiş yassı mamullerdir (74 01) pozisyonundaki 
ham müstahsallar hariç). 
Kalınlığı 0.15 milimetreden fazla, kare veya müsta

73.26 — Demir veya çelikten dikenli teller; bahçelerin ve baş
k a yerlerin etrafını çevirmede kullanılan demir veya 
çelikten burulmuş şeritlerle, burulmuş yalınkat yassı 
teller (Dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş 
çift katlı teller. 40 

tilden gayr i şekillerde kesilmiş, del ikl i , o luklu, k a 
nallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış 
saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler 
dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya m a 
hiyetini iktisabetmedikçe 74.04 pozisyonunda kalır. 

73.27 — Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve k a  3. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 73.27 — 
lleşlikler. 50 veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, de

73.28 — Demir veya çelikten metal depluvayye. 40 linmiş, uçları daraltılmış, mahruti , kanatlı v.s.) ince 
73.29 — Dökme demir, demir veya çelik k a i m ve ince zincir ve kalın borular, içi delik çubuklar ve oo: u teferruatı 73.29 — 

ler ve bunların aksamı. 50 74.07 ve 74.08 pozisyonlarındadır. 
73.30 — Dökme demir, demir veya çelikten her türlü f i l ika 

50 
74.01 — Bakır matları; ham bakır (Tasfiye edilmiş olsun ol

demiri, çapa ve bunların aksamı. 50 masın) ; bakır döküntü ve hurdaları : 
73.31 — Dökme demir, demir veya çelikten ufak ve büyük 

çiviler, kenet çivileri, o luklu ve şivli çiviler, çengelli 
a) Elektro l i t ik bakır. 
b) Sairleri . 

30 
10 

çiviler ve pünezler (Başları bakırdan olanlar hariç) : 35 
60 

74.02 — Küpro-alyajlar. 40 
a) N a l çivisi. 
b) Sairleri . 
Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar 
(Dişli olsun olmasın), t irfonlar, vidalar, başı halkalı 
vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kama
lar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; 
demir veya çelik rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yay
lanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 

35 
60 74.03 — Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 

73.32 — 

a) N a l çivisi. 
b) Sairleri . 
Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar 
(Dişli olsun olmasın), t irfonlar, vidalar, başı halkalı 
vidalar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kama
lar, takozlar ve benzeri somuncu ve vidacı eşyası; 
demir veya çelik rondelâlar (Kesik rondelâlar ve yay
lanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 50 

74.04 — 

74.05 — 

Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı 
0.15 milimetreden fazla). 
Bakırdan ince yaprak ve şeritler (Kabartmalı, kes i l 
miş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun olmasın 
veya kağıttan, mukavvadan, suni plâstik maddeler
den ve benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit 

40 

73.33 — Demir* veya çelikten el ile dikmeye mahsus iğneler, edilmiş bulunsun bulunmasın; mesnet hariç kalınlığı 
45 73.33 — 

tığlar, şişler, uçları s ivri veya küt çuvaldızlar ve el ile 0.15 milimetre ve daha az). 45 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i % N o : E ş y a n ı n c i n s i % 

74.06 — • Bakır tozu ve bakırdan ince pullar. 40 Teller, u fk i maktaının, şekli ne olursa olsun, en ge-
74.07 — Bakırdan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil) ve niş yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çe

içi boş çubuklar. 40 kilmiş içi dolu mamullerdir. 
74.08 — Bakır boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, b) Çubuklar ve nrofiller (76.02) : 
74.09 — 

manşonlar, flânçlar, v.s.). 
Bakır depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kab-
1ar ı(Içlerine konulacak madde ne olursa olsun; İstiap 
hacmi 300 litreden fazla ; mekanik veya termik ter t i 
batı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edi
ci maddelerle mücehhez veya iç cidarları kaplamalı 
olsun olmasm). 
Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar 
ve benzerleri (Elektr ik işlerinde kullanılmak üzere 

40 

50 

Çubuklar ve profiller, u fk i maktamın en geniş yeri 6 
milimetreden fazla olan ve yassı halde kalınlığı geniş
liğinin, onda bir ini geçen, haddelenmiş, çekilmiş veya 
dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı 
şekil ve ebatta olan, dökme, akıtma veya fırınlama 
suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba bir 

74.10 — 

manşonlar, flânçlar, v.s.). 
Bakır depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kab-
1ar ı(Içlerine konulacak madde ne olursa olsun; İstiap 
hacmi 300 litreden fazla ; mekanik veya termik ter t i 
batı olanlar hariç; harareti tecrit veya muhafaza edi
ci maddelerle mücehhez veya iç cidarları kaplamalı 
olsun olmasm). 
Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar 
ve benzerleri (Elektr ik işlerinde kullanılmak üzere 

40 

50 temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i l e r i b ir ' 
ameliyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profi l 
sayılır. izole edilmiş olanlar hariç). 40 

temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i l e r i b ir ' 
ameliyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profi l 
sayılır. 

74.11 — Bakır tellerden mensucat (Devamlı veya sonsuz olan
40 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler ,(76.03) : 
lar dâhil) örgüler ve kafeslikler. 40 Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktaı

74.12 — Bakırdan metal depluvayye. 40 nın en geniş yeri 6 milimetreden fazla ve kalınlığı 0.20 
74.13 — Bakırdan kalın ve ince zincirler ve bunların aksamı. 40 milimetreden yukarı olan, fakat kalınlığı genişliğinin 
74.14 — Bakırdan veya başları bakır ve gövdeleri demir 'veya 

çelikten küçük ve büyük çiviler, kenet çivileri, çen
gelli çiviler ve pünezler. 
Bakır cıvatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasm), 
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin 
çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu 
ve vidacı eşyası; bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar 
ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 
Bakır yaylar. 

40 

40 
40 

onda birini geçmiyen, rulo haline getirilmiş veya ge
tirilmemiş yassı mamullerdir (76.01 pozisyonundaki 
ham müstahsallar hariç). Kalınlığı 0.20 milimetreden 

74.15 — 

74.16 — 

Bakırdan veya başları bakır ve gövdeleri demir 'veya 
çelikten küçük ve büyük çiviler, kenet çivileri, çen
gelli çiviler ve pünezler. 
Bakır cıvatalar ve somunlar (Dişli olsun olmasm), 
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, perçin 
çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve benzeri somuncu 
ve vidacı eşyası; bakır rondelâlar (Kesik rondelâlar 
ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelâlar dâhil). 
Bakır yaylar. 

40 

40 
40 

fazla, kare veya müstatilden gayrı şekillerde kes i l 
miş, del ikl i , o luklu kanallı, kabartma çizgili, parlatıl
mış veya kaplanmış saclar, levhalar, yapraklar ve 
şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka yer
lerine dâhil eşya mahiyetini iktisabetmedikçe 76.03 
pozisyonunda kalır. 

74.17 — Bakırdan ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemi-
yen pişirme ve ısıtma cihazları ile, bunların aksam ve 
parçaları. 
Bakırdan ev işlerinde kullanılan eşya ile, sağlığı ko
ruyucu eşya ve bunlarm aksamı. 

50 

40 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 
veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, 
çekilmiş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti , kanatlı, 

74.18 — 

Bakırdan ev işlerinde kullanılan ve elektrikle işlemi-
yen pişirme ve ısıtma cihazları ile, bunların aksam ve 
parçaları. 
Bakırdan ev işlerinde kullanılan eşya ile, sağlığı ko
ruyucu eşya ve bunlarm aksamı. 

50 

40 
v.s.) ince ve k a i m borular, içi delik çubuklar ve boru 
teferruatı 76.06 ve 76.07 pozisyonlarındadır. 

74.19 — Diğer bakır eşya. 40 76.01— 'Ham aleminyum; aleminyum döküntü ve hurdaları. 10 Diğer bakır eşya. 
76.02 —• Aleminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller 40 

F A S I L : 75 76.03 — A leminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şeritler 
Nikel (Kalınlığı 0.20 milimetreden fazla) . 40 

N O T L A R . 76.04 —• Alüminyumdan ince yapraklar ve şeritler (Kabart, 
1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Teller (75.02) : 
Teller, u fk i maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş 
yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekil
miş içi dolu mamullerdir. 

malı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun 
olmasın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik «rad1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 

a) Teller (75.02) : 
Teller, u fk i maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş 
yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekil
miş içi dolu mamullerdir. 

delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine 
tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın; mesnet hariç, 
kalınlığı 0.20 milimetre ve daha az). 50 

b) Çubuklar ve profiller (75.02) : 76.05—-Alüminyum tozu ve alüminyumdan' ince pular. 30 
Çubuklar ve profiller, u f k i maktamın en geniş yeri 6 76.06—> Alüminyumdan ince ve k a i m borular (Taslakları dâmilimetreden fazla olan ve yassı halde kalınlığı geniş hil) ve içi boş çubuklar. 40 
liğinin onda bir ini geçen, haddelenmiş, çekilmiş veya 76.07 — Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, condövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka aynı talar, manşonlar, flânşlar, v.s.). 40 
şekil ve ebatta olan, dökme, akıtma veya fırınlama 
suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba bir 
temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i ler i bir 
ameliyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profil 
sayılır. 
c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (75.03) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktaı-

76.08 — Alüminyum inşaat (Tamamlanmış veya çatılmış o l 
sun olmasın) ve aksamı (Hangarlar, köprüler ve köp
rü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat 
iskeletleri, çatılar, kapı ve pencere çerçeveleri, kor 

40 
şekil ve ebatta olan, dökme, akıtma veya fırınlama 
suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba bir 
temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i ler i bir 
ameliyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve profil 
sayılır. 
c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (75.03) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktaı-

kuluklar , v.s.); inşaatta kullanılmaya mahsus alümin
y u m saclar, çubuklar, profiller, borular v.s. 50 

nın en geniş yer i 6 milimetreden fazla olan ve kalın 76.09 —• Alüminyum depolar, 'Sarnıçlar, küvler ve benzerleri 
lığı genişliğinin onda bir ini aşmıyan, rulo haline geti diğer kablar (İçlerine konulacak madde ne olursa o l 
rilmiş veya getirilmemiş yassı mamullerdir (75.01 sun, istiap hacmi 300 litreden faz la ; mekanik veya 
pozisyonundaki ham müstahsallar hariç.) Kare veya termik tertibatı olanlar hariç; harareti tecrit veya 
müstatilden gayr i şekillerde kesilmiş, delikli , oluklu, muhafaza edici maddelerle mücehhez veya iç cidarları 
kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış veya kaplanmış kaplamalı olsun olmasm). 40 
saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ameliyeler 76.10 —• Alüminyum fıçılar, varil ler, bidonlar, kutular ve nakdolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya mahi l iyatta ve ambalajlamada kulandan benzeri diğer 
yetini iktisabetmedikçe 75.03 pozisyonunda kalır. kablar (Tüp şeklinde katı veya yumuşak kablar dâ
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi sekiler verilmiş h i l ) . 45 
veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış çekil 76.11—'Alüminyumdan kablar (Sıkıştırılmış veya mayi hale miş, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti , kanatlı v.s.) getirilmiş gazlar için). 30 
ince ve kalın borular, içi delik çubuklar ve boru tefer
ruatı 75.04 pozisyonundadır. 76.12 — Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, örtne ha

latlar ve benzerleri (Elektr ik işlerinde kullanılmak 

30 

75.01 — N i k e l matları, speiss'leri ve nikel metallürjisinin diğer üzere izole edilmiş olanlar hariç). 40 
ara mahsulleri; ham nikel (75.05 pozisyonundaki 
anotlar hariç); nikel döküntü ve hurdaları : 76.13 — Alüminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler. 50 
a) Mond ve katot nikel . Muaf 76.14—-Alüminyumdan metal depluvayye. 45 
b) Sairleri . 5 76.15 —• Alüminyumdan ev işlerinde kullanılan eşya ile sağ

75.02 — Nikelden içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 20 lığı koruyucu eşya ve bunların aksamı. 60 
75.03 — N i k e l saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalın

lığı ne olursa olsun); nikel tozu ve nikelden ince pul  76.16 —- Diğer alüminyum eşya. 50 

75.04 — 
lar. 
Nikelden ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), içi 
boş çubuklar ve boru teferruatı (Rekorlar, dirsekler, 
contalar, manşonlar, flânşlar, v.s.) 

25 

25 

F A S I L : 77 
Magnezyum, berilyum (Glüsinyum) 

75.05 — Nikelâj için anotlar (Dökülmüş, haddelenmiş veya 77.01 —• H a m magnezyum; magnezyum döküntü ve hurdaları elektroliz ile elde edilmiş; ham veya işlenmiş). 15 (Kalibrelenmemiş torna döküntüleri dâhil). 5 
75.06 — Diğer nikel eşya. 

F A S I L : 76 

60 77.02 — Magnezyumdan çubuklar, profiller, teller, saclar, yap
raklar , şeritler, ince ve k a i m borular, içi boş çubuk
lar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna dökün

Aleminyum tüleri. 5 
N O T L A R . 77.03 — Magnezyumdan diğer eşya. 25 
1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 77.04 —• Ber i lyum (Glüsinyum) (Ham veya işlenmiş) ve bea) Teller (76.02) : r i lyum (Glüsinyum) mamulleri . 25 
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F A S I L : 78 açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış mahruti , kanatlı, 
Kursun 

N O T L A R . 
v. s.) ince ve k a i m borular, içi boş çubuklar ve boru Kursun 

N O T L A R . teferruatı 79.04 pozisyonundadır. 
/. 

1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tari f edilmiştir : 79.01 — H a m çinko; çinko döküntü ve hurdaları. 25 
a) Teller (78.02) : 79.02 — Çinkodan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 35 
Teller, u fk i maktaının, şekli ne olursa olsun, en geniş 79.03 — Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler (Kalınlığı ne 
yeri 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekil olursa olsun); çinko tozu ve çinkodan ince pullar. 40 
miş içi dolu mamullerdir. 79.04 — Çinkodan ince ve ka im borular (Taslakları dâhil); içi 
b) Çubuklar ve profiller (78.02) : boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş yeri 6 contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 40 
milimetreden fazla olan ve yassı halde kalınlığı ge-
nişUğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş veya 
dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı 

79.05 — Çinko oluklar, çatı mahyaları, çatı pencereleri ve i n 
şaatta kullanılan fasone edilmiş benzeri sair mamul
ler. 50 şekil ve ebatta olan, dökme, akıtma veya fırınlama 79.06 ~ 

Çinko oluklar, çatı mahyaları, çatı pencereleri ve i n 
şaatta kullanılan fasone edilmiş benzeri sair mamul
ler. 50 

suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba bir 79.06 ~ Çinkodan diğer eşya. 50 
temizleme ve düzeltme ameliyesinden daha i ler i bir 
ameliyeye tabi tutulan mamuller ve çubuk ve profil F A S I L : 80 
sayılır. 
c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (78.03) : Kalay 

N O T L A R . Levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktamın en 
Kalay 

N O T L A R . 
geniş yeri 6 milimetreden fazla olan ve kalınlığı ge 1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir : 
nişliğinin onda bir ini geçmiyen ve metrekare ağırlığı a) Teller (80.02) : 
1.700 gramı aşan, rulo haline getirilmiş veya getirilme- Teller, u fk i maktamın, şekli ne olursa olsun, en ge

niş yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çe
kilmiş içi dolu mamullerdir, 
b) Çubuklar ve profiller (80.02) : 

ımiş yassı mamullerdir (78.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariç). Kare veya müstatilden gayr i şe-
şillerde kesilmiş, delikli , o luklu, kanallı, kabartma 
çizgili, parlatılmış veya kaplanmış ve metrekare ağır

Teller, u fk i maktamın, şekli ne olursa olsun, en ge
niş yeri 6 mil imetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çe
kilmiş içi dolu mamullerdir, 
b) Çubuklar ve profiller (80.02) : 

lığı 1.700 gramdan fazla olan levhalar, yapraklar ve Çubuklar ve profiller, u fk i maktamın en geniş yeri 6 
şeritler, bu ameliyeler dolayısiyle tarifenin başka po
zisyonlarına giren eşya vasfını iktisabetmedikçe, 78.03 

milimetreden fazla olan veya yassı halde kalınlığı ge
nişliğinin onda bir ini aşan haddelenmiş çekilmiş veya 

pozisyonunda kalır. 
;2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 

dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, aynı pozisyonunda kalır. 
;2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş şekil ve ebatta olan ve dökme, akıtma veya fırınlama 
veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, çekilmiş, diş suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba bir 
açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahruti , kanatlı, temizleme veya düzeltme ameliyesinden daha i leri 
v.s.) ince ve kalın borular, içi boş çubuklar ve boru bir ameliyeye tabi tutulan mamuller de çabuk ve pro
teferruatı 78.05 pozisyonundadır. f i l sayılır. 

78.01 — H a m kurşun (Gümüşü ihtiva etsin etmesin); kurşun 
döküntü ve hurdaları. 35 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (80.03) : 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktaı
nın en geniş yeri 6 milimetreden fazla olan, fakat k a 

78.02 — Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 40 lınlığı genişliğinin onda birini geçmiyen ve metrekare 
78.03 — Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler (Metrekare 

ağırlığı 1.700 gramdan fazla) . 40 
ağırlığı 1 ki loyu aşan rulo haline getirilmiş veya ge
tirilmemiş, yassı mamullerdir (80.01 pozisyonundaki 

78.04 — Kurşundan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, 
kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun o l 
masın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik mad
delerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine 

ham müstahsallar hariç). 
K a r e veya müstatilden gayr i şekillerde kesilmiş, de
l i k l i , oluklu, kanallı, kabartma, çizgili, parlatılmış 
veya kaplanmış olan ve metrekare ağırlığı 1 ki loyu 

tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın, mesnet hariç, 
metrekare ağırlığı 1.700 gram ve daha az) ; kurşun 
tozu ve kurşundan ince pullar. 
Kurşundan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), 
içi boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsek
ler, sifon için S şeklinde borular, contalar, manşon

aşan saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ame
liyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya 

tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın, mesnet hariç, 
metrekare ağırlığı 1.700 gram ve daha az) ; kurşun 
tozu ve kurşundan ince pullar. 
Kurşundan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), 
içi boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsek
ler, sifon için S şeklinde borular, contalar, manşon

40 mahiyetini iktisabetmedikçe 80.03 pozisyonunda kalır. 
78.05 — 

tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın, mesnet hariç, 
metrekare ağırlığı 1.700 gram ve daha az) ; kurşun 
tozu ve kurşundan ince pullar. 
Kurşundan ince ve kalın borular (Taslakları dâhil), 
içi boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsek
ler, sifon için S şeklinde borular, contalar, manşon

40 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 
veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, çekilmiş, diş 
açılmış, delinmiş, uçları daraltılmış, mahrut i kanatlı, 
v. s.) ince ve k a i m borular, içi boş çubuklar ve boru 

78.06 — 
lar, flânşlar, v. s.). 40« teferruatı 80.05 pozisyonundadır. 

78.06 — Kurşundan diğer eşya. 

F A S I L : 79 
Çinko 

N O T L A R . 

40 80.01 — 
80.02 — 
80.03 — 

80.04 — 

H a m kalay; ka lay döküntü ve hurdaları. 
Kalaydan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 
K a l a y saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (Metre
kare ağırlığı 1 kilodan fazla) . 
Kalaydan ince yapraklar ve şeritler (Kabartmalı, ke

10 
10 

10 

1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tari f edilmiştir : silmiş, delinmiş, kanlanmış veya baskılı olsun olma1. B u fasılda geçen tâbirler aşağıda tari f edilmiştir : sın veya kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik madde
a) Teller (79.02) : lerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tes
Teller; u f k i maktamın, şekli ne olursa olsun, en geniş bit edilmiş bulunsun bulunmasın; mesnet hariç, met
yer i 6 milimetreyi geçmiyen haddelenmiş veya çekil rekare ağırlığı 1 k i lo ve daha az) ; kalay tozu ve k a 
miş içi dolu mamullerdir. laydan ince pullar. 40 
b) Çubuklar ve profiller (79.02) : 80.05 — Kalaydan ince ve k a i m borular (Taslakları dâhil), içi 
Çubuklar ve profiller, u f k i maktamın en geniş yeri boş çubuklar ve boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, 

40 16 milimetreden fazla olan ve yassı halde kalınlığı ge contalar, manşonlar, flânşlar, v. s.). 40 
nişliğinin onda birini geçen, haddelenmiş, çekilmiş 80.06 — Kalaydan diğer eşya. 50 
veya dövülmüş içi dolu mamullerdir. Bundan başka, 
aynı şekil ve ebatta olan, dökme, akıtma veya fırınla F A S I L : 81 
m a suretiyle elde edilen ve sonradan satıhları kaba Başka âdi madenler 

N O T . bir temizleme veya düzeltme ameliyesinden daha i ler i 
Başka âdi madenler 

N O T . bir ameliyeye tabi tutulan mamuller de çubuk ve pro 81.04 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı âdi ma
f i l sayılır. denler girer : 
c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (79.03) : Bizmut, kadmiyum, kobalt, krom, galyum, jerman-
Levhalar, yapraklar ve şeritler, u fk i maktamın en yum, hafniyum, (Seltiyum), indiyum, manganez, n i 
geniş yeri 6 milimetreden fazla olan, fakat kalınlığı yobyum (Kolombiyum), renyum, antimon, titan, tor
genişliğinin onda bir ini geçmiyen rulo haline getirilmiş yum, talyum, uranyum, vanadyum ve zirkonyum. 
veya getirilmemiş, yassı mamullerdir (79.01 pozisyo Kobalt matları, speissleri ve kobalt metalürjisinin d i 
nundaki ham müstahsallar hariç). ğer ara mahsulleri de bu pozisyona dahildir. 
Kare veya müstatilden gayr i şekillerde kesilmiş, de 81.01 — Tungsten (Volfram) (Ham veya işlenmiş) ve tungs
l i k l i , oluklu, kanallı, kabartma çizgili, parlatılmış ten (Volfram) dan mamul eşya : 
veya kaplanmış levhalar, yapraklar ve şeritler, bu ame a) H a m ve döküntüleri. 10 
liyeler dolayısiyle tarifenin başka yerlerine dâhil eşya b) Sairleri . 30 
mahiyetini iktisap etmedikçe, 79.03 pozisyonunda 81.02 — Molibden (Ham veya işlenmiş) ve molibden'den m a 
kalır. mul eşya : 
2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş a) H a m ve döküntüleri. 10 
veya fasone edilmiş (Kıvrık, yılankavi, çekilmiş, diş b) Sairleri . 30 
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81.03 — Tantal ( H a m veya işlenmiş) ve tantaldan mamul 
eşya : 
a) H a m ve döküntüleri. 10 

82.08 — Kahve değirmenleri, et kıyma makineleri , püre m a 
kineleri i le ev işlerine yarıyan neviden olup yiyecek 
ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan diğer meka

b) Sairleri . 30 n i k cihazlar (Ağırlığı 10 k i l oyu geçmiyen). 60 
81.04 — Diğer âdi madenler (Ham veya işlenmiş) ve bunlar

dan mamul eşya : 
82.09 — Ağızları düz veya tırtıklı bıçaklar (Budama çakıları 

dâhil, fakat 82.06 pozisyonuna giren bıçaklar hariç). 60 
a) Antimon. 25 82.10 — 82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları. 40 
b) Uranyum, toryum. 5 82.11 — Usturalar, tıraş makineleri ve tıraş bıçakları (Şerit 
c) Diğer âdi madenler. 10 halinde taslaklar dahi l ) ; traş makinelerinin madenî 

parçaları: 
F A S I L : 82 a) Tıraş bıçağı taslakları. 40 

Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra ta
kımları 

b) Tıraş makineleri ve bunlarm bıçakları. 75 Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra ta
kımları c) Sairleri . 60 

N O T L A R . 
c) Sairleri . 

82.12 — Makas lar ve ağızlan : 
1. K a y n a k lâmbaları, portatif demirci ocakları, mon

82.12 — 
a) Makaslar . 50 

te edilmiş öğütücüler ile manikür ve pedikür takım b) Ağızlan. 
Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makas lan , saç 
kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, et 
baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap açı
cılar, v. s. g ib i ) ; manikür ve pedikür aletleri ve t a 

25 
ları ve 82.07 ve 82.15 pozisyonlarında yer alan eşya . 
hariç olmak üzere, bu fasıl, bıçağı veya iş gören kış
ımı, münhasıran aşağıda yazılı maddelerden yapılmış 
olan eşyayı İhtiva eder : 

82.13 — 
b) Ağızlan. 
Diğer bıçakçı eşyası (Bağ ve bahçe makas lan , saç 
kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, et 
baltaları, et kıyma bıçakları, satırlar ve kitap açı
cılar, v. s. g ib i ) ; manikür ve pedikür aletleri ve t a 

a) A d i madenler; kımları ve benzerleri (Tırnak törpüleri dâhil) : 
b) Madenî karbürler; 
c) Âdi madenden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş 

a) Manikür, pedikür alet ve takınılan. 100 
kıymetli taşlar, sentetik veya terkip yoliyle elde edil b) Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus m a k i 

35 miş taşlar; nelerin kesici parçaları. 35 
d) Âdi madenden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş c) Sairleri . 50 
aşındırıcı maddeler (Mevzuubahis aletlerin dişleri, 82.14 — Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta için büyük 
tırtıkları ve diğer kesici kısımlarının aşındırıcı tozlar bıçaklar, balık ve tereyağı için hususi bıçaklar, şe
ilâvesiyle h a k i k i mahiyetleri ve kullanılış maksatları ker maşalan ve benzeri eşya. 70 
değişmiş olmamak şartiyle.) 

ker maşalan ve benzeri eşya. 
2. ismen tasrih edilen aksam ve parçalar ile meka 82.15 — 82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonlanndaki eşya için âdi 

50 nik el aletlerine mahsus 84.48 pozisyonundaki alet madenlerden saplar. 50 
tutucuları hariç olmak üzere, bu fasla dâhil eşyanın 
âdi madenlerden aksam ve parçaları, esas eşyanın F A S I L 83 girdiği pozisyonda yer alır. Bununla beraber, bu bö F A S I L 83 
lümün 2 numaralı notu anlamında umumi istimale Âdi madenlerden çeşitli eşya 
mahsus malzeme ve aksam bu faslın dışında kalır. 

Âdi madenlerden çeşitli eşya 

B u fasıldaki eşyanın taslakları ve bu eşyaya ait olup N O T . 
yukarıdaki fıkraya göre bu fasılda yer alan aksam 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 ve 73.35 pozisyonlarında yer 
ve parçaların taslakları, imal i bitirilmiş olanların re alan dökme demir, 'demir veya çelikten mamul eşya ile, 
jimine tabidir. E l e k t r i k l i olsun olmasm, traş makine aynı eşyanın diğer âdi madenlerden mamul olanları, 
lerinin başları, tarakları ve bıçakları 82.11 pozisyo hiçbir halde bu fasla dâhil mamullerin aksamı sayıl
nuna ve saç kesmeye, çimen biçmeye veya hayvan maz. kırkmaya mahsus makinelerin aynı kesici parçaları 
82.13 pozisyonuna dahildir. 
3. B u faslın muhtelif pozisyonlarına dâhil eşya, ta 
kım halinde kutu, mahfaza veya kılıf içinde bulun
duğu takdirde, takımın heyeti umumiyesi, içlerinde 
en yüksek vergiye tabi eşyanın rejimine girer. 

83.01 — Âdi madenlerden ki l i t ler {K i l id i olan, mesnetli ve 
mesnetsiz fermuarlar dâhil), sürgülü ki l i t ler , asma 
ki l i t ler {Anahtarlı, şifreli veya elektrikl i ) ve bunla
rın aksamı; bu eşya için âdi madenlerden anahtarlar 
(tmali tamamlanmış veya yarım kalmış). 75 

Bununla beraber her türlü manikür ve pedikür takım- 83.02 — Âdi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer 
lariyle benzerleri, içlerinde makas olsun olmasın, 82.13 eşya ((Mobilya, kapı, merdiven, pencere, pancur, karo 
pozisyonundadır. seri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri 
4. B u fasla dâhil eşya ile birlikte i thal olunan kılıf, eşya için); âdı madenlerden perde kolları, şapka as
mahfaza ve benzerleri, o eşya ile satılması mûtad kıları, mesnetler, dirsekler ve benzeri eşya (Otomatik 
olan neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile kapı kapayıcılar dâhil). 100 
birl ikte tasnif edilir. Ayrı olarak i tha l edildiklerinde, 83.03 — Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı 
kendi rejimlerine tabi tutulurlar. 

83.03 — 
kapı ve bölmeler, emniyetli çekmece ve kutular ve 

82.01 — Beller, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tırmık benzeri eşya. 50 
lar ve kazağılar; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri 83.04 — Âdi madenlerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve 
diğer kesici veya yontucu el aletleri; tırpanlar, orak

83.04 — 
tefrik kutuları, kâğıtlıklar ve benzeri diğer yazıhane 

lar, k u r u ot veya saman bıçakları, bahçıvan* makas
ları, oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta ve 

eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobi lyalan ha
riç). 50 

ormancılıkta kullanılan diğer el aletleri : 

eşyası (94.03 pozisyonundaki yazıhane mobi lyalan ha
riç). 50 

a) Orak ve tırpan. 
b) Sairleri . 
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze 
testereler ve dişsiz testere ağızları dâhil). 

50 83.05 — Âdi madenlerden dosya, kırtasiye ve ciltler için kâğıt a) Orak ve tırpan. 
b) Sairleri . 
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze 
testereler ve dişsiz testere ağızları dâhil). 

40 

50 

takılabilen mekanizmalar, resim maşaları, kâğıt rap
82.02 — 

a) Orak ve tırpan. 
b) Sairleri . 
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları (Freze 
testereler ve dişsiz testere ağızları dâhil). 

40 

50 
tiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, 
c i l t l i büyük defterler için garnitürler ve benzeri diğer 
yazıhane eşyası. 
Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs 
eşyası. 

50 
82.03 — Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el alet

leri (Kesici olsun olmasın) ; elde kullanılan sıkıştırma 83.06 — 

tiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, 
c i l t l i büyük defterler için garnitürler ve benzeri diğer 
yazıhane eşyası. 
Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs 
eşyası. 100 

anahtarları, zımbalar, boru kesiciler, somun anah

tiyeleri, kâğıt köşebentleri, tel raptiyeler, agraflar, 
c i l t l i büyük defterler için garnitürler ve benzeri diğer 
yazıhane eşyası. 
Âdi madenlerden heykelcikler ve salon için diğer süs 
eşyası. 100 

tarları, tenekeci makasları, eğe ve törpüler. 50 83.07 — Âdi madenlerden aydınlatma cihazları, lâmba ve avize 
82.04 — B u faslın diğer pozisyonlarına dâhil olmıyan diğer el 

50 
cinsinden eşya ve bunların elektrikl i olmıyan aksamı : 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 
b) Sair ler i . 

10 
aletleri; örsler, mengeneler, kaynak lâmbaları, por

cinsinden eşya ve bunların elektrikl i olmıyan aksamı : 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 
b) Sair ler i . 100 

tati f demirci ocakları, el ile veya pedalla işliyen çatıl

cinsinden eşya ve bunların elektrikl i olmıyan aksamı : 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 
b) Sair ler i . 100 

mış bileğiler ve saplı camcı elmasları. 50 83.08 — Âdi madenlerden eğilip bükülebilen borular. 50 
82.05 — Tazyik ile çukurlaştırma, istampalama, vida dişi l(Set 

ve yiv) açma, raybalama, frezeleme, delik genişlet
me, yontma, tornalama, vidalama ve benzeri işlere 
mahsus makinelerin, el aletlerinin veya makineli el 
aletlerinin değişebilen aletleri (Tel çekmeye ve m a 
denlerin ısıtılarak tel haline getirilmesine mahsus 

83.09 — Âdi madenlerden fermuarlar, mesnetli fermuarlar, to
kalar, fermuarlı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, 
bağ deliği kapsülleri ve benzer diğer eşya {Giyim 
eşyası, ayakkabı, araba muşambası, çantası ve diğer 
hazır eşya ve teçhizat için); âdi madenlerden boru şek
linde veya yarık saplı perçinler. 75 

'82.06 — 
aletler ile, delici aletler dâhil). 50 83.10 — Âdi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar. 100 '82.06 — Makineler ve makineli cihazlar için bıçaklar ve ke

Âdi madenlerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar. 100 
s ic i ağızlar. 40 83.11 — Âdi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, zil ler 

82.07 — Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri (E lektr ik l i olanlar hariç) ve bunlarm 
aksamı. 50 denî karbürlerden, tungsten, molibden, vanadyum 
ve benzerleri (E lektr ik l i olanlar hariç) ve bunlarm 
aksamı. 50 

denî karkürlerden, tungsten, molibden, vanadyum 83.12 — Âdi madenlerden, fotoğraf, resim ve benzerleri için çer
karbürleri, v. s.), 30 çeveler; âdi madenlerden aynalar, 50 
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83.13 — Âdi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar, fıçı tıpaları
nın üzerine çakılan levhalar, takviye kapsülleri, yırtı-
labilen kapsüller, boşaltıcı tıpalar, mühür kurşunları 
ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat: 

asli vasıflarım haiz bulundukça aksam değil, makina 
sayılır. 
4. Tamamlanmış makinalarla yukarıda 3 numaralı 
not hükmü gereğince tamamlanmış makina sayılan 

a) Dişli kapaklar. 9P tamamlanmamış makinalar monte edilmemiş bir halde 
b) Sairleri. 50 veya sökülmüş olarak ithal olundukları takdirde monte 

83.14 — Âdi madenlerden işaret levhaları, tabelâlar, ilân lev
haları, adres levhaları ve benzeri diğer levhalar, ra

edilmiş makinalar gibi tasnif edilir. 
5. Aksine hüküm bulunmadıkça, beraber çalıştırılmak 

kamlar, harfler ve çeşitli işaretler. 50 üzere bir arada monte edilmiş olup tek bir makina 
83.15 — Âdi madenlerden veya madenî karbürlerden teller, 

çubuklar, ince borular, levhalar, pastiller, elektrot
lar ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut 

teşkil eden muhtelif cins makinalarla, iki veya daha 83.15 — Âdi madenlerden veya madenî karbürlerden teller, 
çubuklar, ince borular, levhalar, pastiller, elektrot
lar ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut 

ziyade işten bazan birini, bazan diğerini görmeye veya 
Âdi madenlerden veya madenî karbürlerden teller, 
çubuklar, ince borular, levhalar, pastiller, elektrot
lar ve benzerleri (Lehim ve kaynak işlerinde yahut bu işleri biribirini tamamlayıcı olarak yapmaya mah
madenlerin veya madenî karbürlerin bir noktada top sus makinalar, umumi heyetinin esas fonksiyonunu 
lanması ameliyelerinde kullanılmak maksadiyle, te
mizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış 
veya içleri doldurulmuş); püskürtme usuliyle maden 
kaplamacılığında kullanılan aglomere âdi maden tozla
rından teller ve çubuklar. 

gören makina rejimine tabi tutulur. 
6. Motörler, iş gören makinalara takılı bulunduğu 

lanması ameliyelerinde kullanılmak maksadiyle, te
mizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış 
veya içleri doldurulmuş); püskürtme usuliyle maden 
kaplamacılığında kullanılan aglomere âdi maden tozla
rından teller ve çubuklar. 50 

veya bunlara takılmaya mahsus tertibatı (Müşterek 
kaide, motor yuvası, kenet yerleri ve benzeri sair ter
tibat) haiz olduğu açıkça belli olan İş gören makina

lanması ameliyelerinde kullanılmak maksadiyle, te
mizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış 
veya içleri doldurulmuş); püskürtme usuliyle maden 
kaplamacılığında kullanılan aglomere âdi maden tozla
rından teller ve çubuklar. 50 larla birlikte ithal olunduğu takdirde, işletecekleri ma

kinaların rejimine tabi tutulur. Makinalara takılı bu

BÖLÜM XVI 
lunan veya takılacağı açıkça belli olan makinalarla 

BÖLÜM XVI birlikte ithal edilen taşıyıcı kolanlar ile transmisBÖLÜM XVI 
yon kolanları da aynı hükme tabidir. 

M,akinalar ve c ihaz lar ; e lek t r ik malzemesi; bunlar ın aksamı 7. Yukarıdaki notların tatbikinde «makina» tabiri, 
bu bölümde yer alan makina, cihaz ve aletleri ifade 

NOTLAR. eder. 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : FASIL 84 
a) 39 uncu fasla dahil suni plâstik maddelerden ta

FASIL 84 
şıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları, vülkanize Kasanlar, makinalar, mekımik cihazlar ve aletler; bunların aksamı 
kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları NOTLAR. 1(40.10) ve sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan ron NOTLAR. 
delâlar, contalar, supaplar ve benzeri teknik eşya 
(40.14); 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : delâlar, contalar, supaplar ve benzeri teknik eşya 
(40.14); a) Değirmen taşları, öğütücü taşlar ve 68 inci fasla 
b) Teknik işlerde kullanılan tabiî suni veya aglomere giren diğer eşya; 

b) Seramikten mamul makinalar, cihazlar ve aletler deri ve köseleden eşya (42.04) veya postlardan eşya 
(43.03) ; 
c) İmal edildiği madde ne olursa olsun, masura, 

giren diğer eşya; 
b) Seramikten mamul makinalar, cihazlar ve aletler deri ve köseleden eşya (42.04) veya postlardan eşya 

(43.03) ; 
c) İmal edildiği madde ne olursa olsun, masura, (Pompalar gibi) ile bunların aksamı (Fasıl 69); 
zıvana, makara ve benzeri sair mesnetler (Hale göre, c) Lâboratuvarlar için cam eşya 1(70.17) ve teknik 
fasıl 39, 40, 44 ve 48 veya bölüm XV) ; işlerde kullanılan camdan mamul eşya (70.20 ve 
d) Jacquard makinaları ve benzeri makinalar için de 70.21); 
likli kâğıt ve mukavvalar (48.21); d) 73.36 ve 73.37 pozisyonlarında yer alan eşya ile. 
e) Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar sair âdi madenlerden mamul benzeri eşya (Fasıl 74 

ilâ 81); 
e) El ile kullanılan elektromekanik alet ve cihazlar ve transmisyon kolanları (59.16) ile teknik işlerde 

kullanılan eşya (59.17); 
f) Tamamen, mıhlanmamış kıymetli taşlardan, sen

sair âdi madenlerden mamul benzeri eşya (Fasıl 74 
ilâ 81); 
e) El ile kullanılan elektromekanik alet ve cihazlar ve transmisyon kolanları (59.16) ile teknik işlerde 

kullanılan eşya (59.17); 
f) Tamamen, mıhlanmamış kıymetli taşlardan, sen (85.05) ile, ev işlerine mahsus elektromekanik cihaz

lar (85.06). 
2. XVI ncı bölümün 5 ve 6 numaralı not hükümleri tetik veya aglomere taşlardan mamul eşya (71.02, 

71.03 veya 71.15); 
g) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil
diği üzere, âdi madenlerden (Bölüm XV), umumi isti
male elverişli malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
h) Madenî tellerden veya şeritlerden nihayetsiz ko
lanlar (Bölüm XV); 

(85.05) ile, ev işlerine mahsus elektromekanik cihaz
lar (85.06). 
2. XVI ncı bölümün 5 ve 6 numaralı not hükümleri tetik veya aglomere taşlardan mamul eşya (71.02, 

71.03 veya 71.15); 
g) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil
diği üzere, âdi madenlerden (Bölüm XV), umumi isti
male elverişli malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
h) Madenî tellerden veya şeritlerden nihayetsiz ko
lanlar (Bölüm XV); 

mahfuz kalmak şartiyle, 84.01 ilâ 84.21 pozisyonlarına 
İthal olunabilen makina ve cihazlar aynı zamanda 
84.22 İlâ 84.60 pozisyonlarına da girebilecek mahiyette 
ise, 84.01 ilâ 84.21 pozisyonlarına verilir. 
Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar 84.17 pozis
yonuna dâhil değildir : 

ij) 82 ve 83 üncü fasıllardaki eşya; a) Tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyüt
k) XVII nci bölümdeki nakil vasıtaları; me makinaları ile çimlendirme cihazları (84.28); 
1) 90 ıncı fasıldaki eşya (ölçü aletleri hassas alet b) Un fabrikaları için hububatı tavlama cihazları 
ler, v.s.); (84.29); 
m) Saatçi eşyası (Fasıl 91); c) Şeker sanayiine mahsus difüzörler (84.30); 
n) 82.05 pozisyonundaki değişebilen aletler ve ma d) Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya 
kina aksamı olarak kullanılan 96.02 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden mamul eşyanın mu
fırçalar ile, iş gören kısımlarının yapıldığı maddeye amelesine mahsus termik makina ve cihazlar (84.40); 
göre yeri tâyin edilen benzeri değişebilen aletler e) Mekanik ameliyeler için imal olunan ve lüzumlu 
(40, 42, 43, 45, 59 uncu fasıllar ile 68.04, 69.09, v.s. dahi olsa, içindeki sühunet değişikliği (Isıtma veya 
pozisyonlar); soğutması) asıl İşine nisbetle tâli bulunan makina 
o) Oyuncak, oyun ve spor Ievazımatı mahiyetinde ve cihazlar. 
olan makinalar (Fasıl 97). Aşağıda yazılı olanlar 84.19 pozisyonuna dâhil değildir: 
2. Bu bölümün 1 ve 3 numaralı not hükümleriyle a) Ambalajların kapatılmasına mahsus dikiş maki
84 ve 85 inci fasılların 1 numaralı not hükümleri mah naları (84.41); 
fuz kalmak şartlyle, makinalara alt aksam ve par b) 84.54 pozisyonundaki yazıhane makina ve cihaz
çaların (84.64, 85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 pozisyonla ları. 
rındaki eşyanın aksam ve parçaları hariç) tasnifi 3. 84.62 pozisyonu, aynı zamanda, en büyük ve en 
aşağıdaki kaidelere göre yapılır : küçük kuturları, itibari kutruna nisbetle «%> 1 den veya 
a) 84 ve 85 inci fasılların herhangi bir pozisyonuna 0.05 milimetreden fazla farklı olmıyan (Hangisi daha 
(84.65 ve 85.28 pozisyonları hariç) giren aksam ve az ise o alınır.) parlatılmış çelik bilyalara da tatbik 
parçalar, hangi makinaya ait olursa' olsun, mezkûr olunur. Diğer çelik bilyalar 73.40 pozisyonuna dâhildir. 
pozisyona dâhildir; 4. Aksine bir hüküm bulunmadıkça ve yukarıdaki 2 
b) Münhasıran veya esas itibariyle muayyen bir ma- numaralı not hükmü ile XVI ncı bölümün 5 numa
kinada veya aynı pozisyona (84.59 ve 85.22 pozisyon ralı not hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, mütaaddit 
ları dâhil) giren mütaaddit makinalarda kullanılmaya işlerde kullanılan makinalar, bunların başlıca kullanı
elverişli aksam ve parçalar, ait oldukları makinaların lışını nazarı itibara alan pozisyona ve eğer böyle bir 
pozisyonlarına girer. Bununla beraber, esas itibariyle pozisyon yoksa veya başlıca kullanış maksadını tâyin 
hem 85.13 hem de 85.15 pozisyonundaki eşyada kulla mümkün değilse 84.59 pozisyonuna verilir. 
nılmaya elverişli aksam ve parçalar 85.13 pozisyonuna Her türlü maddeden ip ve halat yapmaya mahsus ma
dâhildir; kinalar |(Ip ve halat katlarmı birleştirici makinalar, 
c) Sair aksam ve parçalar 84.65 veya 85.28 pozisyo büküm makinaları, halat makinaları, VJS.) 84.59 po
nuna verilir. zisyonunda yer alır. 
3. Bu bölümde makinalar ile aksamı arasında tarife 84.01 — Su buharı veya başka buharlar hâsıl eden jenaratör-
tatbikatı bakımından bir tefrik yapıldığı takdirde, 1er «buhar kazanları» (Aynı zamanda alçak tazyikli 
tamamlanmamış makinalar tamamlanmış makinaların buhar hasıl eden kalorifer kazanları hariç). 40 
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84.02 — Su buharı veya başka buharlar hasıl eden jeneratörler 
için yardımcı cihazlar (Ekonomizörler, sürşoförler, 
buhar akümülâtörleri, kurum temizleme ve gaz t a 
sarruf cihazları, v.s.); buhar makinaları için kon-
dansörler. 40 

hazlar ( E l ile kullanılan neviden olsun olmasın); 
yangın söndürme cihazları (Doldurulmuş veya dol
durulmamış) ; püskürtme tabancalan ve benzeri c i 
hazlar; k u m veya buhar fışkırtma makina ve cihaz
ları i le benzerleri : 

84.03 — Gazojenler, sulu veya havalı gaz jeneratörleri; su ile 
işliyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jenera

a) Z i r a i mücadelede kullanılan mayi ve toz halindeki 
maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize et

törleri (Tasfiye tertibatı bulunsun bulunmasın). 50 meye mahsus mekanik cihazlar. 25 
84.04 — Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktörler b) Sair ler i . 50 

84.05 — 
hariç) ve buharlı yarı sabit makinalar. 40 c) A k s a m ve parçaları. 50 

84.05 — Su buharı veya başka buharlar hasıl eden buhar ma
kinaları (Kazanlarından ayrı olarak) . 

Pistonlu dahilî ihtiraklı motorlar : 
a) Motorlar. 

40 84.22 — Kaldırma, yükleme, boşaltma ve n a k i l işleri için m a 
k ina ve cihazlar (Asansörler, skipler, bucurgatlar, 

84.06 — 

Su buharı veya başka buharlar hasıl eden buhar ma
kinaları (Kazanlarından ayrı olarak) . 

Pistonlu dahilî ihtiraklı motorlar : 
a) Motorlar. 35 

krikolar , palangalar, maçunalar, döner köprüler, t a 
şıyıcılar, teleferikler, v.s.) (84.23 pozisyona girenler 

b) A k s a m ve parçalar. 40 hariç). 50 
84.07 — Hidro l ik çarklar, türbinler ve hidrolik başka mo

torlar. 25 
84.23 — Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması, n a k i l ve 

tesviyesine mahsus sabit veya müteharrik makina ve 
84.08 — Sair motorlar ve kuvvet hasıl eden makinalar : 

a) Uçaklar için tepki l i motor ve gaz türbinleri ile 
bunlann aksamı. 
b) Diğer gaz türbinleri ve bunlarm aksamı. 
c) Sair motorlar ve kuvvet hasıl eden makinalarla 

25 
25 

cihazlar (Mekanik kazma ve kürekler, kömür, k a y a 
ve madenleri tabaka halinde ayırarak parçalıyan ha-
vözler, ekskavatörler, raspalar, tesviye makinaları, 
buldozerler, skreyperler, v. s.) kazık varyos lan; k a r 
küreyici (87.03 pozisyonundaki kar küreyici arabalar 

bunların aksamı. 40 hariç). 15 
84.09 — M a k i n a ile işliyen yol si l indirleri . 50 84.24 — Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus, 
84.10 — Mayi ler için tulumbalar, motopomplar ve türfoopomp- tarla ve bahçe ziraatinde kullanılan makina ve c i 

1ar (Mekanik olmıyan tulumbalar ve ölçü tertibatı olan hazlar (Çimenlikler ve spor sahaları için sil indirler 
25 tevzi tulumbaları dâhil); mayiler için elevatörler dâhil). 25 

(Zincirl i , kovalı, şeritli, v.s.). 50 84.25 — Z i r a i mahsullerin hasat ve harman edilmesine mahsus 
84.11 — H a v a ve vakum tulumbaları, motopompları, türbo-

pompları; hava ve başka gaz kompresörleri, moto-
kompresörleri ve türbokompresörleri; serbest piston
l u jeneratörler; vantilatörler ve benzerler i : 
a) H a v a ve vakum tulumbalan, motopompları ve 

makina ve cihazlar; ot ve saman balyalama presleri; 
çayır ve çimen biçme makina ve cihazları; taneleri te
mizlemeye mahsus kalbur makinaları ve benzerleri; 
yumurta lan , meyvaları ve diğer z i r a i mahsulleri ağır
lık ve.büyüklüklerine göre ayırıcı makina ve cihazlar 

türbopompları ile serbest pistonlu jeneratörler. 40 (84.29 pozisyonuna giren değirmenciliğe mahsus ma
25 b) H a v a ve başka gaz kompresörleri, motokompre- k ina ve cihazlar hariç). 25 

sörleri ve türbokompresörleri. 50 84.26 — Süt sağmaya mahsus makina ve cihazlar ve sütçülükte 
c) Vantilatörler ve benzerleri. 60 kullanılan diğer makina ve cihazlar. 10 
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 50 84.27 — Şarap, elma şarabı ve benzerlerinin imalinde kullanılan 

84.12 — K l i m a c ihazlan (Tek b i r beden halinde birleşmiş ola
rak, motorlu bir vantilatör ile rutubet ve sühuneti t a 
di l edici tertibat iht iva edenler). 60 

84.28 — 
presler, fulvarlar ve başka cihazlar. 
Ziraate, bahçıvanlığa, tavukçuluğa ve ancılığa mah
sus diğer makina ve cihazlar (Mekanik veya termik 

25 

84.13 — Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, toz 
halinde katı yakıt veya gazla çalışanlar); otomatik 
ocaklar (Bunlarm ayrı olarak gelen mekanik kömür 
taşıyıcıları «avant - foyers», mekanik izgaralan, me
kanik kül boşaltıcı tertibatı ve benzeri tertibatı dâhil). 60 

84.29 — 

tertibatlı çimlendirme maklnalariyle, tavukçuluğa 
mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve c i 
hazları dâhil). 
Değirmenciliğe mahsus makina ve cihazlar ile, hubu
bat ve taneli kuru sebzelerin işlenmesine mahsus diğer 

25 

84.14 — Sanayie veya lâboratuvarlara mahsus fırınlar (85.11 makina ve cihazlar (Çiftçilikle İlgili olanlar hariç). 40 
pozisyonundaki elektrik fırınları hariç). 25 84.30 — Ekmekçilikte, pastacılıkta, bisküvicilikte, makarna 

84.15 — Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer makinalar, 
cihazlar ve malzemeler ( E l e k t r i k l i veya başka tert i 
batlı). 60 

gibi hamur işleri imalinde, reçel, şekerleme ve çikolata 
imalinde, biracılıkta ve et, balık, sebze ve meyvala
rın gıda maddesi olarak işlenmesinde kullanılan ve bu 

84.16 — Kalanderler ve hadde makinaları (Bu makinalara ait faslın diğer pozisyonlarına dâhil bulunmıyan ıbu türlü 
40 sil indirler dâhil) (Maden ve cam hadde makinaları makina ve cihazlar. 40 

hariç). 50 84.31 — -Kâğıt harumu imaline, kâğıt ve mukavvanın imal ve 
84.17 — Sühunet değişikliğini gerektiren ameliyeleri (Ezcümle : 

Isıtma, pişirme, kavurma, takt i r , rektif iye etme, steri l 
hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, bu
ğulama, tebahhur ettirme, kondanse etme, soğutma, 
v.s.) yapmaya mahsus tertibat ve cihazlar (Isıtılması 
elektrikle olsun olmasın) (Ev işlerinde kullanılmaya 
mahsus cihazlar hariç); şofbenler ve diğer su ısıtıcı
ları ( E l e k t r i k l i olanlar hariç) : 
a) Pastörizatörler, sterilizatörler ile bunlann ak

84.32 — 

84.33 — 

finisajına mahsus makina ve cihazlar. 
- C i l t makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus 

makinalar (Münferit yaprakları dikmeye mahsus m a 
kinalar dâhil) : 
a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olma
sın). 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 

- Kâğıt hamurunun, kâğıt ve mukavvanın "İşlenmesine 

30 

30 
40 

sam ve parçaları. 40 mahsus diğer makina ve cihazlar (Kâğıt ve mukavva sam ve parçaları. 40 kesmeye mahsus her nevi makina ve cihazlar dâhil): 
b) S a i r l e r i : a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olma

I - Şofben ve su ısıtıcıları. 60 sın). 30 
I I - Diğerleri. 40 b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

i n - A k s a m ve parçalan. 60 84.34 -- M a t b a a harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye 
84.18 — - Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma makinası 

ve sair makina, alet ve cihazlar; mayi lerin veya gaz
ların f i ltre edilmesine veya tasfiyesine mahsus c i 
hazlar. 30 

mahsus makinalar ; klişecilik, stereotipi ve benzer
ler i için makinalar, cihazlar ve malzemeler; matbaa 
harf leri , klişeler, levhalar, üstüvaneler ve tabedici d i 
ğer unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazır

84.19 — 

- Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma makinası 
ve sair makina, alet ve cihazlar; mayi lerin veya gaz
ların f i ltre edilmesine veya tasfiyesine mahsus c i 
hazlar. 30 lanmış klişe kalıpları, levhalar, üstüvaneler ve l i tog84.19 — - Şişeleri ve başka kabları temizlemeye veya kurut  rafya taşları (Düz, pürtüklü, cilâlı, v.s.) : 

a) Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye 
mahsus makinalar. 

maya, şişeleri, kutuları, çuvalları ve başka kabları dol
durmaya, kapamaya, etiketlemeye Veya kapsülle-

rafya taşları (Düz, pürtüklü, cilâlı, v.s.) : 
a) Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye 
mahsus makinalar. 30 meye, eşyayı paketlemeye veya ambalajlamaya mah

rafya taşları (Düz, pürtüklü, cilâlı, v.s.) : 
a) Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye 
mahsus makinalar. 30 

sus makina ve cihazlar; içkileri paylandırmaya mah b) Klişecilik, stereotipi ve benzerleri için makina 
30 sus cihazlar; bulaşık yıkama cihazları. 30 ve cihazlar. 30 

84.20 --Tartı alet ve cihazları (Tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül ve teraziler dâhil; 5 santigram ve daha az ağır
lıkları tartabilen hassas teraziler hariç); her türlü 
tartı alet ve cihazlarına mahsus tartılar : 
a) Basküller. 
b) Sairleri . 

50 
60 

84.35 -

c) Çinkodan klişeler. 
d) Sairleri . 
e) Müteferrik aksam ve parçalar. 

- M a t b a a işleri ve graf ik sanatlar için makina ve c i 
hazlar, kâğıt vericiler, kâğıt kırıcılar ve matbaacılığa 
mahsus diğer yardımcı cihazlar : 

40 
40 
40 

84.21 — - M a y i veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, da
ğıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik ci» 

a) T a m a m veya natamam (Kurulmuş olsun olma
sm). 30 
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b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 84.52 — Hesap makina lan ; muhasebe makinaları, kaydedici 
84.36 — Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddeleri l i f kasalar, posta pulu yerine kullanılan damga basan 

haline getiren makina ve cihazlar; dokumaya elverişli makinalar, bilet basma ve verme makina lan ve top 30 tabiî, sentetik veya suni l i f ler i hazırlamaya mahsus lama tertibatı olan benzeri cihazlar. 30 
makina ve cihazlar; dokumaya elverişli maddeler için 84.53 — Del ik l i k a r t l a çalışan istatistik mak ina lan ve ben
filâtür ve rotor makinaları;*bobin makinaları (Masura zerleri (Delici, kontrol edici, ayıncı, cetvel yapıcı, 
sancılar dâhil), çile ve tura makinaları. 30 teksir edici, v.s.). 20 

84.37 — Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve kaytan 
eşya ve file imaline mahsus makinalar ; dokuma, örme, 
v. s. işleri için hazırlayıcı makina ve cihazlar {Çözgü 
makinası, haşıl ve tutkal makinaları, v.s.) : 
a) Dokuma makina ve cihazlan. 35 

84.54 — Yazıhane için sair makina ve cihazlar (Hektografik 
olan veya mumlu kâğıtla çalışan teksir makinaları, 
adres basma makinalan, madenî para lan ayırma, 
sayma ve paketleme makinalan, kurşun kalem açan 
cihazlar, zımba ve raptiye makinalan , v.s. gibi) : 

b) Sairleri . 40 a) Teksir , adres basma makinaları. 40 
84.38 — 84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı makina 

ve cihazlar (Ratiyerler, jacquard makinaları, örgü, 
ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, mekik değiştir
me makinaları, v.s.); münhasıran veya esas itibariyle 
bu pozisyondaki ve 84.36 ve 84.37 pozisyonlarındaki 

84.55 — 
b) Sairleri . 
Münhasıran veya esas itibariyle 84.51 ilâ 84.54 pozis
yonlarındaki makina ve cihazlara ait olduğu anlaşıla
bilen aksam ve teferruat (Kutular, örtüler ve ben
zerleri hariç). 

30 

30 

84.39 — 

makinaiara ait olduğu anlaşılabilen aksam ve tefer
ruat (iğler, kelebekler, kard garnitürü, taraklar , iğ
neli taraklar , üretme memeleri, mekikler, gücü levha 
ve telleri, iğneler, platinler, tığlar, v.s.). 40 

84.56 — Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer madenî 
katı maddeleri (Toz veya hamur halinde olanlar dâ
hil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, ezme ve karıştır
maya mahsus makina ve cihazlar; madenî katı yakıt

84.39 — -Parça halinde veya şekilli keçe imaline ve finisajına 
mahsus makina ve cihazlar (Keçeden şapka imaline 

ları, seramik hamurlarını, çimentoyu, alçıyı ve toz 
veya hamur halindeki diğer madenî maddeleri aglo

mahsus makinalar ve şapka kalıpları dâhil): mere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver
meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan döküm
hane kalıpları yapmaya mahsus makinalar : 

a) Tamam veya natamam (Kurulmuş olsun olmasın). 30 
mere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver
meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan döküm
hane kalıpları yapmaya mahsus makinalar : b) Müteferrik aksam ve parçalar. 40 

mere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver
meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan döküm
hane kalıpları yapmaya mahsus makinalar : 

84.40 — - ip l ik l e r in , mensucatın ve dokumaya elverişli maddeler a) Beton karıştırma, taş kırma makinaları 50 
mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, 

a) Beton karıştırma, taş kırma makinaları 
25 ağartılması (Kaşarlanması), boyanması, aprelenmesi b) Sairleri . 25 

ve finisajına mahsus makina ve cihazlar (Çamaşır c) Müteferrik aksam ve parçalar. 25 
yıkama makinaları, hazır eşya için ütü ve pres ma 84.57 — Camı ve camdan mamul eşyayı sıcak olarak imale 
kinaları, mensucatı top haline getirme, katlama, kes ve işlemeye mahsus makina ve cihazlar; elektrik, elek
me veya dantellemeye mahsus makinalar dâhil); tronik ve benzeri işlerde kullanılan ampul, ince boru 
mensucat veya diğer mesnetler üzerine pat kaplamak ve valf lerin takılmasına mahsus makinalar. 30 
suretiyle lineleum veya diğer yer muşambaları imaline 
mahsus makinalar; ip l ik ; mensucat, keçe, deri, du
var kâğıdı, ambalaj kâğıdı, yer muşambası ve diğer 

84.58 — -İşleyici hünere ve şansa bağlı olmıyan otomatik satış 
cihazları (Posta pulu, sigara, çikolata, yiyecek ve 
saire veren otomatik cihazlar gibi) . 

- B u faslın başka pozisyonlarında z i k r i geçmiyen veya 
50 

maddeler üzerine basma yapan makinalar (Bu m a k i 
nalar için hakkedilmiş levha ve üstüvaneler dâhil) : 84.59 — 

-İşleyici hünere ve şansa bağlı olmıyan otomatik satış 
cihazları (Posta pulu, sigara, çikolata, yiyecek ve 
saire veren otomatik cihazlar gibi) . 

- B u faslın başka pozisyonlarında z i k r i geçmiyen veya maddeler üzerine basma yapan makinalar (Bu m a k i 
nalar için hakkedilmiş levha ve üstüvaneler dâhil) : 84.59 — 

-İşleyici hünere ve şansa bağlı olmıyan otomatik satış 
cihazları (Posta pulu, sigara, çikolata, yiyecek ve 
saire veren otomatik cihazlar gibi) . 

- B u faslın başka pozisyonlarında z i k r i geçmiyen veya 
s.y Basma makinalan. 35 bulunmıyan makinalar ve mekanik cihazlar : 30 

15 b) Her çeşit ve tipte yıkama makinaları. 
c) Sair makina ve cihazlar. 

40 
40 

a) Topraktan eşya imalinde kullanılan makinalar. 
b) Nükleer reaktör makinaları. 

30 
15 

8 4 . 4 1 -
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 50 c) Sair makinalar. 

d) Müteferrik aksam ve parçalar. 
Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenle
r in , madenî karbürlerin, camın, madenî maddelerin. 
(Seramik hamurlan, beton, çimento, v.s.), kauçuğun ve 

50 
50 8 4 . 4 1 - - Dikiş mak ina lan (Mensucat, deri ve kösele, ayakkabı, 

v.s. için) (Dikiş makinalarının mobilya kısımları dâ
h i l ) ; dikiş makinası iğneleri : 
a) Dikiş makinaları. 
b) Dikiş makinalarına mahsus mobilyalar. 

30 
50 

84.60 — 

c) Sair makinalar. 
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 

Maden dökümhaneleri için döküm kasaları; madenle
r in , madenî karbürlerin, camın, madenî maddelerin. 
(Seramik hamurlan, beton, çimento, v.s.), kauçuğun ve 

- Dikiş mak ina lan (Mensucat, deri ve kösele, ayakkabı, 
v.s. için) (Dikiş makinalarının mobilya kısımları dâ
h i l ) ; dikiş makinası iğneleri : 
a) Dikiş makinaları. 
b) Dikiş makinalarına mahsus mobilyalar. 

30 
50 suni plâstik maddelerin dökümünde kullanılan nevi

40 c) Dikiş makinaları iğneleri. 40 den kalıplar (Madenler için külçe kalıplan hariç). 40 
d) Müteferrik aksam ve parçalar. 30 84.61 -- Muslukçu eşyası ve boruculuğa ait benzeri diğer eşya 

84.42 — - Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayak
kabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline 

30 
(Tazyiki azaltıcı valf 1er ile termostatik valf 1er dâ- Deri ve köselenin hazırlanmasına ve işlenmesine, ayak

kabı ve deriden veya köseleden diğer eşya imaline hil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri 50 mahsus makina ve cihazlar (84.41 pozisyonundaki diğer kablar için). 50 
dikiş mak ina lan hariç). 30 84.62 -- Her nevi rulmanlar (Bilyalı, iğneli, makaralı veya her 

15 84.43 --Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve maden sa
nayiinde kullanılan tav ocaklan, döküm potalan, 
külçe kalıpları ve döküm makinaları. 15 

84.63 -
şekilde rulolu). 

-Transmisyon mil ler i , manivelalar, yatak kovanlar, 
mi l yatakları, dişliler ve sürtünme dişlileri, sürati ek-

15 

84.44 -- Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde sil indirleri . 40 silt ici , artırıcı ve değiştirici tertibat, volanlar ve m a 
84.45 -- Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine mah

40 karalar (Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük k a l 
dırmaya mahsus takımlar dâhil), irtibat çarkları, b i r sus makinah aletler (84.49 ve 84.50 pozisyonundaki

ler hariç). 50 
leştirme cihazları (Manşonlar, elâstiki birleştiriciler, sus makinah aletler (84.49 ve 84.50 pozisyonundaki

ler hariç). 50 v.s.) ve mafsal contalan {Kardan contalan, oldham 
84.46 --Taş, seramik müstahsallar, beton, amyantlı çimento contaları, v.s.). 30 

84.47 -

ve benzeri diğer madenî maddelerin işlenmesine ve 
camın soğuk olarak işlenmesine mahsus makinah alet
ler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 40 

84.64 -- Amyant , keçe ve mukavva gibi maddelerle mürettep 
madenî levhalardan veya ince madenî yapraklardan 
contalar ve benzerleri; makinalar, ince ve k a i m boru

84.47 --Ağaç , mantar, kemik, ebonit, suni plâstik maddeler 
ve benzeri diğer sert maddelerin işlenmesine mahsus 

lar ve benzerleri için poşet, zarf veya benzeri amba
lajlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş çeşitli 

makinah aletler (84.49 pozisyonundakiler hariç). 50 maddelerden mamul contalar ve benzerleri. 30 
84.48 --Münhasıran veya esas itibariyle 84.45, 84.46 ve 84.47 

pozisyonlanndaki makinah aletlere ait olduğu anla
şılabilen aksam ve teferruat {İşlenecek meddeleri t u 
tucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan 

8 4 . 6 5 -- Makinaların ve mekanik cihazların, elektrik için bağ
lama yerlerini, izole kısımlarını, bobin, kontak veya 
diğer elektrik tertibatını ihtiva etmiyen aksam ve par
çalan (Bu faslın diğer pozisyonlarında z i k r i geçmiyen 

pafta aynaları, taksim edici tertibat ve makinah alet veya bulunmıyan). 30 
lere mahsus sair tertibat dâhil); 82.04, 84.49 vé 85.05 

veya bulunmıyan). 

pozisyonlarındaki el aletlerine mahsus alet tutucu-
l a n : F A S I L 85 
a) 84.45 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinah aletlerin 
parça ve teferruatı. 
b) 84.46 tarife pozisyonundaki makinah aletlerin 

50 
Elektrik makina ve cihazları ve elektroteknik işlere 

yarıyan eşya; bunların aksamı 

parça ve teferruatı. 40 N O T L A R . 

84.49 -
c) Sairleri . 50 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

84.49 -- E l ile kullanılan pnömatlk veya motorlu aletler ve 
maJcinalı aletler (Elektr ik motorlu olanlar hariç). 50 a) E lektr ik le ısıtılan battaniye ve örtüler, yastıklar, 

ayak tandırları ve benzerleri; elektrikle ısıtılan g i y i m 
84.50 -- K a y n a k yapmaya, kesmeye ve satıh tavlamaya mah

sus, gazla çalışan makina ve cihazlar. 30 
eşyası, ayakkabılar, kulaklıklar ve üstte taşınan d i 
ğer eşya; 

84.51 --Yazı makinaları (Toplama tertibatı bulunanlar hariç); 
çek yazan makinalar, 30 

b) 70.11 pozisyonundaki cam eşya; 
c) E lektr ik le ısıtılan mobilyalar (Fasıl 94). 
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2. Aynı zamanda hem 85.01 pozisyonunda hem de 85.13 — Tel l i telefon ve telgraf için e lektr ik l i cihazlar ı(Kuran -
85.08, 85.09 veya 85.21 pozisyonlarında yer alabilen portör i le uzak mesafeler muhaberesini temine mah
eşya, bu son üç pozisyona veri l ir . sus cihazlar dâhil)1 : 
Bununla beraber, madenî tekneli, c iva buharlı müta- a) Telgraf makineleri 20 
törler 85.01 pozisyonunda kalır. b) Telgraf makinalarımn aksam ve parçaları. 30 
3. 85.06 pozisyonu, umumiyetle ev işlerinde kullanılan c) Sairleri . 30 
neviden olmak şartiyle aşağıda yazılı elektromeka
nik cihazları iht iva eder : 85.14 — Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak fre

kanslı elektrik amplifikatörleri : 

30 

a) Ağırlığı ne olursa olsun, süpürgeler, parke c i la aı) Mikrofonlar ve mesnetleri. 30 
lama makinaları, gıda maddelerini ezme ve karıştır İD ) Hoparlörler. 40 
ma makinaları, meyva presleri ve vantilatörler; c) Alçak frekanslı elektrik amplifikatörleri'. 50 
b) Ağırlığı 20 ki loyu geçmiyen diğer makina ve 
cihazlar. 85.15 — Alıcı ve verici radyotelefon ve radyotelgraf cihazları, b) Ağırlığı 20 ki loyu geçmiyen diğer makina ve 
cihazlar. alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazları (Gramo
Bununla beraber, bulaşık yıkama makinaları (84.19), fonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon k a 
çamaşır yıkama makinaları (Santrifüjlü olup olma meraları dâhil) ;radyo ile seyrüseferi idareye mahsus 
dığına göre 84.18 veya 84.40), ütü makinaları ( K a  cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıtasiyle uzak 
lender olup olmadığına göre 84.16 veya 84.40), dikiş mesafeleri kontrol cihazları : 
makinaları (84.41) ve 85.12 pozisyonundaki elektro-
termik cihazlar bu pozisyona dahi l değildir. a) Alıcı komple radyo cihazları (Gramofonla müceh

hez olanlar dâhil). 60 
S5.01 — - E l e k t r i k jeneratörleri, motorlar ve rotatif konverti -

sörler; statik transformatörler ve statik konverti - b) Alıcı komple televizyon cihazları (Radyo ve gra 
mofonla mücehhez olanlar dâhil). 60 

sörler (Redresörler ve saire) ; reaktans bobinleri ve 

b) Alıcı komple televizyon cihazları (Radyo ve gra 
mofonla mücehhez olanlar dâhil). 60 

şelfler : c) Sair komple cihazlar. 50 
a) Transformatörler ,(35 000 volt ve 2 000 K W A d) A k s a m ve parçalar. 50 
dan aşağı olanlar). 50 85.16 — Demiryolları ve diğer yollar için elektrikl i işaret, em
b) Transformatörler (35 000 volt ve 2 000 K W A niyet, kontrol ve kumanda cihazları (Limanlar ve 
dan yukarı olanlar). 40 hava meydanları için olanlar dâhil). 15 
c) E l e k t r i k jeneratörleri (100 K W A dan aşağı olan 85.17 — E l e k t r i k l i ses ve işaret cihazları [(Ziller, sirenler, ilân 
lar ) . 50 levhaları, hırsızlığa veya yangına karşı alarm cihaz

d) E l e k t r i k jeneratörleri (100 K W A dan yukarı olan
50 

85.18 — 
ları, v. s.) (85.09 ve 85.16 pozisyonlarmdakiler hariç). 50 d) 

lar ) . 
e) E l e k t r i k motorları (10 hariç) beygir gücüne kadar 
olanlar). 

25 

50 

85.18 — E l e k t r i k kondansatörleri '(Sabit, değişebilir veya ayar lar ) . 
e) E l e k t r i k motorları (10 hariç) beygir gücüne kadar 
olanlar). 

25 

50 
edilebilir) : 
a) Sabit elektrik kondansatörleri. 
b) Sairleri . 

35 
40 

f) E l e k t r i k motorları >(10 ve daha yukarı beygir gü

35 
40 

cüne kadar olanlar). 40 85.19 — E l e k t r i k devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, 
g) Konventisörler (Rotatif ve stat ik) . 
h) Sairleri . 

40 kol lara ayrılması veya irtibatlandırilması için teçhig) Konventisörler (Rotatif ve stat ik) . 
h) Sairleri . 

40 
zat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre 

g) Konventisörler (Rotatif ve stat ik) . 
h) Sairleri . 50 kesiciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlanma kutu
i j ) A k s a m ve parçalar. 50 ları, v. s.); ısıtıcı olmıyan rezistanslar, potansiyomet-

85.02 — E l e k t r i k l i mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edil 
memiş daimi miknatıslar; manyetik veya elektroman
yetik platolar, miller ve tesbite yarıyan benzeri diğer 
manyetik veya elektromanyetik tertibat; elektroman
yetik birleştiriciler, irtibatlandırıcılar, vites değiştiri
ciler ve frenler; elektromanyetik vinç başları. 25 

reler ve reostalar; rezistans, endüksiyon, ihtlzazlı kon
tak veya motorla çalışan otomatik voltaj regülâtör
ler i ; kumanda veya tevzi tablolaırı (Telefon tevzi tab
loları hariç) : 
a) E l e k t r i k devresinin kesilmesi, bölünmesi, korun
ması, ko l lara ayrılması veya irtibatlandırilması için 

85.03 — E l e k t r i k pi l leri . 50 teçhizat. 50 
85.04 — E l e k t r i k akümülâtörleri. 50 b> Isıtıcı olmıyan rezistanslar, potanalyometreler ve 

reostalar. 35 85.05 — E l ile kullanılmaya mahsus elektromekanik aletler ve 
b> Isıtıcı olmıyan rezistanslar, potanalyometreler ve 
reostalar. 35 

makinalı aletler (Motor takılmış). 35 c) Kumanda veya tevzi tabloları. 
d) Sairleri . 
e) A k s a m ve parçalar. 
Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şualar temi

40 
25 
25 85.06 — E v işlerinde kullanılmaya mahsus elektromekanik c i 

c) Kumanda veya tevzi tabloları. 
d) Sairleri . 
e) A k s a m ve parçalar. 
Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şualar temi

40 
25 
25 

85.07 — 
hazlar (Motor takılmış). 60 85.20 — 

c) Kumanda veya tevzi tabloları. 
d) Sairleri . 
e) A k s a m ve parçalar. 
Tenvirata yahut ültraviole veya enfraruj şualar temi

40 
25 
25 

85.07 — E l e k t r i k motorlu traş makinaları, saç kesme ve hay 50 
85.20 — 

nine yarıyan, kızma veya deşarj esaslı elektrik ampul 
van kırkma makinaları. 50 ve tüpleri; ark lâmbaları; fotoğrafçılıkta kullanılan 

85.08 — Dahi l i ihtiraklı motorları ateşlemeye ve hareket ett ir ve elektrikle ateş alan flâş ampulleri. 50 
meye mahsus tertibat ve cihazlar (Manyetolar, dina-
momanyetolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma 
bujileri, muharrikler, v. s.); bu motörlerle bir l ikte 
kullanılan jeneratörler (Dinamolar) ve konjonktör -
disjonktörler. 

85.21 — Elektronik lâmbalar, tüpler ve valfler ı(85.20 pozisyo
nundakiler hariç olmak üzere, sıcak katotlu, soğuk 

meye mahsus tertibat ve cihazlar (Manyetolar, dina-
momanyetolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma 
bujileri, muharrikler, v. s.); bu motörlerle bir l ikte 
kullanılan jeneratörler (Dinamolar) ve konjonktör -
disjonktörler. 40 

katotlu veya fotokatotlu olanlar), ezcümle : Havası 
alınmış, buharlı veya gazlı lâmbalar, tüpler ve valf lar 

meye mahsus tertibat ve cihazlar (Manyetolar, dina-
momanyetolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma 
bujileri, muharrikler, v. s.); bu motörlerle bir l ikte 
kullanılan jeneratörler (Dinamolar) ve konjonktör -
disjonktörler. 40 

(Civa buharlı redresör tüpler dâhil), katodik tüpler, 
85.09 — Bisikret ve benzerleri i le motorlu k a r a n a k i l vasıta televizyon kameraları için valfler, v. s.; foto - elektrik 

ları için elektrikl i aydınlatma ve işaret cihazları, cam 40 selül'ler; monte edilmiş tranzistorlar ve monte edilmiş 
siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici tertibat. 40 benzeri yarı nâkil elemanlar; monte edilmiş piezo-

85.10 — Kendi enerji kaynak'lariyle işliyen elektrikl i portatif 
lâmbalar (Pi l l i , akümülâtörlü, elektromanyetik, v. s.) 

elektrik kristaller : 
a) 85.15 pozisyonundaki cihazların elektronik lâmba, 

1(85.09 pozisyonundakiler hariç) 1 : 25 tüp ve transistorları, 
b) Sairleri . 

35 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 25 tüp ve transistorları, 

b) Sairleri . 20 
b) Sairleri . 50 85.22 — B u faslın başka pozisyonlarında z i k r i geçmiyen veya 

85.11 — Sanayide ve lâboratuvârlarda kullanılan elektrik fırın bulunmıyan elektrikli ' makina ve cihazlar. 50 
ları (Elektr ik endüksiyonu veya elektrik enerjisi kaybı 85.23 — E l e k t r i k için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar 
suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya mahsus 

85.23 — 
(Müşterek akslı kablolar dâhil), şeritler, çubuklar ve 
benzerleri (Anodik olarak lâke veya okside edilmiş cihazlar dâhil); kaynak, lehim ve kesme işleri için 
(Müşterek akslı kablolar dâhil), şeritler, çubuklar ve 
benzerleri (Anodik olarak lâke veya okside edilmiş 

elektrikl i makina ve c ihaz lar : olanlar dâhil), (irtibat parçalan ile teçhiz edilmiş o l 
a) Sanayide ve lâboratuvârlarda kullanılan elektrik sun olmasın). 50 
fırınları (Elektr ik endüksiyonu veya elektrik enerjisi 85.24 — E l e k t r i k işlerinde veya elektroteknik işlerinde ku l la 

nılan, madenli veya madensiz, kömür veya grafitten 
eşya ve parçalar ^Elektr ik makina lan için süpürgeler, 

kaybı suretiyle termik ameliyelerde kullanılmaya 
85.24 — E l e k t r i k işlerinde veya elektroteknik işlerinde ku l la 

nılan, madenli veya madensiz, kömür veya grafitten 
eşya ve parçalar ^Elektr ik makina lan için süpürgeler, mahsus cihazlar dâhil); kaynak, lehim ve kesme iş 25 

E l e k t r i k işlerinde veya elektroteknik işlerinde ku l la 
nılan, madenli veya madensiz, kömür veya grafitten 
eşya ve parçalar ^Elektr ik makina lan için süpürgeler, 

l er i için e lektr ikl i makina ve cihazlar. 25 lâmba, p i l veya mikrofonlar için kömürler, fmniar , 
b) Müteferrik aksam ve parçalar. 30 kaynak c ihazlan veya elektroliz tesisleri için elektrot

85.12 — E l e k t r i k l i su ısıtıcılar, şofbenler ve daldırma suretiyle 
ısıtıcı cihazlar; bina, saha ve benzeri yerleri ısıtıcı 

lar, v. s. gibi) : 
a) E l e k t r i k makina ve cihazlar için baleler. 35 

elektrikl i cihazlar; berber işleri için elektrotermik b) Sair ler i . 25 cihazlar (Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç 
kıvırma maşalarını ısıtma cihazları, v. s.); elektrik 85.25 — 

b) Sair ler i . 25 cihazlar (Saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç 
kıvırma maşalarını ısıtma cihazları, v. s.); elektrik 85.25 — izolatörler '(Yapıldığı madde ne olursa olsun). 5Q 
ütüleri; ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar; 85.26 — E l e k t r i k makina, cihaz ve tesisleri için izole edioi par
85.24 pozisyonundakilerden gayrı ısıtıcı rezistanslar. 60 çalar (Tamamen izole edici maddelerden mamul veya 
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85.27 -

vidalı duylar gibi bağlayıcı madenî parçaları ihtiva 
edenler) |(85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç). 50 

-Âdi madenlerden izole edici borular ve bunlarm bağ
layıcı parçadan {Dâhilen izole edilmiş). 50 

lunmaktadır : Birleştirilmiş hatlar ((Portatif olsun ol
masın), döner plâtformlar ve döner köprüler, durdur85.27 -

vidalı duylar gibi bağlayıcı madenî parçaları ihtiva 
edenler) |(85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç). 50 

-Âdi madenlerden izole edici borular ve bunlarm bağ
layıcı parçadan {Dâhilen izole edilmiş). 50 

ma tamponları, gabariler, semaforlar, müteharrik 
diskler ve levhalar, tren yolu geçitleri için kumanda 

85.28 --Makina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarında 
zikri geçmiyen veya bulunmıyan elektrikli aksam ve 

cihazlan, makas tertibatı, uzaktan manevra cihazları 
ve her türlü yollar için elektrikli olmıyan diğer me

parçalan. 50 kanik İşaret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazlan parçalan. 50 (Elektrikli aydınlatma için tâli tertibatı bulunsun bu
lunmasın). 

BÖLÜM XVII 86.01 — Buharlı lokomotifler ve lokotraktörler; tenderler. 20 BÖLÜM XVII 
86.02 — Elektrikli lokomotifler ve lokotraktörler {Akümülâ-

Nakil vasıtaları törlü olanlar veya elektrik enerjisini dışardan alan
lar). 
Sair lokomotifler ve lokotraktörler. 

20 
20 NOTLAR. 86.03 — 

törlü olanlar veya elektrik enerjisini dışardan alan
lar). 
Sair lokomotifler ve lokotraktörler. 

20 
20 

1. 97.01, 97.03 ve 97.08 pozisyonlanna giren eşya ile, 86.04 — Motorlu vagonlar {Tramvay için olanlar dâhil)1 ve mo
97.06 pozisyonuna giren küçük ve büyük kızaklar ve torlu drezinler : 
benzerleri bu bölüme dâhil değildir. a) Motorlu vagonlar. 20 
2. Aşağıda yazılı eşya, nakil vasıtalanna mahsus b) Sairleri. 30 
oldukları anlaşılsa bUe, bu bölümdeki «Aksam», «Par 86.05 — Yolcu vagonlan, tramvay römarkları, bagaj furgon-
ça» ve «Teferruat» tâbirleri içine girmez : Ian, posta vagonlan, hasta vagonlan, mevkufların 
a) Yapıldığı madde ne olursa olsun, contalar, ronde nakline mahsus vagonlar, tecrübe vagonları ve demir
lâlar ve benzerleri {İmal edildiği madenin rejimine yolları için sair hususi vagonlar. 30 
veya 84.64 pozisyonuna verilir); 86.06 — Atelye vagonlar vinçli vagonlar ve demiryollan için 
b) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği diğer servis vagonlan; motorsuz drezinler. 30 
üzere, âdi madenlerden {BÖLÜM XV) umumi istimale 86.07 --Ray üzerinde yük nakline mahsus vagon ve vago
mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik madde netler. 30 
lerden {Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 86.08 — - Her nevi nakliyat İçin tekne ve konteynerler {Sarnıç 

30 

c) 82 nci fasılda yer alan eşya (Aletler); ve hazne konteynerler dâhil). 30 
d) 83.11 pozisyonuna dâMl eşya; 
e) 84.01 ilâ 84.59 pozisyonlarında yer alan makina 

86.09-- Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve parçalan. 10 
ve cihazlarla bunların aksam ve parçalan; 84.61, 84.62 86.10 — - Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; her türlü 
pozisyonlannda yazılı eşya ve 84.63 pozisyonundaki münakale yollan için elektrikli olmıyan mekanik işa

ret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazlan; bunlann transmisyon tertibatı (Motorun bünyesine dâhil par
münakale yollan için elektrikli olmıyan mekanik işa
ret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazlan; bunlann 

25 çalar olmak şartiyle); aksam ve parçaları. 25 
f) Elektrik makina ve cihazlariyle elektrik teçhizat 
ve teferruatı {Fasıl 85); FASIL 87 
g) 90 ıncı fasılda yer alan alet ve cihazlar; 
h) Saatçi eşyası {Fasıl 91); 
İJ) Silâhlar [((Fasıl 03); 

Motor lu kara nakil vasıtaları, t raktör ler , bisikletler, 
motosikletler ve diğer kara nak i l vasıtaları 

k) Kara nakil vasıtalarının aksamı olarak kullanılan NOTLAR, 
cinsten fırçalar 1(96.02). 1. • Bu fasıl anlamında «Traktör» tâbiri, esas itiba
3. 86 ilâ 88 inci fasıllarda zikru geçen «Aksam, parça riyle diğer kara nakil vasıtalannı, cihazlan veya yük
ve teferruat» tâbirine, münhasıran veya esas itiba leri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal 
riyle bu fasıllarda yer alan eşya ve vasıtalara ait bu olunan ve asli vazifesinin yanısıra alet ve edevatı, 
lunmıyan aksam, parça ve teferruat dâhil değildir. Bu gübre, tohum ve saireyi taşımaya mahsus tertibatı 
fasılların iki veya daha ziyade pozisyonuna girebile bulunan veya bulunmıyan motorlu kara nakil vasıta
cek mahiyette olan aksam, parça veya teferruat, asıl larını ifade eder. 
kullanma yerine göre tasnif edilir. 2. Şoför mahalli bulunan motorlu kara nakil vasıta
4. Hem hava, hem kara nakil vasıtası olarak kulla larının şasileri 87.04 pozisyonuna değil, 87.02 pozisyo
nılmaya elverişli, hususi surette imal edilmiş uçak nuna girer. lar, uçak sayılır. Hem karada, hem denizde kullanıl
maya elverişli, hususi surette imal edilmiş motorlu 
kara nakil vasıtaları, motorlu kara nakil vasıtası sa
yılır. 
5. Bu bölüme giren nakil vasıtaları ve diğer eşyadan, 

3. 87.10 pozisyonu, normal olarak büyüklerin bindiği 
şekilde imal edilmiş olmıyan ve bilyalı rulmanları bu
lunmıyan çocuk bisikletlerini ihtiva etmez, bunlar 

lar, uçak sayılır. Hem karada, hem denizde kullanıl
maya elverişli, hususi surette imal edilmiş motorlu 
kara nakil vasıtaları, motorlu kara nakil vasıtası sa
yılır. 
5. Bu bölüme giren nakil vasıtaları ve diğer eşyadan, 97.01 pozisyonuna girer. 

30 aksamı tamamlanmamış veya imali bitirilmemiş olan- 87.01 --Traktörler (Vinçli traktörler dâhil). 30 
lan, aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş 87.02 -- insan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil 
vasıta ve eşyanın asli vasıflarım haiz bulunduğu tak

87.02 -
, vasıtaları (Spor otomobilleri ve troleybüsler dâhil) 

dirde, bunlar gibi tasnif edilir. {Motorun cinsi ne olursa olsun) : 
6. Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu bölüme dâ a) Binek otomobilleri ve otobüsler. 75 
hil olan {Veya yukarıdaki 5 numaralı not hükmü ge b)' Sairleri. 60 
reğince aksamı tamamlanmış veya imali bitirilmiş eş 87.03 -- Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları 
ya gibi tasnif edilen) eşya, sökülmüş veya monte edil
memiş bir halde ithal olunduğu takdirde, monte edil
miş eşya gibi tasnif edilir. 

87.03 -
{Tamir arabaları, tulumbalı veya merdivenli araba
lar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus arabalar, 

ya gibi tasnif edilen) eşya, sökülmüş veya monte edil
memiş bir halde ithal olunduğu takdirde, monte edil
miş eşya gibi tasnif edilir. tohum, gübre, su ve saire saçan arabalar, vinçli ara

balar, projektörlü arabalar, atelye arabalar, radyoloji 
FASIL 86 cihazlariyle mücehhez arabalar ve benzerleri) {87.02 60 

Demiryolu nak i l vasıtaları ve malzemesi; t raf ik iç in elektrikle pozisyonundaki motorlu kara nakil vasıtalan hariç). 
İHTAR : Verem mücadelesinde kullanılmak üzere it

60 

çahşmıyan işaret cihazları hal olunan, radyoloji cihazı ve jeneratör ile mücehhez 
NOTLAR. motorlu kara nakil vasıtaları. Sağlık ve Sosyal Yar
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Demiryolu ve tramvay hattı için ağaçtan tra
versler 1(44.07)' ve betondan traversler {68.11); 

87.04 -
dım Bakanlığının müsaadesi ile vergiden muaftır. 

— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu 
kara nakil vasıtalarının motorlu şasileri. 

— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlannda yer alan motorlu 
50 

b) 73.16 pozisyonuna dâhil bulunan demiryolu ve 87.05 -

dım Bakanlığının müsaadesi ile vergiden muaftır. 
— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu 

kara nakil vasıtalarının motorlu şasileri. 
— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlannda yer alan motorlu 

tramvay hattı malzemesi; kara nakil vasıtalarının karoserleri (Şoför mahalleri 80 
c) 85.16 pozisyonundaki elektrikli işaret cihazları. dâhil). 

80 
2. Dingiller, tekerlekler, dingile takılı tekerlekler 87.06 -— 87.01, 87.02 ve 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu 
{Tekerlek takınılan), bandajlar, tekerlek gövdeleri, kara nakil vasıtalarının aksam, parça ve teferruatı : 
göbekleri ve diğer tekerlek aksamı, şasiler, bogjiler, a) 87.01 pozisyonundaki vasıtalann karoseri aksamı. •50 
biseller ve benzeri diğer tekerlek takımları, dingil b) 87.04 pozisyonundaki şasilerin aksamı : 
yatakları |(Katı veya mayi yağ yatakları), her nevi I - Traktörlere ait olanlar. 

II - Sairleri, 
c) Sairleri. 

— Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşı

30 
fren tertibatı, müsademe tamponları, cer kancaları ve 

I - Traktörlere ait olanlar. 
II - Sairleri, 
c) Sairleri. 

— Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşı

50 
70 koşum takımlan, geçiş körükleri ve vagonlara ait ka

I - Traktörlere ait olanlar. 
II - Sairleri, 
c) Sairleri. 

— Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşı

50 
70 

roseri eşyası 86.09 pozisyonuna girer. 
3. Yukarıdaki 1 numaralı not hükmü mahfuz kalmak 

87.07 -

I - Traktörlere ait olanlar. 
II - Sairleri, 
c) Sairleri. 

— Fabrika ve antrepolarda, kısa mesafelerde eşya taşı

50 
70 

şartiyle, 86.10 pozisyonuna bilhassa şunlar dâhil bu- maya ve istif yapmaya ve benzeri işler görmeye mah-
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sus motorlu şaryolar (Motorun cinsi ne olursa olsun); den veya aglomere deri ve köseleden mamuller (42.04) 
demiryolu istasyonlarında kullanılan neviden traktör ve dokumaya elverişli maddelerden mamuller ,(¡59.17); 

87.08 -
ler; bunların aksam ve parçalan. 50 b) 69.03 pozisyonunda yer alan ateşe mukavim eşya, 

87.08 -- T a n k l a r ve muharebe için diğer zırhlı otomobiller '(Si 69.09 pozisyonuna giren, lâboratuvârlarda, kimyevi 
lahla mücehhez olsun olmasın); bunların aksam ve 

15 
ameliyelerde ve diğer teknik işlerde kullanılan eşya; 

87.09 -
parçaları. 15 c) Optik tarzda işlenmemiş camdan aynalar (70.09) 

87.09 --Motos ik let ler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler 
((Sepetli veya sepetsiz); motosiklet ve her türlü bisik
let İçin a y n olarak gelen sepetler. 60 

ve optik eşya mahiyetinde olmıyan âdi madenden veya 
kıymetli madenlerden aynalar [(Hale göre, 83.12 veya 
Fasıl 71); 

87.10 --Motorsuz bisikletler (Üç tekerlekliler ve benzerleri 
dâhil). 50 

d) 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 ve 70.18 pozisyon
larına giren cam eşya; 

87.11 --Malûller tarafından kullanılmak üzere hususi surette 
ima l edilmiş, hareket ett ir ic i tertibatı bulunan ko l 
tuklar ve benzeri vasıtalar (Motorlu olsun olmasın). 10 

e)' X V inci bölümün 2 numaralı notunda tari f edil
diği üzere, âdi madenlerden ((Bölüm X V ) , umumi i s t i 
male mahsus malzeme ve aksam ile suni plâstik mad

87.12 -- 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlannda yer alan naki l delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
vasıtalannın aksam, parça ve teferruatı. 50 f) 84.10 pozisyonundaki ölçü tertibatını haiz tevzi 

87.13 -- Çocuk ve hasta nakline mahsus, hareket ett ir ic i ter
50 

tulumbaları; eşyayı tartarak sayan ve kontrol eden 
tibatı bulunrmyan arabalar; bunlann aksam ve par
çalan : 
a) Çocuk arabalan. 

tartı alet ve cihazlsuiyle, bunlann »ayn olarak ithal 
olunan tartıları (84.20); 84.22 pozisyonundaki kaldırma 

tibatı bulunrmyan arabalar; bunlann aksam ve par
çalan : 
a) Çocuk arabalan. 60 ve istöfleme cihazları; makinalı aletlerin iş gören kı
b) Sairleri . 50 sımlarını veya üzerinde işlenen eşyayı ayarlamaya mah

87.14 -
b) Sairleri . 50 sus tertibat 1(84.48); optik okuma tertibatiyle, meselâ 87.14 -- Hareket ettirici tertibatı bulunrmyan diğer k a r a n a k i l 
vasıtaları; her türlü vasıtalar için römorklar; bunla-
l a n n aksam ve parçalan : 

optik bölücülerle mücehhez olsun olmasın (Gözlükler, 
merkezi tâyine, hizaya getirmeye yanyanlar gibi t a 
mamen optik aletlerden sayılan tertibat hariç) (de-

a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları. 
b) Sair ler i . 

50 
60 

tandörler, vanalar ve sair muslukçu eşyası 1(84.61); a) Kamyon ve traktörler için yük römorkları. 
b) Sair ler i . 

50 
60 g) Motorlu kara naki l vas ' ta lan içlin aydınlatma 

F A S I L 88 projektörleri (85.09), radyo ile seyrüseferi idareye F A S I L 88 mahsus cihazlar, radar cihazları ve radyo vasıtasiyle 
Hava nakil vasıtaları uzak mesafeleri kontrol cihazları (85.15); 

88.01 -— Balonlar ve hava gemileri. h) Münhasıran manyetik usullerle çalışan, ses kay88.01 -— Balonlar ve hava gemileri. 5 detmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus sinema 
88.02 -— Aerodinler (Uçaklar, deniz uçaklan, uçurtmalı balon

lar, planörler, otojirler, helikopterler, ornitopterler, 
v. s.); rotoşütler : 

cihazları (92.11); manyetik ses diyaframlan (92.13); 
i j ) 97 nci fasla giren eşya; 
k) İstiap ölçmeye mahsus aletler ( M a m u l olduğu 

a) Z i ra i mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanıl maddeye göre tasnif edil ir) . 
mak üzere İthal olunan özel yapıdaki uçaklar ( T a n m 

maddeye göre tasnif edil ir) . 
Bakanlığının müsaadesiyle). Muaf 2. i m a l i bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış 
b) Sa ir ler i . 5 makina, cihaz ve aletler, imal i bitirilmiş veya aksa 

88.03 -
b) Sa ir ler i . 

mı tamamlanmış mümasillerinin asli vasıflan haiz 88.03 -— 88.01 ve 88.02 pozisyonlarına giren eşyanın aksam ve 
parçalan. 5 bulunduklan takdirde, ondamı rejimine tabi tutulur. 

3. Y u k a n d a k i 1 ve 2 numaralı not hükümleri mah
88.04 -— Paraşütler ve bunlann aksam, parça ve teferruatı. 5 fuz kalmak şartiyle, münhasıran veya esas itibariyle 
88.05 -— Katapültler ve benzeri başka atma c ihazlan; yerde 

uçuş tal imleri yapmaya mahsus cihazlar; bunların ak
sam ve parçaları. 5 

bu fasla dâhil makina, cihaz ve aletlerde kullanılmaya) 
elverişli aksıam, parça ve teferruat, aşağıda yazılı o l 
duğu şekilde tasnif edilir : 

F A S I L 89 
a) B u fasla yahut 84.85 veya 91 inci fasıllara (84.65 

F A S I L 89 ve 85.28 pozisyonları hariç) giren makina, cihaz ve 
Deniz, nehir ve gol nakil vasıtaları aletleri teşkil eden aksam, parça ve teferruat, o eş

N O T . yanın dâhil bulunduğu pozisyona girer; 
Monte edilmiş olsun olmasın, inşası bitmemiş veya ak b) Diğer aksam, parça ve teferruat, metnindeki 
samı tamamlanmamış gemilerle gemi tekneleri ve şartlara uyduğu takdirde 90.29 pozisyonuna, aks i h a l 
monte edilmemiş tamam gemiler, a it bulunduklan ge de aksam, parça ve teferruatını teşkil ettiği makina, 
m i nevinin rejimine tabidir ; nevi tâyin edilemiyenler cihaz ve aletlerin yer aldıklan tarife pozisyonlanna 
89.01 pozisyonuna girer. girer. 

89.01 — Gemiler ve suda işliyen diğer vasıtalar (Bu faslın d i  4. 90.05 pozisyonuna, astronomi dürbünleri (90.06) ve 89.01 
ğer pozisyonlarına girenler hariç). 50 silâhlar için nişan dürbünleri, denizaltıları ve muha

89.02 — Römorkörler. 30 rebe tanklarına mahsus periskoplar ve bu fasıldaki 89.02 — Römorkörler. 30 makina, cihaz ve aletlere mahsus olan dürbünler dâ
89.03 — Fener gemileri, tulumbalı gemiler, her nevi tarak du- hili değildir 1(90.13). 

5. H e m 90.13 hem 90.16 pozisyonuna girebilecek m a 
hiyette olan optik ölçü, muayene ve kontrol makina, 
cihaz ve aletleri 90.16 pozisyonuna girer. 

ba lan , yüzen vinçler ve asli vazifelerine nispetle nak
liye hizmetleri i k i n c i derecede kalan diğer gemiler; 
yüzen havuzlar. 30 

hili değildir 1(90.13). 
5. H e m 90.13 hem 90.16 pozisyonuna girebilecek m a 
hiyette olan optik ölçü, muayene ve kontrol makina, 
cihaz ve aletleri 90.16 pozisyonuna girer. 

89.04 — Sökülecek gemilerle, suda dşliyen sökülecek diğer va 
sıtalar. Muaf 6. 90.28 pozisyonuna, münhasıran aşağıda yazılı olan

lar dâhildir : 
89.05 — Çeşitli yüzer vasıtalar (Rezervuarlar, dubalar, bağla la) E l e k t r i k miktannı ölçmeye, muayene veya kont

rol etmeye mahsus alet ve cihazlar; 
b) 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 ve 
90.27 pozisyonlannda tari f edilen mahiyette olan, f a 

ma şamandıraları, işaret şamandıraları, işaret kuleleri 
ve benzerleri gibi) . 40 

la) E l e k t r i k miktannı ölçmeye, muayene veya kont
rol etmeye mahsus alet ve cihazlar; 
b) 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 ve 
90.27 pozisyonlannda tari f edilen mahiyette olan, f a 

B Ö L Ü M X V I I I 
kat işleyişi, araştırılan veya otomatik olarak kont

B Ö L Ü M X V I I I ro l edilen faktörle mütehavvil elektrik! b ir olaya da 
yanan makina, cihaz ve aletler (Stroboskoplar hariç)1; 

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

c) A l f a , beta, gama şualannı, X - şuıaı ile kozmik 
şuaları ve benzeri radyosyonları meydana çıkarmaya 
veya ölçmeye mahsus aleti ve cihazlar. 

eşyası; musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayat 
ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların 

7. B u fasla dâhil eşya İle birl ikte i tha l olunan kılıf, eşyası; musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayat 
ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; bunların mahfaza ye benzerleri, o eşya ile satılması mûtat ne

aksam ve teferruatı viden bulundukları takdirde, mezkûr eşya i le bir l ikte aksam ve teferruatı 
tasnif edilir. A y n olarak i tha l edildiklerinde kendi 

F A S I L 90 rejimlerine tabi tutulurlar. 
90.01 — Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, priz 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinema, olcu, ayar, kontrol alet 
90.01 

malar, aynalar ve diğer optik eşya '(Optik tarzda iş
ve cihazları; tıbbi - cerrahı alet ve cihazlar lenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); yaprak 

30 N O T L A R . veya levha halinde polarizan maddeler. 30 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 90.02 — Alet ve cihazlar için, her türlü maddeden, monte edil
a) Teknik işlerde kullanılan, sertleştirilmemiş vülka miş adeseler, prizmalar, aynalar ve sair öptük eşya 40 nize kauçuktan mamul eşya 1(40.14), deri ve kösele' (Opt ik tarzda işlenmemiş bu çeşitten, cam eşya hariç) 40 
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90.03 — Gözlük çerçeveleri ve aksamı {Âdi gözlük, yaylı göz
lük, saplı gözlük, toz veya güneş gözlüğü ve benzer
leri için). 100 

kontrol etmeye mahsus alet ve cihazlar {Ezcümle : 
Viskozlmetreler, porozimetreler ve dilatometreler); 
hararet, ışık ve ses ölçmeye veya kontrol etmeye mah

90.04 — Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya sus alet ve cihazlar (Ezcümle : Fotometreler - poz ver
güneş gözlükleri ve benzerleri i(Tıbbi, koruyucu, v .s . ) . 100 me zamanını gösterenler dâhil - kalorimetreler g ib i ) ; 

40 90.05 — Dürbünler ı(Tek veya çift gözlü), prizmatik olsun ol 
masın. 50 90.26 — 

mikrotomlar. 
Gaz, mayi' ve elektrik sayaçları (İstihsal, sarfiyat ve 

40 

90.06 — Astronomi ve kozmoğrafya aletleri {Teleskop, astro
50 

90.27 — 
kontrol için olanlar dâhil). 50 

nomik, meridyen, ekvatoryal dürbünler, v.s.) ve bun 90.27 — Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçtan, istihsal sayaç-
ların mesnetleri l(Radyo - astronomi aletleri hariç). 20 l a n , taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podo-

90.07 — 
ların mesnetleri l(Radyo - astronomi aletleri hariç). 20 

metreler, v .s . ) , sürat müşirleri ve takimetreler (Man
yetik takimetreler dâhil, 90.14 pozisyonundakiler ha -
n ç ) ; striboskoplar. 

90.07 — Fotoğraf c ihaz lan ; fotoğraf veya sinema için flâş ışığı 
hâsıl etmeye mahsus cihaz veya tertibat. 60 

metreler, v .s . ) , sürat müşirleri ve takimetreler (Man
yetik takimetreler dâhil, 90.14 pozisyonundakiler ha -
n ç ) ; striboskoplar. 50 

90.08 — Sinema cihazları {Hayal ve ses alıcı) (Kombine olsun 
60 90.28 — ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahli l işlerinde 

olmasm) sesli veya sessiz projeksiyon cihazlan. 60 kullanılan elektr ikl i veya elektronik alet ve cihazlar. 40 
90.09 — Sabit projeksiyon cihazları; fotoğraf büyültmeye veya 

küçültmeye mahsus cihazlar. 60 
90.29 — Münhasıran veya esas itibariyle bu fasfcn 90.23, 90.24, 

90.26, 90.27 veya 90.28 pozisyonlannda yazılı alet ve 
90.10 — Fotoğraf veya sinema lâboratuvarlarrnda kullanılan 

ve bu faslın diğer pozisyonlannda z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan malzeme ve cihazlar; kontaklı fotokopi 
cihazları; f i l i m ve pelikülleri sarmaya mahsus bobin 
ve makaralar ; projeksiyon perdeleri. 60 

c ihazlann bir veya birkaçında kullanılmaya elverişli 
aksam, parça ve te ferruat ; 
a) 90.23 ve 90.24 pozıisyonlarmdakilere mahsus olan
lar. 
b) 90.26 ve 90.27 pozisyonlarındakilere mahsus olan

35 

90.11 — Elektronik ve protonik mikroskoplar ve difraktograf- lar, 50 
1ar. 15 c) 90.28 pozisyonundakilere mahsus olanlar. 40 

90.12 — Optik mikroskoplar {Mikrofotoğraf, mikrosinema ve 
F A S I L 91 mikroprojekslyon c ihaz lan dâhil). 20 F A S I L 91 

90.13 — B u faslın diğer pozisyonlannda z i k r i geçmiyen veya 
bulunmıyan optik cihaz ve aletler {Projektörler dâ
h i l ) . 60 

Saatçi eşyası 
N O T L A R . 
1. 91.02 ve 91.07 pozisyonlarının tatbikinde «Saat 

90.14 — Jeodezi, topografya, araz i ölçme, i r t i f a ölçme, foto-
grametri ve hidrografi , seyrüsefer (Deniz, nehir ve 
hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet ve 
cihazlar; pusulalar ve telemetreler. 20 

makinası» tâbiri regülâtör unsur olarak bir zembe
rekle mücehhez rakkası bulunan ve kalınlığı, tabla 
ve köprüleriyle, 12 milimetreyi geçmiyen makina lan 
ifade eder. 

90.15 — -Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlık -
l a n tartabilenler) (Tartıları b ir l ikte olsun olmasın). 40 

2. Eşapmansız işlemek üzere i t h a l edilmiş olan Zem
berekli makinalar 91.07 ve 91.08 pozisyonlanna dâhil 
değildir (84.08). 

90.16 — - Resim yapma, çizgi çizme ve hesap yapmaya mahsus 
aletler (Pantograflar, pergel takımları, sürgülü hesap 
cetvelleri, hesap daireleri, v. s.); bu faslın başka yer
lerinde z i k r i geçmiyen veya bulunmıyan ölçü, muaye
ne ve kontrol makina, cihaz ve aletleri (Tesviye alet

3. X V inc i bölümün 2 numaralı notunda tarif edil
diği üzere, âdi madenlerden {BÖLÜM X V ) , umumi 
istimale mahsus malzeme ile, suni plâstik maddeler
den (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya, saat 
için ağırlık toplan, saat camları, saat z'ncir ve bile

leri , plânimetreler, mikrometreler, kalibreler, çap öl
50 

zikleri , elektrik teçhizatı aksamı, bilyalı rulmanlar 
çen aletler, metreler, v. s.); profi l projektörleri. 50 ve rulman b i lya lan bu fas la dâhil değildir. 

90.17 — -Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus 
alet ve cihazlar . (Elektrikl i tıbbi cihazlar ve göz tes
tine mahsus cihazlar dâhil). 35 

Saat yayları (Zemberekler dâhil) 91.11 pozisyonun
dadır. 
4. 2 ve 3 numaralı not hükümleri mahfuz kalmak 

90.18 — -Mekanoterapi ve mesaj c ihazlan; psikotekni, ozono-
terapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve aerosolterapi 
c ihaz lan ve teneffüs için diğer cihazlar (Gaz maske
leri dâhil). 

şartiyle, aynı zamanda hem saat makinası veya ak
samı olarak, hem de diğer eşyada ve bilhassa ölçü 
aletlerinde veya hassas aletlerde kullanılmaya elve

-Mekanoterapi ve mesaj c ihazlan; psikotekni, ozono-
terapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve aerosolterapi 
c ihaz lan ve teneffüs için diğer cihazlar (Gaz maske
leri dâhil). 30 rişli makinalar ve diğer aksam bu fasla dâhildir. 

90.19 -

-Mekanoterapi ve mesaj c ihazlan; psikotekni, ozono-
terapi, oksijenoterapi, suni teneffüs ve aerosolterapi 
c ihaz lan ve teneffüs için diğer cihazlar (Gaz maske
leri dâhil). 30 5. B u fasla dâhil eşya ile b ir l ikte i thal olunan kılıf, 

mahfaza ve benzerleri, o eşya i le satılması mûtat elan 
neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile birlikte 
tasnif edilir. Ayrı olarak i thal olunduklarında kendi 
rejimlerine tabi tutulurlar. 

90.19 --Ortopedi cihazları {Tıbbi - cerrahi kuşaklar dâhil); 
protez dişler, gözler, bacaklar ve diğer protez uzuvlar; 
sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihaz
lar ; kınklara mahsus eşya ve cihazlar (Cebireler, 

5. B u fasla dâhil eşya ile b ir l ikte i thal olunan kılıf, 
mahfaza ve benzerleri, o eşya i le satılması mûtat elan 
neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile birlikte 
tasnif edilir. Ayrı olarak i thal olunduklarında kendi 
rejimlerine tabi tutulurlar. 

gutiyerler ve benzerleri) : 
a)1 Protez uzuvlar. Muaf 91.01 -- Cep saatleri, k o l saatleri ve benzerleri (Aynı tipte, 
b) Protez dişler. 75 zaman ölçen sayaçlar dâhil). 75 
c) Sair ler i . 25 91.02 -- Saat makinah masa ve duvar saatleri ve münebbihli 

9 0 . 2 0 - - X - şualı cihazlar {Radyografi için olsun olmasın) ve 
91.03 -

saatler. 75 
radyoaktif maddelerin radyosyanlariyle çalışan cihaz 91.03 -- Motorlu k a r a naki l vasıtalannın, uçakların, gemilerin 
lar { X - şuaı hâsıl eden jeneratör tüpler, tansiyon jene ve diğer k a r a naki l vasıtalarının alet tablolarına 
ratörleri, kumanda kürsüleri, muayene ve tedavi için monte edilmeye mahsus saatler ve benzerleri. 75 
ekranlar, masalar, sandalyeler ve benzerleri). 15 91.04 - - Saat ımâkinalı olanlardan gayrı masa, duvar ve bina 

90.21 --Münhasıran teşhir edilmek {öğretimde, sergilerde, 
v. s.) üzere imal olunan ve başka maksatlar için k u l  91.05 -

saatleri, münebbihli saatler ve benzeri saatçi cihazları. 
- Kontrol c ihazlan ve saat makinah veya senkron mo

75 

lanılmaya elverişli bulunmıyan alet, cihaz ve model
25 

torlu zaman sayaçları (Devamı kaydeden cihazlar, 
ler. 25 tarih ve saat kaydedici cihazlar, bekçi kontrol saat

90.22 --Sınai maddelerin (Maden, ağaç, dokumaya elverişli 
madde, kâğıt veya plâstik madde, v. s.) mukavemet, 
sertlik, cer ve tazy ika karşı dayanıklılık, elastikiyet 

91.06 -
leri , minütyeler, saniyeli sayaçlar, v.s.). 

- Muayyen zamanda bir mekanizmayı harekete getiren 
saat makinah veya senkron motorlu cihazlar (Saat 

75 

ve benzeri diğer hassalannı mekanik surette muayene 25 ayarlanışına göre duran cihazlar, mübeddileler, v.s.). 75 
ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar. 25 91.07-- C e p ve ko l saati makinaları (Tamam). 75 

90.23 --Dansimetreler , aerometreler, alkoometreler ve benzeri 
aletler, termometreler, prometreler, barometreler, h ig
rometreler ve psikrometreler (Kaydedici tertibatlı ol

91.08 -
91 .09-

-Diğer saatlerin m a k i n a l a n (Tamam). 
- 91.01 pozisyonundaki saatlerin zar f lan ve bu zarfların 

aksama (Taslak halinde olanlar dâhil). 

75 

75 
sun olmasm); bu aletlerin bir araya getirilmiş olan

35 
91.10- - Masa ve duvar saatlerinin ve bu fasla giren diğer 

ları. 35 saatçi eşyasının zarf ve kabineleri ve bunların ak
90.24-- M a y i veya gaz lann ölçülmesine, kontroluna veya tan

91.11 -
samı. 75 

zimine yahut sühunetin otomatik olarak kontroluna 91.11 -- Diğer saat aksamı. 75 
mahsus alet ve cihazlar (Manometreler, termostatlar, F A S I L 92 seviye müşirleri, su akımı müşirleri «Debitmetres», F A S I L 92 
bacalann otomatik duman çekme regülâtörleri (90.14 Musiki aletleri; televizyonda manyetik usulle hayal 
pozisyonuna giren alet ve cihazlar hariç), kalorifer ve ses kaydeden ve seri halinde çoğaltan cihazlar; 
tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen aletler. 40 bunların aksam ve teferruatı 

90.25 -- F i z i k i ve kimyevi tahlil ler için alet ve cihazlar (Pola- N O T L A R . 90.25 -
rimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz 
veya duman tahl i l ediciler g ib i ) ; lüzuculiği, mesamatı, 
satıh gerilmesini ve benzeri hususları ölçmeye ve 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Fotoğrafla veya fotoelektrik usuller ile çekilmek 
üzere tamamen veya kısmen hassas hale getirilmiş 
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boş veya dolu filimler (Develope edilmiş veya edilme b) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil
miş) i(Fasıl 37); diği üzere, âdi madenlerden (Bölüm XV),.Umumi isti
b) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil male mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
diği üzere, âdi madenlerden (Bölüm XV), Umumi İs delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşyaf 
timale, mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik c) Silâhla teçhiz edilmiş tanklar ve zırhlı otomobJUer 
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri (87.08); 
eşya; d) Nişan dürbünleri ve silâhlarda kullanılmaya el
c) Mikrofonlar, amplifikatörler, hoparlörler, dinleme verişli diğer optik tertibat (Silâhlara takılmış olma
cihazları, enterüptörler, stroboskoplar ve bu fasla dâ mak veya takılacağı silâhlarla birlikte gelmemiş ol
hil âlet ve cihazlarla birlikte kullanılan, fakat bun mak şartiyle) (Fasıl 90); 

e) Atış için ok ve yaylar, zemberekli oklar, eskrim 
için meçler ve oyuncak mahiyetinde silâhlar (Fasıl 97); 
f) Koleksiyon eşyası veya antika eşya mahiyetinde 
silâhlar ve mühimmat (99.05 veya 99.06). 

lara takılmamış veya bunlann bulunduğu kabinelere 
yerleştirilmemiş bulunan diğer alet ve cihazlar (Fa.yl 
85 veya 90); radyo alıcı cihazlariyle birlikte monte 
edilmiş, ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya 
mahsus cihazlar (85.15); 

mak şartiyle) (Fasıl 90); 
e) Atış için ok ve yaylar, zemberekli oklar, eskrim 
için meçler ve oyuncak mahiyetinde silâhlar (Fasıl 97); 
f) Koleksiyon eşyası veya antika eşya mahiyetinde 
silâhlar ve mühimmat (99.05 veya 99.06). 

d) Musiki aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar ve 2. Bu fasıl anlamında, aksamı tamamlanmamış veya 
fırça cinsinden dıiğer eşya (96.02); 
e) Oyuncak mahiyetindeki alet ve cihazlar (97.03); 
f) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetindeki 

imali bitirilmemiş silâhlar, aksamı tamamlanmış veya fırça cinsinden dıiğer eşya (96.02); 
e) Oyuncak mahiyetindeki alet ve cihazlar (97.03); 
f) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetindeki 

imali bitirilmiş olan silâhların asili vasıflarını haiz bu
fırça cinsinden dıiğer eşya (96.02); 
e) Oyuncak mahiyetindeki alet ve cihazlar (97.03); 
f) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetindeki lundukları takdirde, bunlar gibi tasnif edilir. 
alet ve cihazlar (99.05 veya 99.06). 3. 93.07 pozisyonundaki «Aksam ve parçalar» tâbi
2. Bu fasla dâhil alet ve cihazlardan imali bitirilme rine, 85.15 pozisyonda yer alan radyo ve radar cihaz
miş veya aksamı tamamlanmamış olanlar, imali biti ları dâhil değildir. 
rilmiş veya aksamı tamamlanmış olanların asli vasıf 4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithalolunan kılıf, 
larım haiz bulunduğu takdirde bunlar gibi tasnif mahfaza ve benzerleri, o eşya ile satılması mûtad 
edilir. olan neviden bulunduklan takdirde, mezkûr eşya ile 
3. 92.02 ve 92.06 pozisyonlarına giren musiki aletle birlikte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde, 
riyle birlikte gelen, bu aletlerde kullanılan neviden kendi rejimlerine tabi tutulurlar. 
oldukları açıkça görülen ve bunlann sayılarına teka 93.01—• Kesici ve dürtücü silâhlar (Kılıç, meç, süngü, v.s.) 
bül eden miktarda arşeler, değnekler ve benzer: eş ve bunlann parçaları ve kınlan. 50 
ya, ait bu'undukian aletlerin rejimine tabidir. 

ve bunlann parçaları ve kınlan. 50 
Delikli musiki mukavva ve kâğıtları (92.10) ile gra 93.02 — Revolverler ve tabancalar. 75 
mofon plâklan ve benzerleri (92.12), ait oldukları mu 93.03—Harb silâhları (93.01 ve 93.02 pozisyonlanndakiler 
siki alet ve cihazlariyle birlikte ithal olunsalar dahi, hariç). Memnu 
kendi rejimlerine tabi tutulurlar. 93.04 —Diğer ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 pozisyonlaruıdaki-
4. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte İthal olunan kılıf, 1er hariç, barutun itme kuvveti ile işliyen benzeri si
mahfaza ve benzerleri, o eşya ile satılması mûtad olan lâhlar dâhil) (Füze atan tabancalar, mermisiz atış için 
neviden bulunduklan takdirde, mezkûr eşya ile birlikte tabanca ve revolverler, paragrel toplar, palamar atan 
tasnif edilir. Ayn olarak ithal olunduklarında kendi toplar, v.s. gibi). 75 
rejimlerine tabi tutulurlar. 93.05 — Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işli

92.01 — Piyanolar (Klavyeli ve klâvyesiz otomatik piyanolar 
dâhil); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler; harp
lar (Hava cereyanı ile çalınanlar hariç). 50 

yen tüfek, karabina ve tabancalar dâhil). 
93.06 — Silâhların aksam ve parçalan (93.01 pozisyonundakiler 

hariç, tüfeklerin tahta aksamı ile ateşli silâhlann 

75 

92.02 — Diğer telli musiki aletleri. 50 taslak halindeki namiulan dâhil) : 
92.03 — Borulu orglar; armonyumlar ve klavyeli ve maden a) Harb silâhlan aksam ve parçaları. Memnu 

dilli benzeri diğer aletler. 50 b) Sairleri. 75 
92.04 — Akordeonlar ve konsertinalar; ağız armonikalan. 50 93.07-—Mermiler ve mühimmat (Mayınlar dâhil); bunlann 
92.05 — Diğer nefesli musiki aletleri. 50 aksam ve parçaları (Saçmalar, av kurşunlan ve fişek 

sıkılan dâhil) : 
a) Harb silâhlarına ait olanlar. 92.06 — Vurularak çalman musiki aletleri (Trampet, davul, 
aksam ve parçaları (Saçmalar, av kurşunlan ve fişek 
sıkılan dâhil) : 
a) Harb silâhlarına ait olanlar. Memnu 

ksilofon, metalofon, simbal, kastanyat, v.s.). 50 b) Sairleri. 75 
92.07 — Elektromanyetik, elektrostatik ve elektronik musiki 

aletleri ve benzerleri (Piyanolar, orglar, akordeonlar, 
b) Sairleri. 

92.08 — v.s.). 50 
Bu faslın diğer pozisyonlarında yer aJmıyan musiki 
aletleri (Ezcümle : Orkestniyonlar, laternalar, çalgılı 

BÖLÜM X X 

kutular, müzik testereleri, v.s.); ma'kinalı öten Kuşlar; Tarifenin başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmayan 
av hayvanlarını ve kuşlarını çağırmaya mahsus her çeşitli eşya ve müstahsallar 
nevi düdük ve aletler ağızla üflenerek çalınan işaret 

çeşitli eşya ve müstahsallar 

ve çağırma aletleri (Düdük ve-kornalar, v.s.). 50 FASIL 94 
92.09 — Musiki aletlerinin telleri. 50 

FASIL 94 

92.10 — Musiki aletlerinin aksam, parça ve teferruatı (Teller 
hariç; mekanik olarak çalınan cihazlara mahsus de
likli kâğıt ve mukavvalar ile çalg*ılı kutuların meka

Mobilyalar; tababette, cerrahide kul lanı lan mobilyalar; 
yatak t a k ı m l a r ı ve benzeri eşya 

NOTLAR. 
nizmaları dâhil); her nevi metronom, diyapazonlar 
ve akort düdükleri. 50 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : nizmaları dâhil); her nevi metronom, diyapazonlar 
ve akort düdükleri. 50 a) Hava veya su ile şişirilen şilte ve yastıklar (Fasıl 92.11 — Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri 39, 40 ve 62); 

b) Mamul olduklan maddelerin rejimine tabi olan halinde çoğaltmaya mahsus diğer cihazlar (Plâk, şerit 
39, 40 ve 62); 
b) Mamul olduklan maddelerin rejimine tabi olan ve tel çevirenler dâhil) (Ses diyaframı bulunsun bu avizeler ve diğer aydınlatma cihazları (44.27, 70.14, 

lunmasın); televizyonda manyetik usulle hayal ve 83.07, v.s.); 
c) Bahçelerde, antrelerde ve benzeri yerlerde oturses kaydına ve bunların seri halinde çoğaltılmasına 
83.07, v.s.); 
c) Bahçelerde, antrelerde ve benzeri yerlerde oturmahsus cihazlar. 60 mak için yahut masa veya sütun olarak kullanılan, 

92.12 — 92.11 pozisyonundaki cihazlar veya benzeri kaydedici 
cihazlar için mesnetler : 
Doldurulmak üzere hazırlanmış veya doldurulmuş 
plâklar, üstüvaneler, mumlar, şeritler, filmler, teller, 
v.s.; plâk imali için galvanik matris ve kalıplar. 40 

taş veya seramikten mamuller (Fasıl 68 veya 69); 
d) Yere konan aynalar (Ayaklı endam aynalan, v.s. 
gibi) (70.09); 
e) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edildiği 
üzere, âdi madenlerden (BÖLÜM XV), umumi istimale 92.13 — 92.11 pozisyonundaki cihazlar için diğer aksam, parça 

ve teferruat. 40 
mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik maddeler
den (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzerî eşya 83.03 
pozisyonuna giren kasalar; 

BÖLÜM XIX f) 84.15 pozisyonuna dâhil buz dolaplarının aksamı BÖLÜM XIX 
olarak hususi şekilde imal olunan mobilyalar; dikiş 

Silâhlar ve mühimmat makinalan için hususi şekilde imal olunan mobilyalar 
FASIL 93 (84.41); 

g) 85.15 pozisyonuna dâhil cihazların (Radyo, teleSilâhlar ve m ü h i m m a t vizyon ve diğer alıcı cihazların) aksamı olarak hususi 
NOTLAR. şekilde imal olunan mobilyalar; 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) infilâk kapsülleri ve ağız otu, detanatörler, tenvir 

h) Dişçi muayenehaneleri için kraşuarlar (90.17); 
ij) 91 inci fasla giren eşya (Ezcümle : Saatçi cihaz1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) infilâk kapsülleri ve ağız otu, detanatörler, tenvir 
h) Dişçi muayenehaneleri için kraşuarlar (90.17); 
ij) 91 inci fasla giren eşya (Ezcümle : Saatçi cihaz

fişekleri ve 36 ncı fasla dâhil diğer eşya; larına mahsus mahfaza ve kabineler); 
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k) Gramofon, diktafon ve 92.11 pozisyonundaki diğer 95.06 — işlenmiş yontulmaya elverişli nebati maddeler (Korozo 
cihazların aksama olarak hususi şekilde imal olunan cevizi, cevizler, sert taneler, v.s.) ve bunlann mamul
mobilyalar (92.13); leri. 100 
1) Oyuncak mahiyetini haiz mobilyalar (97.03); her 95.07 — işlenmiş tabiî veya aglomere lületaşı ve kehribar, 
nevi bilardo ve oyunlar için hususi şekilde imal olu siyah kehribar ve siyah kehribann benzeri madenî 
nan mobilyalar (97.04) ve hokkabaz masaları (97.05). maddeler ve bunlann mamulleri. 100 2. 94.01 ilâ 94.03 pozisyonları anlamında «Mobilya» 
tâbirine münhasıran, yere konularak kullanılmak 
maksadiyle imal olunan eşya ile, istisnai olarak, aşa
ğıda yazılı eşya dâhildir : 

95.08 — Hayvani, nebati, madenî veya suni mumlardan, para
fin, stearin, tabiî sakız veya reçinelerden (Kopal ve 
kolofan gibi) ve model patlarından kalıba dökülmek 
veya yontulmak suretiyle yapılan eşya; tarifenin başka 

100 

a) Mutfak için duvar dolapları ve benzerleri : yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan, kalıba 
b) Asma veya katlanabilir neviden yataklar ve otur dökülme veya yontulma suretiyle elde edilen mamul
maya mahsus mobilyalar; ler; işlenmiş, fakat sertleştirilmemiş jelatin (35.03 po
c) Asmak veya yerde birbiri üzerine koymak sure zisyonuna girenler hariç) ve mamulleri : 
tiyle kullanılacak neviden kitaplıklar ve benzeri mo a) Jelatin kapsül. 25 
bilyalar. b) Sairleri. 100 
3. Cam, mermer veya diğer maddelerden mamul lev
ha, aksam ve teferruat ihtiva etsin etmesin, monte FASIL 96 
edilmemiş veya sökülmüş halde olan mobilyalar, bü
tün aksamı bir arada ithal olunduğu takdirde, monte Fırçalar süpürgeler, pomponlar, kalbur ve elekler 

edilmiş mobilyalar gibi tasnif edilir. NOTLAR. 
4. a) Cam (Aynalar dâhil), mermer veya diğer taş 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
lardan mamul levhalar, şekil verilerek kesilmiş olsun a) 71 inci fasıldaki eşya; 
olmasın, diğer unsurlarla mürettep olmadığı ve ayrı b) Tababet, cerrahi, dişçilik ve veterinerlikte kulla
ithal edildiği takdirde, bu fasla dâhil eşyanın aksamı nılacağı açıkça belli olan fırça cinsinden eşya (90.17); 
sayılmaz; c) Oyuncak mahiyetindeki eşya ı( Fasıl 97). 
b) 94.04 pozisyonunda yazılı eşya, 94.01 ilâ 94.03 2. 96.03 pozisyonlu anlamında «Hazırlanmış fırça 
pozisyonlarındaki eşyanın aksamını teşkil etsin veya başları» tabiri, mesnetlerine takılmış clmıyan, fakat 
etmesin; ayrı olarak ithal edildikleri takdirde, 94.04 ayrıca bir tefrike ihtiyaç hisseditmeksizin boyacı veya 
pozisyonuna girer. ressam fırçalan ve benzeri eşya imalinde kullanılmaya 

94.01 -- Oturmaya mahsus mobilyalar {Yatak haline konula
bilir neviden oJsun olmasın) (94.02 pozisyonundakiler 
hariç) ve bunların aksamı. 100 

hazır bir durumda olan yahut bu imalâtta kullanılmak 
için diplerini tutkallama veya sıvama, uçlarını mtisa-
vileştirme veya düzleştimme gibi ehemmiyetsiz derecede 

94.02 — 

- Oturmaya mahsus mobilyalar {Yatak haline konula
bilir neviden oJsun olmasın) (94.02 pozisyonundakiler 
hariç) ve bunların aksamı. 100 

tamamlayıcı bir işçiliği gerektiren hayvani kıllardan, 94.02 — -Tababette, cerrahide kullanılan mobilyalar (Ameliyat nebati veya diğer liflerden meydana gelen demetleri 
masaları, muayene masaları ve benzerleri, kliniklerde ifade eder. 60 

60 
kullanılan mekanik tertibatlı karyolalar, v.s. gibi); 
yatırma, döndürme, yükseltme için mekanik terti
batlı dişçi koltukları ve benzerleri; bu eşyanın aksamı. 50 

96.01 — Bağlanmış demet halinde büyük ve küçük süpürge
ler {Saplı veya sapsız). 

60 

60 
94.03 — - Diğer mobilyalar ve aksamı. 100 96.02 — Fırça cinsinden eşya (Fırçalar, süpürge fırçalar, res

sam ve boyacı fırçaları ve benzerleri ;makina aksa
94.04 — - Somyalar; yaylı veya dâhiten herhangi bir madde ile 

doldurulmuş yatak takımları ve benzerleri (Şilteler, 
yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, v.s. 
gibi; sünger görünüşlü veya hücreli kauçuk veya suni 

mından olan fırçalar dâhil); boya ve badana ruloları; 
kauçuktan ve benzeri diğer yumuşak maddelerlen 
süpürgeler ve silgiler) {Fotoğrafçılıkta kullanılan 
merdaneli kurulayıcılar hariç) : 

plâstik maddelerden olanlar dâhil; yüzleri kaplanmış 100 a) Makina parçası olarak kullanılanlar. 30 
olsun olmasın). 100 b) Sairleri. 75 

FASIL 95 96.03 — Fırça cinsinden eşya imali için hazırlanmış fırça baş
ları. 50 

Yontu lma veya kalıba dökülmeye elverişli işlenmiş 96.04 — Tüyden toz süpürgeleri. 75 
haldeki maddeler ve mamuller i 96.05 — Büyük ve küçük pudra pomponları ve benzerleri (imal. 

NOT. edildiği madde ne olursa olsun). 100 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 96.06 — El kalburlan ve elekleri {İmal edildiği madde ne olur

50 a) 66 nci fasıldaki eşya (Şemsiyeler, bastonlar, kam sa otsun). 50 
çılar, kırbaçlar ve bunlarm aksamı); 
b) Yekpara veya açılıp kapanan el yelpazeleri (67.05); FASIL 97 
c) 71 inci fasıllaki eşya (Ezcümle : Taklit mücev
herci eşyası); Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 

NOTLAR. 
d) 82 nci fasıldaki eşya {Aletler, bıçakçı eşyası, sofra 

Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 
NOTLAR. 

eşyası), yontulma veya kalıba dökülmeye elverişli 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
maddelerden mamul, takümış sapları veya aksamı a) Noel ağaçlarına mahsus mumlar (34.06); 
bulunanlar. Ancak, ayrı olarak ithal edilen bu saplar b) Eğlence için piroteknieşyası (36.05); 
veya aksam bu fasla dâhildir : c) 39 uncu fasılda, 42.06 pozisyonunda veya XI inci veya aksam bu fasla dâhildir : 

Bölümde yer alan, balık avı için, kesilmiş fakat olta hae) 90 nci fasıldaki eşya {Ezcümle : Gözlük çerçe
veleri) ; 

line getirilmemiş iplikler, monofiller, misinalar, kaye) 90 nci fasıldaki eşya {Ezcümle : Gözlük çerçe
veleri) ; tanlar ve benzerleri; 
f) 91 inci fasıldaki eşya (Ezcümle : Cep ve kol saat d) Spor eşyasına mahsus kılıflar ve 42.02 veya 42.03 
lerinin zarflariyle, duvar saatlerine ve diğer saatçi 
cihazlarına mahsus mahfaza ve kabineler); 

pozisyonlarındaki diğer kablar; 
g) 92 nci fasıldaki eşya (Ezcümle : Musiki aletleri e) Örme veya diğer mensucattan spor ve karnaval 
ve aksamı); giyim eşyası (Fasıl 60 ve 61); ve aksamı); 

f) Mensucattan bayraklar ve bayrak uçkurları, deniz h) 93 üncü fasıldaki eşya (Ezcümle : Silâhlar ve ak ve kara nakil vasıtaları için yelkenler {Fasıl 62); 
samı) ; g) Spor ayakkabıları (Pateınli olanlar hariç), spor 
ij) 94 üncü fasıldaki eşya (Mobilyalar ve aksamı); başlıklan ile, her türlü spor için bacak koruyucular 
k) 96 nci fasıldaki eşya (Fırça emsinden mamuller); (Fasıl 64 ve 65); 
1) 97 nci fasıldaki eşya (Oyuncaklar ve oyun leva h) Dağcı bastonları, kırbaçlar ve kamçılar (66.02) 
zımatı) ; ve bunların aksamı (66.03); 
m) 98 inci fasıldaki eşya {Düğmeler, kol düğmelen, ij) Yapma bebeklere ve diğer oyuncaklara mahsus 
pipolar ve taraklar); takılmamış cam gözler {70.19); 
n) 99 uncu fasıldaki eşya (Sanat eşyası, koleksiyon k) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil
eşyası .ve antika eşya). diği üzere, âdi madenlerden (Bölüm XV), umumi İsti

95.01 --işlenmiş bağa ve mamulleri, 
-işlenmiş sedef ve mamulleri. 

100 male mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik mad
95.02 -

-işlenmiş bağa ve mamulleri, 
-işlenmiş sedef ve mamulleri. 100 

100 
delerden (Umumiyetle 39.07 ye giren) benzeri eşya; 
1) 83.11 pozisyonundaki eşya; 

95.03 --işlenmiş fildişi ve mamulleri. 
100 
100 m) XVII nci bölümde yer alan spor kara nakil vası

95.04 --işlenmiş kemik ve mamulleri. 100 taları (Küçük ve büyük kızaklar ve benzerleri, hariç); 
95.05 --işlenmiş her nevi boynuz, tabiî veya aglomere meı- n) Mûtad olarak büyüklerin bindiği şekilde imal edil95.05 -

can ve yontulmaya elverişli diğer hayvani maddeler 100 miş olan ve bilyah rulmanları bulunan çocuk bisik
ve bunlann mamulleri. 100 letleri (87.10); 
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Tarife Kıymetinden Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n cinsi No : E ş y a n ı n cinsi 

0) Spor deniz nakil vasıta'arı (Kanolar ve skifler 98.01 — Düğmeler, üzerlerine mensucat veya diğer maddeler 
gibi) (Fasıl 89) ve bunları harekete gotiran tertibat kaplanmış düğmeler, yaka düğmeleri, kol düğmeleri, 
(Tahtadan oldukları takdirde Fas-il 44); çıtçıtlar ve benzerleri (Düğme taslakları ve düğme 
p) Spor ve açık hava oyunları için koruyucu göz aksamı dâhil). 75 
lükler (90.04); 98 02 — Kayarak işliyen fermuarlar ve aksamı. 50 q) Düdükler ve avcı düdükleri (92.08) 
r) 93 üncü fasıldaki silâhlar ve diğer eşya; 
s) Roket telleri, tente ve çadırlar ve diğer kamp eş
yası ile eldivenler (Bunf.ar imal edildikleri maddenin 
rejimine tabidir). 
2. Bu faslın pozisyonlarına dâhil eşya, ehemmiyetsiz 

98.03 — Yazı kalemi saplan, mürekkepli dolma kalemler ve 
dolma kurşun kalemler ((Tükenmez dolma kalemler 
dâhil); kurşun kalemi saplan ve benzerleri; bunlann 
teferruat ve parçalan (Uç koruyucular, agraflar, v.s.) 

50 q) Düdükler ve avcı düdükleri (92.08) 
r) 93 üncü fasıldaki silâhlar ve diğer eşya; 
s) Roket telleri, tente ve çadırlar ve diğer kamp eş
yası ile eldivenler (Bunf.ar imal edildikleri maddenin 
rejimine tabidir). 
2. Bu faslın pozisyonlarına dâhil eşya, ehemmiyetsiz 98.04 — 

(98.04 ve 98.05 pozisyonlarındakiler hariç). 75 
sayılacak derecede inci, kıymetli taş, sentetik veya. 98.04 — Yazı kalemi uçlan ve uç burunlan. 60 
terkip yoliyle elde edilen taşlar veya kıymetli maden 98.05 — Kurşun kalemler (98,03 pozisyonundakiler hariç), 
ler veya kıymetli madenerle kaplama madenler ihtiva kurşun kalem kurşunları, kayağan taşından «Ardu-
etseler dahi yine kendi pozisyonlarında kalır. vaz» kurşun kalemler, pasteller ve kömür 'kalemler; 
3. 97.02 pozisyonu anlamında «Yapma bcbeklcr> yazı ve resim tebeşirleri; terzi tebeşirleri ve bilardo 
tabiri, münhasıran insanı temsili eden eşyayı ifade eder tebeşirleri. 60 
4. İmali bitirilmemiş veya aksamı tamam' an'.rjamış 98.06 — Kayağan taşından «Arduvaz» veya diğer maddelerden 
eşya, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış olan yazı ve resim tahtaları ((Çerçeveli olsun olmasın). 40 
ların asli vasıflarnı haiz bulunduğu takdirde, bunlar 98.07 — Elle kullanılan kaşeler, numaratörler, soğuk damga
gibi tasnif edilir. lar, tarih ve pul damgaları, dizme tertibatını havi el 
5. Yukarıdaki (1) numaralı not hükmü mahfuz kalmak ile basılan takım halindeki harf, rakam ve işaretler 
şartiyle, münhasıran veya esas itibariyle bu faslın po ve benzerleri. 60 
zisyonlarına giren eşyada kullanılmıya elverişli bu'u- 98.08 — -Yazı makinalan için mürekkepli şeritler ve mürek
nan aksam, parça ve teferruat, ait bulundukları eşya kepli benzeri şeritler (Makaraya sanlı olsun olma
gibi tasnif edilir. sın) ; emdirilmiş veya emdirilmemiş ıstampalar '(Ku

97.01 -— Çocukların eğlenmesine mahsus tekerlekli arabalar ve 
vasıtalar (Ezcümle : bisikletler, trotinetler, makinalı 
atlar, pedallı otomobiller, yapma bebekler için ara
balar ve benzerleri). 100 

98.09 -
tulu veya kutusuz). 

- Yazıhane ve şişeler için mühür mumlan (Levha, çu
buk ve benzeri şekillerde); yazı teksirinde, matbaa 
merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan jelatin 

75 

97.02--— Her nevi yapma bebek. 100 esaslı patlar (Kâğıttan veya dokumaya elverişli mad
97.03 -— Diğer oyuncaklar; eğlence için küçültülmüş modeller. 100 delerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) : 

a) Mühür mumu. 
b) Sairleri. 

75 
40 

97.04 -— Sosyete oyunlanna mahsus eşya (Umumi yerler için 
motorlu veya makinah oyunlar, pingpong, bilardo ve 

delerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) : 
a) Mühür mumu. 
b) Sairleri. 

75 
40 

gazino oyunlarına mahsus masalarla diğer levazımat 100 98.10--Çakmaklar ve ateşleyiciler (Mekanik, elektrikli, ka-
dâhil). 100 talizörlü, v. s.) ve bunların aksamı (Taşlar ve fitiller 

97.05 -— Eğlence ve bayramlar için eşya, kotiyon eşyası ve 
sürpriz eşyası; Noel ağaçlarına mahsus süş eşyası ve 
Noel eğlenceleri için benzeri diğer eşya (Suni Noel 

98.11 -
hariç). 

-Pipolar (Taslaklar ve lüleler dâhil); sigar ve sigara 
için ağızlıklar; bunların aksamı. 

100 

100 
ağaçları, süslenmiş veya süslenmemiş kreşler, kreş için 98.12 -- Saç taraklan, süs taraklan, tokalar ve benzeri eşya. 100 
eşya ve hayvanlar, tahta ayakkabılar, ağaç kütükleri, 100 98.13 --Korseler için ve giyim eşyası veya teferruatı için ba
Noel babalar, v.s.). 100 linalar ve benzerleri. 50 

97.06 — Açık hava oyunları, jimnastik, atletizm ve diğer 98.14 --Monte edilmiş tuvalet vaporizatörleri ve bunların püs
sporlar için alet, cihaz ve levazımat (97.04 pozisyonun 40 kürtme mekanizmalariyle başlan. 100 
daki eşya hariç) 40 98.15--Monte edilmiş termoslar ve başka izotermik kablar 

97.07 —'Her şekilde kullanılmaya elverişli olta iğneleri ve ağ ve bunlann aksamı ((Camdan iç kısımlan hariç). 50 kepçeleri; olta ile balık avına mahsus eşya; kuş avcı
lığına mahsus yapma kuşlar, tarla kuşu avında kul
lanılan aynalar ve benzeri av Ievazımatı. 40 

98.16 --Mankenler ve benzerleri; vitrinler için otomatlar ve 
başka canlı tablolar. 100 

97.08 —Atlı karıncalar, salıncaklar-, atış yerlerine ve diğer 
panayır eğlencelerine mahsus vasıtalar (Seyyar sirk
ler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dâ
hil). 

FASIL 98 

50 BÖLÜM XXI ler, seyyar hayvan sergileri ve seyyar tiyatrolar dâ
hil). 

FASIL 98 Sanat e ş y a s ı , koleksiyon e ş y a s ı ve ant ika e ş y a 

ÇeşitU eşya FASIL 99 
NOTLAR. Sanat eşyası, koleksiyon eşyası ve antika eşya 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kaş veya makyaj için kalemler (33.06); NOTLAR. 
b) Kısmen veya tamamen kıymetli madenlerden ve
ya kıymetli madenlerle kaplama madenlerden mamul 1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
olan (71 inci faslın 2 numaralı notunun l('a) bendi 
hükmü mahfuzdur) yahut inci, kıymetli taş, sentetik 

a) *Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavüle koolan (71 inci faslın 2 numaralı notunun l('a) bendi 
hükmü mahfuzdur) yahut inci, kıymetli taş, sentetik nulacak olan iptal edilmemiş posta pullan, damga ve 
veya terkip yoliyle elde edilen taşlar ihtiva eden düğ hare pulları ve benzerleri (49.07); 
meler ve düğme taslakları, taraklar, tokalar ve ben b) Tiyatro dekorları, atelye fonları ve benzeri işler 
zeri eşya (Fasıl 71); için boyanmış bezler «Tuailer» (59.12); 
c) XV inci bölümün 2 numaralı notunda tarif edil c) İnciler ve kıymetli taşlar (Ham halde olsun ol
diği üzere, âdi madenlerden (BÖLÜM XV), umumi masın) 1(71.01 ve 71.02). 
istimale mahsus malzeme ve aksam ile, suni plâstik 2. 99.02 pozisyonu anlamında «Gravürlerin, estamp
maddelerden (Umumiyetle 39.07 ye giren benzeri eş ların ve litografyaların orijinalleri» tâbiri, mekanik 
ya; veya fotomekanik usuller hariç olmak üzere, kullanı
d) Çizgi çizmeye mahsus mürekkepli kalemler «Ti lan usul ve madde ne olursa olsun, sanatkâr tarafın
re - lignes» (90.16); dan tamamen el ile yapılmış bir veya daha ziyade 
e) 97 nci fasıldaki oyuncaklar. levhadan doğrudan doğruya elde edilen renkli veya 
2. Yukardaki 1 numaralı not hükmü mahfuz kalmak renksiz nüshaları ifade eder. 
şartiyle, bu faslın pozisyonlarına dâhil eşyanın tama-' 3. Ticari karakterde olan seri halindeki heykel kop-
men veya kısmen kıymetli madenlerden»veya kıymetli yeleri ve ticari gaye ile yapılan alelade heykeller 99.03 
madenlerle kaplama madenlerden veya kıymetli taş pozisyonunun dışında kalır. Bunlar imal edildikleri 
lardan, sentetik veya terkip yoliyle elde edilen taş maddeye göre tasnif edilir. 
lardan mamul olanları veya inci ihtiva edenleri de 4. a) Yukarıdaki 1 ilâ 3 numaralı not hükümleri 
bu fasıldadır. mahfuz kalmak şartiyle, aynı zamanda hem bu fasla 
3. Bu fasla dahil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, hem de tarifenin diğer fasıllanna girebilecek mahi
mahfaza ve benzerleri, 0 eşya ile satılması mûtat yette olan eşya bu fasla. dâhil edilir. 
olan neviden bulundukları takdirde bu eşya ile bir b) Aynı zamanda hem 99.06 pozisyonuna hem 99.Q1 
likte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde ilâ 99.05 pozisyonlarına girebilecek mahiyette olan 
kendi rejimlerine tabi tutulurlar. eşya, 99.01 ilâ 99.05 pozisyonlarına dâhil edilir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta 
olup hususiyet arzeden yer ve hizmetlerde görevlendirilen 

sağlık personeline ödenek verilmesine dair K a n u n 

Kanun No : 472 Kabul tarihi : 14/5/1964 

Madde 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında ve 
Hıfzıssıhha Enstitülerinde çalışan tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, k i m 
yager, k i m y a mühendisi, k imya lisansiye ve veteriner hekimlerden, 
coğrafi, ikt isadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar 
Kurulunca kabul olunan yer veya hizmet'erde sürekli görevde bulunan
lara, her ay maaşlarından ayrı olarak 1 000 l iraya kadar, Bakanlar K u 
rulunca belirtilecek esaslar dairesinde ödenek verilir. 

Madde 2 — B i r inc i maddede yazılı ödeneğe hak kazanabilmek 
için, mezkûr maddede sözü geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak 
şarttır. 

3153 sayılı kanuna dayanılarak 27/4/1939 tar ihl i ve 2/1087 sayılı 
Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan Tüzük'ün 24 üncü maddesi 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanununun 78 ve 79 uncu mad
deleri hükümlerine göre verilen izinleri kullananlar veya yurt içinde 
geçici görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri icabı ayrılanlar 
dışında, her ne suret ve sebeple olursa olsun görevi başında bulunmı-
yanlara görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, bu yüzden ayrıldık
ları günlerin bir yılda toplamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri ve
r i l i r . B u kanuna göre ödenek verilmesi ek görev maaş, ücret veya taz-
minatlariyle vekâlet maaş veya ücretlerinin ödenmesine engel teşkil 
etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulunanlar yalnız aslî görev
lerinden dolayı ödeneğe müstahak olurlar. E k görev veya vekâlet gö
revlerinden dolayı ödenek alamazlar. 

Madde 3 — Bir inc i maddede yazılı ödenekler aybaşlarında ve ay
lıklarla birl ikte ödenir. 

B u ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin ödenekleri gö
reve başlayış tarihlerini takip eden aybaşından verilmeğe başlanır ve 
bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan istihkakları geri alın
maz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödeneklerinin kesilmesi gereken
lerin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tek
rar ödenmeğe başlamasında yukardaki hükümler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hük
mü saklıdır. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanları yürütür. 
20/5/1964 

Devlet Demiryolları İşletmesi M e m u r ve Hizmetlilerinin Üc
retlerine dair olan 3173 saydı K a n u n u n 5 inci maddesine 
4620 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen ( F ) fıkra

sının değiştirilmesine dair K a n u n 

Kanun No : 473 Kabul tarihi : 14/5/1964 

Madde 1 — Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve Hizmet l i 
lerinin ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanunun 5 inci maddesine 4620 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen (F) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Terf ia hak kazanmış bulundukları halde kadroda açık yer olmamak 
veya bulundukları vazifede kalmalarına idarece lüzum görülmek veyahut 
bulundukları hizmetlerin yukarı derecesi bulunmamak sebepleriyle terfi 
edemiyenlerle 3173 sayılı Kanunun 5390 sayılı Kanunla değişik 7 nc i 
maddesindeki tahsil kaydı dolayısiyle üst dereceye geçirilemiyenlere, bir 
üst derece aylığı ve bu derecede de bir terf i müddeti geçirerek aynı se
beplerle üst dereceye geçemiyen veya terf i edemiyenlere ikinci bir üst 
derece aylığı ve bu derecede de yine bir terf i müddeti geçirerek aynı 
sebeplerle üst dereceye geçemiyen veya terf i edemiyenlere üçüncü bir 
üst derece aylığı veril ir . 

Üçüncü derece memuriyetlerde bulunup bu suretle i k i üst derece 
aylığı almış olanlardan bir terf i müddeti daha geçirerek terfie hale kazı
nanlara 100 Ura tazminat veril ir . 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da bu suretle bir üst derece 
aylığı almış olanlardan bir ter f i müddeti daha geçirerek terfie hak kaza
nanlara 100 Ura ve yine b ir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak 
kazananlara ik inc i defa 100 l i r a aylık tazminat verilir. 

B i r inc i derece memuriyetlerde bu derecede bir terfi müddetini dol
duran ve terfie hak kazananlara yüz l i ra , bunlardan ik inc i bir terfi müd
detini doldurarak terfie hak kazananlara ikincî bir yüz l i ra , üçüncü bir 
terf i müddetini doldurarak terfie hak kazananlara üçüncü bir yüz l i ra 
aylık tazminat veril ir . 

B u fıkra hükmüne göre yapılacak terfilerde memurun bulunduğu 
derece aylığım bir terf i müddetince müktesep hak olarak almış bulun
ması esastır. 

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

20/5/1964 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız 
Hükümetinin emrimize verdiği bazı meblâğların Lübnan'da 
ve F r a n s a ' d a Türk Misyonları için arsa, bina, satınalınma-

sına veya yaptırılmasına ayrılması hakkında K a n u n 

Kanun No : 475 Kabul tarihi : 14/5/1964 

Madde 1 — 1955 te Lübnan'a satılan salâhların bedeli meselesini, 
İki Hükümet arasında uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak meb
lâğ ile Beyrut Büyükelçiliğimiz İçin bina, arsa satınalmaya veya yaptır
maya Dışişleri Bakanlığı yetkil idir . 

Uzlaşma yolu İle üzerinde mutabık kalınacak meblâğın birinci fık
radaki maksat için kullanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin i l g i l i bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkil idir . 

Madde 2 — İstanbul'da Fransız Hükümeti emrine tarafımızdan 
evvelce meccanen tahsis olunan Elçilik binasına mukabil mezkûr Hükü
met tarafından Türk Hükümetine, k i r a veya kapitalize edilen k i r a na -
miyle hibe olarak verilen ve halen, cari rayiç üzerinden 3 351 452,58 
Türk Lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan böyle tahakkuk ede
cek olan faizlerini , Fransa 'daki Türk Misyonları için arsa, bina satın 
almak veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçe
sinin i l g i l i bölümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkil idir . 

Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu paranın tamamını veya 
kullanılmıyan bakiyelerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei U m u -

Tarife 
N o : 

Kıymetinden 
E ş y a n ı n c i n s i % 

5. Çerçevelenmiş tablo, resim, gravür, estamp ve 
litografyaların çerçeveleri, mahiyet ve kıymetleri i t i 
bariyle çerçeveledikleri eşyanın değeriyle mütena
sip olduğu takdirde bunlarla birlikte tasnif edilir. 

99.01 — Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (Üzeri eller 
süslenmiş fabrika işi mamuller ile 49.06 pozisyonun
daki sınai resimler hariç). Muaf 

99.02 — Gravürlerin, estampların ve litoğrafyaların ori j inal
leri. Muaf 

99.03 — Heykel sanatının ori j inal eserleri (Yapıldığı madde 
ne olursa olsun). M u a f 

99.04 — Türkiye'de tedavül kıymeti bulunmıyan veya teda
vüle çıkarılacak olmıyan, iptal edilmiş veya edilme
miş, posta pulları, damga ve hare pulları ve benzerleri 
(Matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen 
damga taşıyan zarflar, bantlar, v. s. dâhil). M u a f 

99.05 — 

99.06 — 

Zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait kolek
siyon ve buna dâhil olabilecek eşya; tarihî, arkeolojik, 
paleontolojik, etnografik ve numismatik değeri olan 
koleksiyon eşyası. 
Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya. 

Muaf 
Muaf 

* Düstur 
Reamî 

Gazete 
No. Baslıüı Tertip Cilt Sahile Savt 

İlgili K a n u n l a r : 
3173 Devlet Demiryolları ve Limanlan İsletme Umwm Müdür

lüğü Memur ve 'Müstahdemlerinin Ücretlerine dair olan 
iKanunun bazı maddelerini değiştiren Kanun 17/5/193? 3 18 622 3611 

4620 Devlet Demiryolları ve Limonları İsletme Umum Müdür, 
lugıı Memur ve Müstahdemlerinin Ücretlerine dair olan 
ıfCanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 numaralı Ka . 
•una ek Kanun 17/7/1944 3 25 1198 5762 
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miye Kanununun 55 inci maddesine tevfikan, aynı maksatla kullanmaya 
Maliye ve Dışişleri Bakanları yetkilidir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 —• Bu kanunu Maliye ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

20/5/1964 

Karasuları Kanunu 

Kanun No : 476 Kabul tarihi: 15/5/1964 

Madde 1 — Türk Karasuları Türkiye ülkesine dâhildir. 
Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. 
Bu kanunun tatbikında bir deniz mili 1852 metredir. 
Madde 2 — Karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk kara

sularının genişliği, mütekabiliyet esasına göre taayyün eder. 
Madde 3 •— Türk kara ülkesinin komşu bir devlet kara ülkesine 

mesafesi her iki devlet karasuları genişliği mecmuundan az olduğu tak
dirde, aksine anlaşma olmadıkça, orta hat Türk karasularının dış hududunu 
teşkil eder. 

Madde 4 — Karasuların genişliğini ölçmeye yarıyan normal esas hat, 
sahil boyunca uzıyan en düşük cezir hattıdır. 

Girintili çıkıntılı sahillerde veya sahile yakın adaların bulunduğu yer
lerde, sahil ve adaların ileri burun noktalarını birleştiren düz esas hat 
usulü tatbik edilir. 

Madde 5 — Esas hatların kara tarafında kalan sular, ağız genişliği 
24 deniz milini aşmıyan körfezler, ağız genişliği 24 deniz milini aşan körfez
lerin, körfez içinde iki kıyıyı, en geniş su alanını kara tarafında bıraka
cak şekilde, birleştiren 24 millik düz esas hattın arkasında kalan kısımları, 
liman manzumesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eden daimî tesislerden, en 
açıkta olanların berisinde kalan sular ve dış limanlar Türk iç sularından 
sayılır. 

Madde 6 — Adaların karasuları yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir. 
Madde 7 — Karasularının genişliğini ölçmeye yarayan esas hatlar 

büyük mikyaslı deniz haritalarında gösterilir ve ilgililere dağıtılır. 
Madde 8 — Türk karasularına bitişik ve karasularının ölçüldüğü esas 

hatlardan itibaren oniki deniz miline kadar uzayan sahalarda, balıkçılık ve 
canlı kaynakların işletilmesi bakımından, karasuları rejimi uygulanır. 

Madde 9 — Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma, sözleşme 
ve anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 
Madde 10 — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürür

lüğe girer. 
Madde 11 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20/5/1964 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayıs ı : 6/3096 

17/8/1962 tarihli ve 6/822 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan 
«Türkiye Cumhuriyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tari
fesi) nin (Umumi İhtar) hükmünde yer alan pozisyonlardaki eşyadan ilişik 
listede gösterilenlerin, yayımı tarihinden geçerİi olmak üzere, hizalarında 
yazılı oranlarda gümrük vergisine tabi tutulmaları; Dışişleri, Ticaret, Güm
rük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının uygun mütalâalarına 
dayanan Maliye Bakanlığının 9/5/1964 tarihli ve 2121327-31/16511 sayılı 
yazısı üzerine, sözü geçen ihtar hükmüne ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/5/1964 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C GÜRSEL 

R 
Tavizli 

Vergi Haddi 
Tarife Kıymetinden 
No : E ş y a n ı n cinsi % 

Y a) Sodyum. 15 
51.01 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif

lerden iplikler (Perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) : 

Y b) Sentetik İplikler. 50 
Y c) Sentetik iplikler. 50 

56.01 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
lifler (Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik 
imali İçin sair suretle hazırlanmamış) : 
Sentetik lifler. 25 
Suni lifler. 50 

70.03 işlenmemiş cam (Optik cam hariç)(Çubuk, bas
ton, bilya ve boru halinde). 25 

70.11 Camdan ampuller ve boru şeklinde zarflar (Uç
ları açık, son şeklini almamış ve garnitürsüz; 
elektrik lâmbaları ile elektronik tüp ve valfler 
ve benzerleri için). 50 

73.09 Demir veya çelikten geniş levhalar. 15 
Y 73.12 Kalınlığı 3 mm. ye kadar demir veya çelikten 

çemberlik ve şeritler (Sıcak veya soğuk hadde
lenmiş). 15 

73.13 Demir veya çelikten saclar (Sıcak veya soğuk 
haddelenmiş). 30 

84.06 Pistonlu dahilî mtiraklı motörler : 
a) Motörler. 35 
b) Aksam ve parçalar. 15 

84.09 Makina ile işleyen yol silindirleri. 25 
84.10 Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türbo-

pomplar (Mekanik olmayan tulumbalar ve ölçü 
tertibatı olan tevzi tulumbaları dâhil); mayiler 
için elevatörler (Zincirli, kovalı, şeritli, v. s.). 25 

84.11 Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, 
türbopompları; hava ve başka gaz kompresör
leri, motokompresörleri ve türbokompresörleri; 
serbest pistonlu jeneratörler; vantilatörler ve 
benzerleri. 25 

84.13 Ocakların beslenmesi için brülörler (Akaryakıt, 
toz halinde katı yakıt veya gazla çalışanlar); 
otomatik ocaklar (Bunların ayrı olarak gelen 
mekanik kömür taşıyıcıları «Avantfoyers», me
kanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcı tertibatı 
ve benzeri tertibatı dahil). 25 

Devlet Balkanı ve 
Başb* Yarldunncısı «Devlet Balkanı Devlet Bakanı 

/. İNÖNÜ K. SATIR /. S. OM A Y M . Y 0 L A C 

Devle* BaJoam Adalet Balkanı Miffi S>a- Bakanı - îçöşlarj Bakanın 
N. YETKtN S. ÇUMRALİ /. S A N C A R 0. ÖZTRAK 

DışişSleıti Bakamı Maliye Balkanı Millî Eğit. Balkanı B'atymkiırlık B'aıkaını 
F. C ERKlN F. MELEN /. Ö K T E M A. H. ONAT 

Ticaret Balkanı Sa£. ıveSos. Y. Balkanı Güm. ve Tak. Balkanı Tamun Balkanı 
F. İSLİ M YELİ K. DEMİR M. Y Ü C E L E R T. ŞAHİN 

Ulaştırma Bakam Çalışına Bakanı Sanayi Balkıamı En. vie Ta. Kay- Balkanı 
F. ALPİSKENDER B. E C E V I T M. ERTEN H. ORAL 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri) Bakanı 
A. I. GÖĞÜS C. ÜZER L. YURDOĞLU 

Tarife 
No : E ş y a n ı n cinsi 

Tavizli 
Vergi Haddi 
Kıymetinden 

% 

Y 15.10 Sınai yağ asitleri. 40 
Y 15.11 Gliserin. 30 

28.42 Karbonatlar ve perkarbonatlar ('Amonyum kar
bonat ihtiva eden ticari amonyum karbonat dâ
hil) : 

Haşbalkam 
/. İNÖNÜ 
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Karar Sayısı : 6/3097 

14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı kanunla değişik Gün ük Giriş Tarife 
Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlarına giren görelerin gümrük 
vergilerinin, bu kararnamenin yayımı tarihinden itibaren, muafiyet hadlerine 
indirilmesi; Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklariyle 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Türkiye Odalar Birliğinin uygun mütalâalarına 
dayanan Maliye Bakanlığının 9/5/1964 tarihli ve 21213 L-31/16517 sayılı 
yazısı üzerine, sözü geçen kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar K u 
rulunca 20/5/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBASKANI 
C GÜRSEL 

İ L A N L A R 
Sarıgöl Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Sarıgöl'ün Bahadır Köyünden Dudu İnegöllü ve Meryem Güngör 
tarafından dâvâlılar, Ahmet İnegöllü, İbrahim İnegöllü, Ummuhan İne
göllü, Fadime Semerci, Emine Dik i c i , Sade İnegöllü aleyhlerine ikame 
edilen, müşterek muris aliden int ika l eden menkul malların taksimi ve 
şüyuunun giderilmesine dair dâvada hissedar ve dâvâlı bulunan İbrahim 
İnegöllü'nün adresinde bulunamadığı için tebligat yapılamamış olması, 
hal i hazır adresininde tesbit edilememiş bulunması sebebiyle tebligatın 
Resmî Gazete ile ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

963/134 esas sayılı dosyaya müracaat edilmesi ve duruşmanın 
30/5/1964 günü saat 9.15 e muallak bulunduğu ilân olunur. 

2551 

Sarıgöl'ün Bahadır Köyünden Dudu İnegöllü ile Meryem Güngör 
tarafından aynı köyden Ahmet İnegöllü, İbrahim İnegöllü, Fadime Se
merci, Umuhan İnegöllü, Emine Dik i c i , Sade İnegöllü aleyhlerine ikame 
edilen ve mevzuu : Müşterek muris Mehmet oğlu Al i 'den İntikal eden 

Yalmayak Köyündeki ve Bahadırlar Köyündeki mütaaddit gayrimenkul-
lerin taks im veya şüyuunun satılarak giderilmesine dair dâvanın duruş
ması sırasında, kendisine tebligat yapılamayan ve adreside tesbit edile
meyen İbrahim İnegöllü'ye Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

963/135 Esas no. lu bu dâvaya ait dosyanın duruşmasının 30/5/1964 
günü saat 9 a muallak bulunduğu ilân olunur. 

2552 

Kırklareli Tereke Hâkimliğinden : 

Kırklareli'nin Kocahıdır Mahallesi P a r k karşısında mukim iken 
3/1/1964 tarihinde vefat eden müteveffa A l i Yet ' in terekesine Hâkimli-
ğimizce vaziyet edilmiş olduğundan mütevaffadan alacaklı ve borçlu 
olanların (Bir) ay zarfında evrakı müsbiteleri ile birl ikte Hâkimliğimize 
müracatları ilân olunur. 

2548 

Tarife 
N o : E ş y a n ı n c i n s i 

Tav iz l i 
Verg i Haddi 
Kıymetinden 

'% 

Y f) E l e k t r i k motörleri ,(10 ve daha yukarı bey
g ir gücüne kadar olanlar) . 20 

Y 
Y 
Y 

g) Konvertisörler (Rotatif ve stat ik) . 
h) Sairleri . 
i j) A k s a m ve parçalar. 

20 
20 
20 

85.16 Demir yolları ve diğer yollar için e lektr ik l i işa
ret, emniyet, kontrol ve kumanda cihazları ( L i 
manlar ve hava meydanları için olanlar dâhil). 15 

Y 85.23 Toprak ve su altı kabloları (Herhangi 
bir madde ile tecrit edildikten sonra birden z i 
yadesinin bir araya getirilerek âdi madenlerden 
boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanlar). 50 

Tav iz l i 
Verg i Haddi 

Tarife Kıymetinden 
N o : E ş y a n ı n c i n s i ı% 

84.14 Sanayi veya lâboratuvarlara mahsus fırınlar 
(85.11 pozisyonundaki elektrik fırınları hariç). 25 

84.16 Kalenderler ve hadde makinaları (Bu makina-
lara ait silindirler dâhil) (Maden ve cam hadde 
makinaları hariç). 25 

84.18 Santrifüj usuliyle çalışan çamaşır kurutma m a 
kinası ve sair makina, alet ve cihazlar; mayile-
r i n veya gazların filtre edilmesine veya tasfiye
sine mahsus cihazlar. 25 

84.19 Şişeleri ve başka kabları temizlemeye veya k u 
rutmaya, şişeleri, kutuları, çuvalları ve başka 
kabları doldurmaya, kapamaya, etiketlemeye ve
ya kapsüllemeye, eşyayı paketlemeye veya 
ambalajlamaya mahsus makina ve cihazlar; iç
k i ler i gazlendirmeye mahsus cihazlar; bulaşık 
yıkama cihazları. 25 

84.37 Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, şerit ve 
kaytan eşya ve file imaline mahsus makinalar; 
dokuma, örme, v. s. işleri için hazırlayıcı makina 
ve cihazlar (Çözgü makinası, haşıl ve tutkal m a 
kinaları, v. s.). 15 

84.38 84.37 pozisyonundaki makinalar için yardımcı 
makina ve cihazlar (Ratiyerler, Jacquard m a k i 
naları, örgü ipliği kesiciler, atkı ipliği kesiciler, 
mekik değiştirme makinaları. v . s . ) ; münhasıran 
veya esas itibariyle bu pozisyondaki ve 84.36 ve 
84.37 pozisyonlarındaki makinalara ait olduğu 
anlaşılabilen aksam ve teferruat (İğler, kele
bekler, kard garnitürü, taraklar , iğneli tarak
lar, üretme memeleri, mekikler, gücü levha ve 
telleri, iğneler, platinler, tığlar, v .s . ) . 15 

Y 84.40 
84.56 

85.01 

Elbise yıkama ve ütüleme makinaları. 
Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri diğer 
madenî katı maddeleri (Toz veya hamur halinde 
olanlar dâhil) ayırma, eleme, yıkama, kırma, 
ezme ve karıştırmaya mahsus makina ve cihaz
lar ; madenî katı yakıtları, seramik hamurlarını, 
çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki 
diğer madenî maddeleri aglomere etmeye, kalıba 
dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus 
makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıp
ları yapmaya mahsus makinalar. 
E l e k t r i k jeneratörleri, motörler ve rotatif kon
vertisörler; statik transformatörler ve statik 
konvertisörler (Redresörler ve saire) ; reaktans 
bobinleri ve şelfler : 

15 

25 

Y b) Transformatörler ı(35.000 volt ve 2.000 
K W A dan yukarı olanlar). 20 

Y c) E l e k t r i k jeneratörleri 1(100 K W A dan aşa
ğı olanlar). 20 

Y d) E l e k t r i k jeneratörleri (100 K W A dan y u 
karı olanlar) . 20 

Y e) E l e k t r i k motörleri (10 (Hariç) beygir gü
cüne kadar olanlar). 20 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı ve 
Basb- Yardımcısı 

K. SATIR 

Devlet Balkanı 
/. S. OM AY 

Devlet Balkanı 
M- YOLAÇ 

Devlet Bakanı 
Af. YETKİN 

* 
Dışişleri Balkanı i 

F. C. ERKİN 

Adalat Bakamı 
S. ÇUMRALİ 

Millî Sa- Bakanı 
/. SANCAR 

İçişleri Bakanı 
> O. ÖZTRAK " 

Devlet Bakanı 
Af. YETKİN 

* 
Dışişleri Balkanı i 

F. C. ERKİN 
Maliye Bakam 

F. MELEN 
Millî Eğit. Bakanı 

/• ÖKTEM 
Bayınıdmılık Balkanı 

A. II. ONAT 

Ticaret Balkanı 
F- İSLI M Y ELİ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bak: 
K. DEMİR M. YÜCELER 

anı Tarım Bakanı 
T. ŞAHİN 

Ulaştırma Bakamı 
F. ALPİSKENDER 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Sanayi Bakamı 
M. ERTEN 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
H. ORAL 

Turizm ve Tanıtma Balkanı İmar ve 
A- 1. GÖĞÜS C. 

İskân Bakamı 
ÜZER 

Köy İşlemi Bakanı 
L. YURDOĞLU 

R 
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M . S. B. 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem l(Odun) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsa f ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklile
r in kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz, kargılığı Komisyon Başkanlığına verme'eri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tamamı bir istekliye ihale edilecektir. 
Cins i : Odun, Miktarı : 600 Ton, M . Bedeli L i r a K r . 120.000,—, G. Te

minatı L i r a K r . 7.250,—, İhale Günü, S a a t i : 2 Haz i ran 1964, 11.30. 
2239/4-4 

Aşağıda cinsi, m i k t a n , muhammen bedel ve geçici teminatları y a 
zılı (Bir) kalem (Tutuşturmalık odun) maddesinin kapalı zarf la eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bil ir . İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 2700 ton 
odunun tamamı bir istekliye ihale edileceği gibi 1350 tonluk partiler ha
linde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

C i n s i 
M . Bedeli G. Teminatı İ H A L E 

Miktarı L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Tutuşturmalık odun 2.700 Ton 405.000,— 19.950,-
> > 1.350Ton 202.500— 12.375,- 2 Haziran 1964 11.15 

2240 / 4-4 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Namıhesaba açık eksiltme usuli i le 4.000 aded battaniye satın alı
nacaktır. Tahmini bedeli 500.000,— l i r a olup geçici teminatı 23.750,— 
liradır. 

İhalesi 3/6/1964 Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacak
tır. Numune ve şartnameler her gün İstanbul Levazım Amirliğinde ve 
Komisyonda görülebilir. 

2388 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile 200.000 metre müflonluk kumaş satın alına
caktır. Tahmini bedeli 6.000.000,— l i ra olup geçici teminatı 193.750,— 
liradır. İhalesi 6/6/1964 Cumartesi günü saat 11,00 de Komisyonda ya 
pılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyon
da ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye 
ihale edilebileceği gibi 50.000 metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı 
isteklilere de ihale elilebilir. 50.000 metresinin geçici teminatı 58.750,— 
liradır. Tal ip ler in 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları 
tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde K o 
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiç bir surette kabul edilmez. 

2410 / 4-2 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Bir) kalem (Tezgâh) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerin
de Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklile
r in kanuni şekilde hazırlıyacakları tekli f mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri . Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Torna tezgâhı, Miktarı: 1 aded, M . bedeli : 42.500,—, G. te
minatı : 3.190,—, İhale günü ve saati : 29/5/1964 Cuma saat 11 de 

2283 / 4-4 

I * i . S. B 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Nato Hv . Meydanında hat başı 
balcımı bına&ı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 142.185,14 l i ra olup geçici te
minatı 8.400.— liradır, ihalesi 1/6/1964 Pazartesi günü saat 11.30 da 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin hazırlıyacakları tek
lif zarflarmı ihale saatinden bir s a t evveline kadar makbuz mukabi 
linde Komisyon Başkanına vermeler, şaı'tır. Postadaki gecikmeler k a 
bul edilmez. Taliplerin Ankara 'da Hv. T-;. E m i . ve İnş. D. Bşk. lığına 
27/5/1964 günü saat 1G.00 ya kadar müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları şarttır. 

2237/4-4 

Kapalı zarf usulü ile A n k a r a Garnizon bir l ikleri ihtiyacı için 200 
ton sönmemiş kireç ile 500.000 aded inşaat tuğlası satm alınacaktır. Tah 
min bedeli 70.000,00 l i ra olup geçici teminatı 4.750,00 liradır. İhalesi 
10/6/1964 Çarşamba günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıya
cakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

2534 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile A n k a r a Muhabere A n a Depo Komutanlığında 
depo inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 199.960,45 l i ra olup geçici te
minatı 11.250,00 liradır. İhalesi 10/6/1964 Çarşamba günü saat 11.30 da 
komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tal iplerin en geç 
5/6/1964 günü saat 16.00 ya kadar Ankara 'da M . S. B. Or ta Bölge İnş. 
E m i . Grp. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

2535/4-2 

Kapalı zarf usulü ile A n k a r a Garnizon b i r l ik ler i ihtiyacı için 16 
kalem muhtelif inşaat malzemesi satm alınacaktır. Tahmin bedeli 
17.580,00 l i ra olup geçici teminatı 1.320,00 liradır. İhalesi 15/6/1964 P a 
zartesi günü saat 11.30 da komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her 
gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in 
2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarf la 
rını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2620 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane A s . Tıp A k . Hayat i K i m y a Servisine 
Spektrofotometre aksesvarları satın alınacaktır. Tahmin bedeli 17.000,00 
l i ra olup geçici teminatı 1.275,00 liradır. İhalesi 15/6/1964 Pazartesi günü 
saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komis
yonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklf zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2621 / 4-1 

Akçaabat Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

963/32 
Akçaabat'ın Dürbinar Mahallesinden Mehmet oğlu Osman Mısır 

veki l i avukat Ahmet İhsan Birincioğlu tarafından, aynı yerden Üzeyir 
oğlu Hüseyin A v n i Içöz (Kendisine asaleten ve küçük çocukları Ahmet 
Şakir, Mehmet Nedim, F a t m a N u r a n ve Salih Zeki'ye velâyeten) ve Hü
seyin A v n i oğlu Üzeyir Tankut Içöz aleyhine açılan taksim ve izalei 
şüyu dâvasmın duruşmasında : 

Adresinin meçhul olduğu anlaşılan dâvâlı Hüseyin A v n i Içöz'e ilâ
nen gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden. 

Duruşmanın bırakıldığı 8/6/1964 Pazartesi günü saat 9 da duruş
maya gelmediği takdirde, dâvâlı Hüseyin A v n i Içöz'ün (Kendisine ase-
leten küçük çocukları Ahmet Şakir, Mehmet Nedim, F a t m a N u r a n ve 
Sal ih Zeki'ye velâyeten) gıyabında duruşmaya devam olunacağı ilân 
olunur. 

2547 
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Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — 262.228,24 T L . keşif bedelli «Yeşilköy Hava Meydanı pist uçları 
uzantıları iç yollar onarımı inşaatı» işi 5367 sayılı kanun hükümleri için
de eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme 8/6/1964 Pazartesi günü saat 16.00 da «Hava M e y 
danları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği'Atatürk Bulvarı No. 140 
Kavaklıdere - Ankara? adresinde toplanacak Eksi l tme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı H a v a Meydanları ve Akaryakıt Te
sisleri İnşaat Reisliğinde 20/5/1964 Çarşamba gününden itibaren tat i l 
günleri hariç her gün çalışma saatlerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girecek istekli lerin 14.250 T L . geçici teminat mek
tubu vermeleri, 1964 yılma ait ticaret odası belgesini ibraz etmeleri ve 
bu veya benzeri mahiyette bir işi yapmış olmaları şarttır. 

5 — İsteklilerin 23 M a r t 1961 tar ih ve 10763 sayılı Resmi Gazetede 
neşredilen Bayındırlık Bakanlığı Ue bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksilt
melerine iştirak yönetmeliği gereğince lüzumlu : 

a) Mütaahhitlik karnesini, 
b) M a i l yeterlik belgesini, 
c) Plân ve teçhizat beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Teknik personel beyannamesini, 

dilekçelerine ekleyip en geç 3/6/1964 Çarşamba günü saat 17.00 ye k a 
dar Bayındırlık Bakanlığına müracaat etmeleri ve iştirak belgesi alma
ları şarttır. 

E k s i k belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar, bu belgeler bilâ
hara gösterilse dahi nazarı it ibara alınmaz. 

6 — İştirak belgeleri 5/6/1964 Cuma günü saat 9.00 dan itibaren 
Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Atatürk Bulvarı 
No. 140 Kavaklıdere - A n k a r a adresinden verilecektir. 

7 — İştirak belgesi almış isteklilerin 50 T L . karşılığında ihale dos
yasını almış olmaları şarttır. 

8 — İştirak belgesi almış isteklüerin ihale evrakı meyanındaki ek
siltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif zarflarını 8/6/1964 P a 
zartesi günü saat 15.00 e kadar «Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesis
leri İnşaat Reisliği Eksi l tme Komisyonuna makbuz mukabil i vermeleri 
lâzımdır. 

9 — İştirak belgesi dilekçesine 5 inci maddede yazılı belgelerin ek
lenmesi zaruri olduğundan telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada 
vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

10 — İşbu ihale 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp idare ihaleyi y a 
pıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. 

2488 / 8-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Bayındırlık Bakanlığı binası asansörlerinin yenilenmesi işi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (159.829,46) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksi l tme Komisyonunda 4/6/1964 Perşembe günü saat 16 
da yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek İçin, isteklilerin : 

A ) (9.242,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1964 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri, (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grupundan Keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini teklif mektuplariyle birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 4/6/1964 Perşembe günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Müracaatın son tarihi 30/5/1964 Cumartesi günü mesai saati 
sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olmır. 
2567/4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 —• Başbakanlık binasında yaptırılacak telefon santralı ve tesi
satı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (325.017,—) liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar iş

leri Reisliği Eks i l tme Komisyonunda 9/6/1964 Salı günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

4 —• Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksi ltmeye girebilmek için, isteklilerin : 
A - 16.571,— liralık geçici teminatını, 
B - 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle bir l ikte verecekleri, (Eksiltme şartna-

mesind'e belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, B a 
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (II) grupundan fceşif bedeli k a 
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesini ve 
bu işle iştigal ettiğine dair belgeye göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupla
riyle birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler tekli f mektuplarını 9/6/1964 Salı günü saat 15 e k a 
dar makbuz mukabiünde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Müracaatın son tar ih i 5/6/1964 Cuma günü mesai saati sonu
na kadardır." Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edil 
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 2645 / 4-1 

Cide Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

964/3 
Cide'nin kemer l i M . den Ahmet Yaşar oğlu 338 D. A H Arslan'ın 

karısı bu mahalleden olup halen İstanbul Üsküdar Toptaşı Hasanbey 
Sokak No. I de İbrahim kızı 932 D.At iye Ars lan aleyhine açtığı zina 
sebebiyle boşanma dâvasının duruşmasında : 

Dâvah At iye Arslan'ın adresi meçhul olduğundan ilânen tebligatın 
yapılmasına, mahkemece karar verilmiştir. 

Adı geçen dâvâlı 29/5/1964 tarihinde mahkemede hazır bulunması 
için tebligat yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

2455 / 1-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Eksiltmeye konan işin ;eşidi ire niktarı 

69 kalem tıbbi alât ve malzeme 
65 kalem ilâç 
4 kalem yatak ve yastık 

Muhammen 
ı>edell 

221.200 
1.118.388 

126.450 

Geçici 
teminatı 

İ h a l e 
Tarihi günü saati 

İhalenin ne Şartname 
suretle j/anılacağı bedeli 

12.311,— 11/6/1964 Perşembe 15 
47.301,65 » » 15.30 
7.572,50 » » 16.00 

Kapalı zarf 
» » 

Açık «ksiltme 

1100 Krş. 
635 » 

5000 :> 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saaü ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 -— Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 — Eksi l tme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksi ltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nc i maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zar f la 

rını eksiltme saatinden 1 saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
5 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. 

2706 / 4-1 
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T. B. M . Mecl is i Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Cinsi : Çekilmiş yemek tuzu, Miktarı : 60.000 K i l o 
Yukarıda miktarı yazılı çekilmiş yemek tuzu kapalı zarf usulü ile 

satm alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Daire
miz Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli (12.000;—) 
l i r a ve geçici teminatı (900,—) liradır, ihalesi 9/6/1964 Çarşamba günü 
saat (15) de yapılacaktır. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları tek
l i f mektuplarını ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılı
ğında Komisyon Başkanlığına vermeleri; zarfların posta ile gönderilmesi 
halinde gecikme kabul edilmez. Tekl i f vereceklerin 1964 vizeli ticaret 
odası vesikaların ibraz etmeleri lüzumludur. 

2484 / 4-2 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Meslekî ve Teknik öğretim Okulları için 1964 malî yılı içinde 
6246 sayılı kanun gereğince ve tesbit edilen esaslar dahilinde yabancı 
memleketlerden çeşitli teçhizata araya mutavassıt girmeksizin pazar
lıkla mubayaası düşünülmektedir. 

2 — Satın alınacak teçhizatla i lg i l i fennî şartnameler, Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Teknik Büro Müdürlüğünden ve İstanbul 
A k s a m Sanat Okulu Müdürlüğünden temin olunabilir. 

3 — İsteklilerin, teklif edecekleri teçhizatın F O B ve C F . fiyatı ile 
teslim şartlarım belirten ori j inal proforma faturalardan 5 nüshasını, 
katalog ve prespektüsleriyle birlikte en geç 20 Temmuz 1964 tarihinde 
Bakanlığımızda bulunacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 

4 — Teçhizatın f iyatlarmda yapılacak okul tenzilâtı, tekliflerde be
lirtilmelidir. 

2357 / 4-3 • 
A n k a r a Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

E l e k t r i k tesisatı ıslah edilecektir 
İşin cinsi : E lektr ik tesisatı ıslahı, Keşif bedeli : 157.909,—, l i ra , 

geçici teminatı: 9.145 l i r a 45 kuruştur. 
1 — Yukarıda keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı A n k a r a Tıp 

Fakültesi elektrik tesisatı ıslahatı 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Nak i t teminatlar tahsilat müzekkeresi almak sureti ile A n k a r a 
Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

3 — İhale dosyası her gün çalışma saatlerinde Fakülte Hesap İşle
rinde görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girecekler yeterlik belgesi almak üzere bedeli k a 
dar G grupu mütaahhitlik karnesi taahhüt beyannamesi 30.000,— liralık 
malî yeterlik belgesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı diğer evrak ile b i r 
likte en geç 26/5/1964 günü saat 17,00 ye kadar Dekanlığa müracaat 
edeceklerdir. 

5 — Eks i l tme 29/5/1964 Cuma günü saat 11,00 de Tıp Fakültesi 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

6 — İstekliler ihale dosyasındaki örneğe göre hazırlanmış teklif 
mektuplarım kapalı zarflar içinde en geç 29/5/1964 günü saat 10.00 a 
kadar Komisyona makbuz mukabi l i vereceklerdir. 

7 •— Postada vâki gecikmeler ile zamanında yapılmıyan müracaat
lar nazarı dikkate alınmaz ilân olunur. 

2372 / 4 - 4 

A n k a r a - Keçiören Atatürk Sanatoryomu Başhekimliğinden : 

Miktarı : 53 kalem, Cinsi : K u r u erzak ve ihtiyaç maddesi, M u h a m 
men bedeli : 976.820,—, Muvakkat teminatı: 42.822,80, İhale gün ve saati : 
11/6/1964 Perşembe saat 11. 

Sanatoryomumuzun 1964 malî yılı ihtiyacı şartnamesine ilişik listede 
cins ve miktarları ile evsafı yazılı 53 kalem k u r u erzak ve ihtiyaç mad
desi yukarıda yazılı olduğu şekilde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabil i Komis 
yona vermeleri. 

Evsaf ve idari şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Sanatoryum 
idaresinde ve İstanbul Sağlık ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğünde görülebileceği ilân olunur. ' 

2655 / 4-1 

Mersin Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1963/994 
Davacı Mersin ' in Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi 80 

No. da mukim Nazl iye Tuncel veki l i Avukat Kemalettin Sönmez tara 
fından dâvâlı Diş Tabibi Hüseyin Hamit Tuncel aleyhine açılan nafaka 
dâvasının yapılmakta olan duraşmasında : 

Dâvâlının gösterilen adresine ilânen tebligat yapıldığı halde 
16/1/1964 günkü; duruşmaya gelmemiş ve bir veki l ile de kendisini temsil 
ettirmemiş olduğundan ilânen muameleli gıyap kararı tebliğine karar 
verilmekle dâvâlının 26/6/1964 günü saat 9 da duruşmaya gelmesi veya 
kendisim bir vek i l ile temsil ettirmesi gıyap kararı yerine k a i m olmak 
üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

2583 /1-1 

Orman Genel Müdürlüğünden : 

1 — 7 aded 4X4 arazi pikap kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 
2 — Muhammen bedeli 385.000 l i r a olup, geçici teminatı 19.150 

liradır. 
3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstanbul 

ve İzmir Orman Başmüdürlüğünde görülebilir. 
4 — Eks i l tme 1/6/1964 Pazartesi günü saat 15 de Genel Müdürlük 

binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — İhaleye gireceklerin 1964 yılı ticaret veya sanayi odasına k a 

yıtlı olduklarını gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır. 
6 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklif ler ihale saatinden 

bir saat Önce Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 
7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 2379/4-4 

1 — 3 aded sinema makinası, 3 aded amplifikatör, 3 aded salyt 
projektör, 3 aded jeneratör, 3 aded teyp, 3 aded projektion ekranı ve 
teferruatı kapalı zarf usulü ile mubayaa olunacaktır. 

2 — B u maddelerin muhammen bedehv 70.000 l i r a olup, geçici temi
natı 4.750 liradır. 

S —ı Şartnameler Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstanbul 
ve İzmir Orman Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eks i l tme 15/6/1964 Pazartesi günü saat 15 de Genel Müdür
lük binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 —ı İhaleye gireceklerin 1964 yılı Ticaret veya Sanayi Odasına 
kayıtlı olduklarım gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır. 

6 —, 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklif ler ihale saatin
den bir saat önoe Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

7 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Sân olunur. 

2588 / 4-1 • 
Niğde Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

E . N o : 962/277 
K . N o : 963/505 
Davacı Dudu ve arkadaşları veki l i avukat İsmail 'Özmel tarafın-

dan İbrahim Kayı ve arkadaşları aleyhine ikame edilen izaleyi şüyuu 
dâvası sonucunda : Niğde Tapu Sic i l Muhafızlığının 13/8/1962 tar ih kü
tük 77 ada 200 parsel 4 pafta 17 de kayıtlı dört dükkanlı kârgir ev ve 
ahırdan ibaret gayrimenkulun taks imi kabi l olmadığından satışma k a 
rar verilmiştir. Dâvâlı Mehmet kızı Hayr iye Üste'ye ilâm tebliği adresi 
meçhul olduğundan tebliğ edilemeyerek iade edildiğinden adı geçen H a y 
riye Üste'ye hüküm özetinin tebliğe k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

2550 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi ve miktarı 

1 - 25.000 K g r . D. K . P . saç 
levha (2 mm.) 

2 - 6 kalemde 400 aded Dizel 
silindir gömleği 

3 - 5 2 M Î kereste 
4 - 462 aded J-Weco kuru s i 

l indir gömleği 
5 - 4 kalemde 90 aded Adams 

ve galion hareket dişlileri 
6 - 37 kalem bronz motor y a 

takları 

Tahmini 
bedeli 

75.000 

44.400 
32.300 

30.030 

29.800 

Geçici 
teminatı Tar ih i Saati 

5.000— 3/6/1964 11.00 

3.330— 5/6/1964 11.00 
2.422,50 5/6/1964 16.00 

2.252,25 8/6/1964 

2.235— 8/6/1964 

7.427,15 10/6/1964 

11.00 

16.00 

123.543 7.427,15 10/6/1964 11.00 
Yukarıda yazılı altı kalem malzemenin h^r kalemi ayrı bir 

ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tme karşılarında gös
terilen gün ve saatlerde Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri aynı yerden dilekçe ile bedelsiz 
temin edilebilir. 

Taliplerin ticaret veya sanayi odası belgesi ile birl ikte hazırlıya
cakları teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar 
Komisvon Başkanlığına vermelidirler. Postada vâki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği duyurulur. 

2506 / 4-4 

1 —• Eksütmeye konulan iş : Ankara 'da Karayolları Genel Müdür
lüğüne ait Araştırma Lâboratuvan binası ikmal inşaatı olup keşif be
deli (3.400,—) üç milyon dörtyüzbin liradır. 

2 — Eks i l tme günü 9/6/1964 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 
da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Y o l Yapım D a i 
resi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyası : Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i r a bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alına
caktır. (Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyeusı almak 
şarttır.) 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1964 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde (115.750,—) liralık mu
vakkat teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uy
gun olmaları) 

b) istekl i ler in en geç 3/6/1964 Çarşamba günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) ve dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış olan B grupundan en az bu işin keşif 
bedeli kadar mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik personel, 
taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 
olan 192-000,— liralık banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu 
iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
2542/4-2 

Tahmini bedeli : 14.210,—, geçici teminatı : 1.065,75 T. L . olan 56.84 
M2 oroglas'm açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Eksi l tme ve ihalesi 3/6/1964 Çarşamba günü saat 15.00 de A n k a 
ra'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 

Tal iplerin ticaret veya sanayi odası belgesi ile teminat makbuz 
veya banka teminat mektuplarıyla birl ikte mezkûr zaman ve yerdeki 
Komisyona başvurmaları ilân olunur. 

2586 /ü-3 

Cinsi ve miktarı 

1. Grup (96 kalem) 
2. Grup ( 2 kalem) 
3. Grup (19 kalem) 
4. Grup ( 6 kalem) 

Muhammen bedeli 

Yağ keçesi 108.782,60 
135,— 

27.205 — 
2.559,— 

G. teminatı 

6.689,13 
10,13 

2.040,38 
191,93 

Yukarıda yazılı Ihtiyacm her grupu ayrı bir ihale mevzuu olmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tme ve ihale 
6/6/1964 Cumartesi günü saat 11.00 de Ankara 'da Genel Müdürlük M ü 

zeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedel
siz temin edilir. 

Dış zarf içerisine ticaret veya sanayi odası yahut esnaf belgesi ile 
hangi grupun eksiltmesine girdiğini gösterir imzalı bir kâğıt konulmak 
suretiyle hazırlanacak tekli f mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
öncesine kadar aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi l in
de verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

2587/4-3 

Tahmini bedeli 16.600.—, geçici teminatı 1.245.— Ura olan 6.70X15-6 
ebadında 60 ar adet iç ve dış lâstik 10/6/1964 Çarşamba günü saat 16.00 da 
Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf 
usulü ile satm alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ticaret veya 
Sanayi Odası belgesi ve fenni şartnamenin 7. maddesinde belirtilen bi lgi 
ve değerler ile katalog dış zarf içine konulmak suretiyle hazırlanacak 
tekli f mektularının eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabil i 
Komisyon Başkanlığına verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmeye
ceği ilân olunur. 

2723 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayser i 6. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Nevşehir - A k s a r a y Y o l u 0+400 - 28+400 K m . leri araşma 
çekilecek 60211 M ' stabüze ve k i l malzemesinin naki l , boşaltma ve figü-
resi işi 29/5/1964 Cuma günü saat 16.00 da kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 444.357,18 l i r a olup, muvakkat teminatı 
21.525,— liradır. 

3 — Şartname ve ekleri Karayolları Malzeme Müdürlüğü i le i s t a n 
bul ve Kayser i Bölge Malzeme Amirl ikler inde görülebilir. 

4 — istekl i ler in en geç 25/5/1964 Pazartesi günü saat 17.00 ye k a 
dar dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat ederek dilekçelerine plân ve 
teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannameleri, 35.500,— liralık ban
k a referans mektubu ile muhammen bedel kadar (F) grupu mütaah
hitl ik karnesi ekliyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — istekli lerin 1964 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi, temi
nat mektubu ile usulüne göre hazırlıyacakları tekli f mektuplarını belirli 
gün ve saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olu
nur. 

2419 / 4-4 

A n k a r a Defterdarlığından : 

M e v k i i Cins i A d a Parsel Miktarı 
M u h . bedeli Teminat 

L i r a K r . L i r a K r . 

E t l i k 
Ayrancı 
Balker iz 

Ayrancı 
E t l i k 
Yenice Mah. 
Yenice Mah . 
Yenice Mah . 

A r s a 5006 
2807 
6597 
6603 
2807 
6250 
6596 
6956 
6956 

1 
10 
2 

12 
9 
1 

10 
3 
2 

1213/1514 
891/1012 
566/2000 
409/ 607 
868/1002 

18.195,— 1.365,— 
31.185,— 2.362,— 
33.960,— 2.547 — 
18.405,— 1.380 — 
30.362— 2.278,— 

1743 M2 69.720,— 4.736,— 
65/448 M2 48.750,— 3.656,50 

109/419 M2 81.750,— 5.337 — 
108/454 M2 81.000,— 5.300 — 

1 — Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf la ayrı ayrı satılacaktır. 

2 — ihalesi 28/5/1964 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15.00 de Defterdarlıkta yapılacaktır. 

3 — istekl i ler in hazırlıyacakları kapalı tekli f mektuplarını İhale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada ge
cikme kabul edilmez) İlân olunur. 

2344 / 4-3 

Pınarbaşı Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

964/25 
Davacı M . S. Bakanlığına izafeten Pınarbaşı A s k e r l i k Şubesi Baş

kanlığı tarafından dâvâlı Pmarbaşı'nın Altıkesek Köyünden Paşaoğlu 
1936 D. lu I lhami Altın aleyhine açmış olduğu alacak dâvasının Pınar
başı Sulh H u k u k Mahkemesinde yapılan açık duruşması sırasında : 

Mütaaddit defalar yapılan aramaya rağmen dâvâlının adresinin 
meçhul bulunduğundan tebligat yapılamamış olduğundan ilânen tebliga
tın yapılmasına karar verilmiştir. 

K a r a r gereğince davetiye yerine k a i m olmak üzere dâvâlı l lhami 'n in 
10/6/1964 tarihinde duruşmada bulunması veya b i r veki l i le kendisini 
temsil ettirmesi İlânen tebliğ olunur. 2571 
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Sanayi Bakanlığından : 

7426 sayılı kanuna müsteniden i k i yıl müddetle şahısların aramala
rına kapatılmış olan, aşağıda vilâyeti, madenin cinsi ve sınırları göste
rilen saha, Maden Tetk ik ve A r a m a Enstitüsü namına teessüs eden hak
lar mahfuz kalmak kaydiyle 20/7/1964 tarihinden itibaren aramalara 
açılmıştır. 

Ancak, bu saha içinde tercih edilecek âzami 2000 hektarlık kısımlar 
hangi Vilâyet sınırlarını ilgilendiriyorsa müracaatında o Vilâyet V a l i l i 
ğine yapılması lâzımdır. İlân olunur. 

Vilâyeti 

Muğla 

Aydın 

Denizl i 

İzmir 

Madenin 
cinsi 

Alüminyum 
Zımpara 
Alüminyum 
Zımpara 
Alüminyum 
Zımpara 
Alüminyum 
Zımpara 

Aramalara açılan sahanın sınırları 

Kuzey i : Çeşme Kazası Hükümet Konağından 
Kuşadası Hükümet Konağına oradan Selçuk 
(Akmcılar) Kazası Hükümet Konağına oradan 
Bayındır Kazası Hükümet Konağına oradan Tire 
Kazası Hükümet Konağına oradan Germencik 
Kazası Hükümet Konağına oradan Söke Kazası 
Hükümet Konağına oradan Çine Kazası Hükü

met Konağına oradan Karacasu Kazası Hükü
met Konağına oradan da Denizl i Vilâyeti Hükü
met Konağına kırık hat. 
Doğusu : Denizl i Vilâyeti Hükümet Konağından 
Muğla Vilâyeti Hükümet Konağına oradan Dat 
ça (Reşadiye) Kazası Hükümet Konağına kırık 
hat. 
Güneyi : Datça (Reşadiye) Kazası Hükümet 
Konağı 
Batısı : Datça ,(Reşadiye) Kazası Hükümet K o 
nağından hudut başlangıcı olan Çeşme Kazası 
Hükümet Konağına doğru hat. 

2570 / 2-1 

11106 numaralı m a r k a tescil bölgesinin sahibi «Lever Brothers 
(Türkiye) Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi» nin adresi «Harbiye Cum
huriyet Caddesi, K a n a n Apt . No. 16/6» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2647-1 

29177 numaralı marka tescil belgesi sahibinin adresi «Japonya'da, 
Osaka, K i t a - k u , Umeda, N o . 1» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2647-2 

11088 sayılı marka tescil belgesi sahibinin adresi 
Aires , Morpu Street No. 88» e nakletmiştir. 

Keyf iyet ilân olunur. 

^Arjantin Buenes 

2647-3 

24002 sayılı marka tescil belgesinin sahibi m a r k a üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Fransa'da Socıete Industrıelle de Transmıssıons» 
şirketine devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2647-4 

29359 numaralı marka tescil belgesinin sahibi «Unılever Limited» 
m a r k a üzerindeki kul lanma hakkını «Türkiye'de, Fabrikatör Unılever-İş 
Ticaret ve Sanayi Türk Limited Şirketi» ne vermiştir. 

Keyf iyet ilân olunur. 
2647-5 

14142 sayılı m a r k a tescil belgesi sahibinin adresi «İngiltere'de, 
Londra'da, SW. semtinde Mi l lbank 7 No. da Westminster House» olarak 
değiştirildiği ve eşyası da «Her nevi işlenmiş tütün» şeklinde düzeltil
miştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2647-6 

A n k a r a Jandarma Satın A l m a Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 
kalem ikmâl maddesinin kapalı zarf la eksiltmesi hizalarındaki gün 

ve saatte yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri A n k a r a , İzmir ve İstan
bul J . Sat. A l . Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde 
hazıriıyacakları tekl i f mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabi l i komisyona vermeleri. Postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . Bedeli G . Teminatı 
C i n s i Küo L i r a L i r a İhale günü Saati 

Çubuk kalay ' 3.000 168.000 9.650 10/6/1964 15.30 
Domates salçası 100.000 425.000 20.750 11/6/1964 15.30 
Sabun 160.000 576.000 26.790 12/6/1964 15.30 
K u r u üzüm 200.000 710.000 32.150 15/6/1964 15.30 

2658 / 4-1 

A n k a r a Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — 79.993,78 l ira keşif bedelli Ayaş, merinos koç ağılı inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 9/6/1964 Salı günü saat 16,— da İskitler Caddesin
deki Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin bu işe ait eksiltme dosyasını hergün mesai saat
leri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü Kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 5.249,69 liradır. 
5 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1964 yılma ait ticaret odası vesikasını, 
c) İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine İştirak T a 

limatnamesi ve bu talimatnamede yazılı esaslar dahilinde müteahhitlik 
karnesi veya diğer belgelerini dilekçelerine ekleyerek 4/6/1964 Perşem
be günü mesai saati sonuna kadar A n k a r a Valiliğine müracaat edip 
(Müracaatta vilâyet evrak kayıt tar ih ve numarası - muteberdir. Aynı 
gün Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına int ika l ettirilmesi) ve bu iş için 
yeterlik belgesi almaları. 

6 — İsteklilerin Eksi l tme Şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazıriıyacakları tekl i f mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzım
dır. 

7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olu
nur. 

2540/4-2 

Tatvan Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/95 
Davacı Tatvan'ın Zıgak Köyünden Muhlis Çelik tarafından dâvâlılar 

aynı köyden Turhan Şağban, Mehmet Sıddık Karaçalı, Hasan Turan ve 
H a l i l Oraz haklarında mahkememize açmış olduğu men'i mühadale dâva
sının yapılan açık duruşması sırasında : 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı dâvâlılardan Tatvan'ın Zıgak Köyün
den Turhan Şağban'ın bunca aramalara rağmen bulunamaması ve teb
ligata salih adresinin tesbit edilememesi sebebiyle mahkemece davetiye 
yerine k a i m olmak üzere Resmî Gazete ile ilânen tebliğine k a r a r ver i l 
miştir. İlân olunur. 

2475 

Erz incan Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

964/25 
Davacı, Erzincan'ın Hocabey Mahallesi 53 Sokak No. 6 da mukim 

Nadir Batur tarafından, dâvâlı Edirne-Havsa Kazası Hacıgazi Mahallesi 
55 No. da mukim Ünal Batur aleyhine açmış olduğu ihtar dâvasının y a 
pılan duruşmasında : 

Dâvâlı aleyhine açılan ihtar dâvasının, kendisine evine dönmesi için 
ilâmın tebliği için bir çok aramalara rağmen bulunamayıp adresinin meç
hul bulunduğundan, tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

2450 
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tmar ve îskân Bakanlığından : 

2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile 26 kalem muhtelif cins kırtasiye alınacaktır. 

1 — İhale 9/6/1964 Salı günü saat 15.00 de Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 21.522,50 lira olup geçici temi
natı 1.614,— Uradır. 

3 — Şartnameler Bakanlık Levazım Müdürlüğünden bedelsiz te
min ediUr. 

4 — Bu işe ait kanuni yükümler yükleniciye aittir. 
5 — İstekliler 2490 sayüı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde 

yazüı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarım en geç ek
siltme saatinden 1 saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2665 / 4-1 

Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

964/42 
Balâ İlçesinin Ebulhas (Koçyayla) Köyünden Mehmet oğlu 1334 do

ğumlu Mahmut Şener tarafından Hazine ve mezkûr köy tüzel kişiliği 
aleyhine açılmış bulunan tescil dâvasında : 

1 — Ebülhas namı diğeri Koçyayla Köyünün Çarsak-Taşlıca mev
kiinde kâin şarken Yaylalıözü yolu ve Hacı Tosun, garben Hüseyin Mut
lu, Şahin Coşan ve Mustafa Coşan, cenuben Hasan Kalptemiz, Abdullah 
Koç ve İbrahim Coşan ve kuzeyi Satılmış Koçak, Kemal Ersoy ve İzzet 
Şahin ile çevrili, (101) dönüm (400) M2. tarla, 

2 — Aynı köyün Kuyubaşı mevkiinde kâin, şarken ziraate gayrı-
salih arazi, Ali Ünlü ve yine ziraate gayrısalih arazi, garben Katrancı 
sap yolu, güneyi Kurudere, kuzeyi Behlül Kandemir ve Sebahattin Al
tıntop Ue çevrili (30) dönüm, (100) M2. tarla, 

3 — Aynı köy Çukurtarla mevkünde, şarken Aşır tarlası, kısmen 
Kâzım Şener, garben Ali Bozkurt, cenuben Yaylalıözü yolu, şlmalen Hü
seyin Şener ve kısmen Kâzım Şener ile çevrüi, (92) dönüm tarla, 

4 — Aynı köyün, köy karşısı mevkiinde, şarken Musa oğlu Mus
tafa ve kısmen Fazlı Karakaya, garben, Kurudere ve kısmen de Yayla
lıözü yolu cenuben, Ali Bozkurt ve kısmen Yaylalıözü yolu, şlmalen Rıza 
Ersoy, Hüseyin Kandemir ve Behlül Kandemir ile çevrili (58) dönüm, 
(500) Ma. tarla. 

5 — Aynı köyün, aynı mevkiinde kâin, şarken Haydar ve Niyazi 
Koçak, kısmen Hüseyin Koçak, garben Harmanyeri ve kısmen Katrancı 
kuyusu tarla yolunun devamı, cenuben Katrancı kuyusu tarla yolu, Ha
lim Bozkurt, Hüseyin Ersoy ve Hüseyin Koçak, şimalen Yaylalıözü yolu 
ile çevrili (46) dönüm (300) Ma. tarla, 

6 — Aynı köyün, Köyünü mevkiinde kâin, şarken YöreU yolu, gar
ben Mehmet Çetin tarlası, kısmen Ankara şehir yolunun intiha noktası, 
cenuben, Harmanyeri, şimalen Cuma Güveç, Mustafa Coşan ve Hasan 
Yoleri ile çevrili (62) dönüm miktarında tarla, 

7 — Aynı köy Yöreli yolu mevkiinde, şarken Yöreli yolu, garben 
Mustafa Coşan tarlası, cenuben Hasan Yoleri, şimalen Yusuf özçelik 
ile çevrili (9) dokuz dönüm, (200) Mz. miktarında tarla, 

Yukarıda yazılı yedi kıta gayrimenkul üzerinde racih hakları olan
lar var ise son ilân tarihinden itibaren başlamak ve duruşma gününden 
bir ay evvel mahkememize başvurmaları ve işbu ilânın gayrimenkullerin 
bulunduğu köyde ve Resmî Gazete ile 3 er gün ara ile üç defa ilânına 
karar verilmiştir. 

2487 / 3-3 
• 

Pertek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/97 
Pertek'iıı İstiklâl Mahallesinden olup Mersin Emniyet kadrosunda 

polis memuru iken emekliye ayrılan Saadettin Ertuğrul'a. 
Davacı Pertek'in İstiklâl Mahallesinden ölü Fahrettin .karısı Kâmile 

Başçavuş vekilleri Nurettin Erdem ile İsmail Orgun taraflarından aley
hinize Pertek Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış bulunan tapu iptali 
dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Davacı vekilleri tarafından aleyhinize açümış bulunan tapu iptali 
dâvası üzerine ikametgâhınızın belli olmamasından ilânen tebUgat ifa

sına ve muhakemenin 30/6/1964 tarihine rastlayan Salı günü saat 9 a 
talikine karar verilmiş olup muhakemenin bırakıldığı günde Pertek As
liye Hukuk Mahkemesine gelmeniz veya kanuni vekil tarafından temsil 
edilmeniz lüzumu ilânen tebliğ olunur. 

2423 

Tortum Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

964/13 
Davacı Tortum'un Bağbaşı Köyünden Mehmet Daştan tarafından 

dâvâlılar Mustafa Özkan ve Osman Kaleli aleyhine haksız fiilden mü
tevellit 6.845 liralık tazminat dâvasında : 

Duruşma 6/7/1964 Pazartesi günü saat 9.50 ye muallâktır. Adresi 
meçhul olduğundan tebUğ edilemeyen gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere dâvah Osman Kaleli'ye ilânen tebliğ olunur. 

2363 
• 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1963/1548 
K. No : 1964/ 248 
Emine Aşçıoğlu vekili Avukat İbrahim Gören'in Bedia Güremel 

aleyhine Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi 121 numaralı 
evden tahUyesine ve 790,00 lira müterakim kira bedelinin tahsiline dair 
açtığı dâvanm yapılmakta olan muhakemesi sırasında dâvâlının adresi 
meçhul kalmış ve her türlü tebligatlar Resmî Gazete ile ilânen tebliğ 
edilmiş olup yapılan muhakeme sonunda : Dâvâlı evi boşaltıp tahliye 
ettiğinden tahUye hususunda karar ittihazına mahal olmadığına, öden
mediği subut bulan 790,00 lira kira bedeli ile 119,47 lira mahkeme mas
rafının dâvâlıdan alınıp davacıya verilmesine 30/4/1964 tarihinde karar 
verilmiştir. 

Dâvâlının ilânın yapıldığı günden itibaren 23 gün zarfında hükmü 
temyiz edebüeceği, aksi halde kesinleşeceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere işbu Başkâtip ihbarnamesi ilânen tebliğ olunur. 

2436 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 —• Diyarbakır Zirai Araştırma Enstitüsü binaları inşaatı işi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (6.291.427,87) liradır. 
3 —• Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 8/6/1964 Pazartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö-
rülebiUr. 

5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (202.493,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1964 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ve 
isteklilerin inşaatın yapılacağı mahalde İşin yapılmasına lüzumlu tetki-
katı yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belgeye 
göre Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeter
lik belgelerini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — tsteklüer teklif mektuplarını 8/6/1964 Pazartesi günü saat 15 
e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Son müracaat tarihi 2/6/1964 Salı günü mesai saati sonuna 
kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet ilân Olunur. 2584 /S-2 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Pertek Asliye Hukuk Hâkin iliğinden : 
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Safranbolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/108 
Safranbolu'nun Memikli Köyünden Mehmet kızı ve Mehmet karısı 

Pakize Yılmaz vekili Mahir Atik tarafından Safranbolu'nun Memikli 
Köyünden Abdullah oğlu Hasan Oral ve 20 arkadaşı aleyhine ikame olu
nan izale! şüyu dâvasının Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan 
açık duruşmaları sırasında : 

Dâvâlılardan Safranbolu'nun Memikli Köyünden Musa oğullarından 
Abdullah kızı Dudu Musaoğlu, aynı köyden Karaoğullarından Osman 
oğlu İsmail Karakadıoğlu, aynı köyden Musa oğullarından Hasan oğlu 
İsmail Musaoğlu, aynı köyden Musa oğullarından Hasan oğlu Mustafa 
kızı Sare Musaoğlu, aynı köyden Musa oğullarından İsmail oğlu Mehmet 
Musaoğlu'na 4/3/1964 Çarşamba günü saat 10 da Safranbolu Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmaları zımnında davetiye yerine kaim olan 
ilâna rağmen mahkemeye gelmediklerinden haklarında ilânen gıyap ka
ran tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Yukarıda adlan geçen dâvâlıların 17/6/1964 Çarşamba saat 10 da 
Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları veya kendi
lerini temsilen bir vekil göndermeleri, aksi takdirde duruşma gıyapla
rında bitirileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

2452 

Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1964/255 
Antakya *Ceza Evinde hükümlü Mirat Oğraşan tarafından Yayla: 

dağ Kazasının Boysun Köyünden Hasan oğlu Mehmet Oğraşan aleyhine 
açılan boşanma dâvasının yapümakta olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlı Mehmet Oğraşan gösterilen adresi terk ile semti meçhule 
gittiği beyanlyle namına liiânen yapılan davetiye tebliğine rağmen du
ruşmaya gelmeyen dâvâlı Mehmet namına bu kere yine Resmî Gazete 
ile ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 15 Haziran 
1964 Pazartesi günü saat 9 a bırakılmıştır. 

Dâvâlının bizzat veya kendisini temsilen vekil göndererek hazır 
bulundurulması aksi halde duruşmaya gelmemesi ve vekil göndermemesi 
halinde hakkındaki dâvanın gıyabmda devam olunmasına karar verile
ceği gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2459 

Gölköy Asiliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Kibar Şevki Egemen ve Abdurrahman Yılmaz tarafından 
dâvâlılar Halil Kaim ve arkadaşlan aleyhine ikame olunan men'i mü
dahale dâvasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Çatak Köyünde vâki ve tapunun Eylül 1953 tarih ve 120 numara
sında kayıtları tarafları sarkan Zaimoğlu, garben Kadim Yol, cenuben 
Müftüoğlu, şimalen Yahyaoğlu ile çevrili diğer Yuvaç nam gayrimen-
kulden dâvâlıların müdahelelertinin men'ine karar verilmiş olup, dâvâlı 
müteveffa Halil varislerinden Halil oğlu Cemal Kaim'in adresi meçhul 
olduğundan hüküm fıkrasının ilânen tebliğine mahkemece karar veril
miştir. 

Karar gereğince kabili temyiz olmak üzere hüküm fıkrası İlânen 
tebliğ olunur. 

2460 

A K T İ F 

Kasa 
İhraç müessesesi ile Hazine nezdîndeki mevduat 
Diğer İtalyan ve yabancı bankalar nezdindeki mevduat 
Hazine bonolan, Devlet tahvilâtı, Devletçe tekeffül edil
miş tahvilât ve diğer tahvilât 
Slnai ve sair hisse senetleri 
Senedat cüzdanı 
Reeskont cüzdanı 
Röporlar 
Teminatlı cari hesaplar 
Muhabirler ve borçlu hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Ticari kabullerimizden ve vesikalı akreditif küşadından 
borçlular 
Kefalet ve teminattan borçlular 
Bankalara iştiraklerimiz 
Gayrimenkuller 
Menkuller ve tesisat 

Nâzım hesaplar : 
Teminat tahvilleri 
Kefalet tahvilleri 
Esham ve tahvilât hesaplan 

Yekûn 

BancOjDi Roma - Koma 31 Aralık 1963 genel bilançosu 
(Merkezimiz muamelelerine aittir) 

İtalyan Lireti 

49.993.884.326 
89.981.213.690 

137.572.810.949 

P A S t F 

194.401. 
1.454. 

325.156 
46.060 
12.681 
96.041 

594.756, 
14.691 

564.526 
.232.343 
.242.519 
.773.456 
.316.216 
.427.526 
746.994 
.253.801 

34.739.420.946 
114.554.549.978 

7.779.482.179 
5.838.714.440 

1 

1.725.703.633.890 
213.112.884.000 

1.666.650 
860.272.137.710 

2.799.090.322.250 

Sermaye 
İhtiyatlar 
Cari hesap ve tasarruf mevduatı 
Muhabirler ve alacaklı hesaplar 
Reeskont cüzdanı müstevdilera 
Sirküler çekler 
Âdi çekler 
Tahsil senedi mudileri 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller ve vesikalı akreditifler küşadı 
Üçüncü şahıslar hesabına verilmiş kefalet ve temi
natlar 
1964 senesi reeskontu 
Evvelki senelerden müdevver kârlar 
Bilanço senesi safi kân 

Nâzım hesaplar : 
Kefalet ve teminat mudileri 
Esham ve tahvilât hesaplan 

İtalyan Lireti 

12.600. 
6.900. 

398.537. 
959.832. 
46.060. 
30.117. 
1.073. 

62.198. 
50.787. 
34.739. 

000.000 
000.000 
545.992 
631.302 
773.456 
045.397 
531.439 
304.344 
098.639 
420.946 

Yekûn 

114.554.549.978 
6.607.514.523 

35.616.094 
1.759.601.780 

1.725.703.633.890 

213.114.550.650 
860.272.137.710 

2.799.090.322.250 

B O R Ç 

Banco Di Roma - Roma 31 Aralık 1963 kâr ve zarar hesabı 
(Merkezimiz muamelelerine aittir) 

italyan Lireti 
Umumi masraflar 
Tesisat masraflarının amortismanları ve tadilât Vergi ve harçlar 
Mevduat ve cari hesaplar faizleri 

Bilanço senesi safi kârı 

A L A C A K 

Yekûn 

35.997.737.427 
947.829.568 

4.985.734.614 
8.698.159.946 

50.629.461.555 
1.759.601.780 

52.389.063.335 

İtalya ve harici senedat cüzdanı Iskonto faizleri 
Avans ve cari hesaplar faiz ve komüsyonları 
Röpor kârları 
Hazine bonoları, iştirakler, esham ve tahvüât kupon ve 
temettüler! 
Muhtelif komüsyon ve kârlar 
Gayrimenkul gelirleri 

Yekûn 

italyan Lireti 

14.114.236.211 
19.451.957.616 

940.702.248 

8.525.294.136 
8.375.809.133 

981.063.991 

52.389.063.335 
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Banco Di Roma - Societâ Per Azioni Merkezi Koma - İstanbul Merkez Şubesi Bankasının 31 Arahk 1963 tarihli bilançosu 
(Türkiye'deki muamelelerimize aittir.) 

I ödenmemiş sermaye 
II Kasa 

A K T İ F 

Serbest Bloke 
III T. C. Merkez Bankası 7.298.293,65 
IV Kanuni karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar mukabili kıy. 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

V Bankalar 
VI Röporlar 

VII Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 
Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

VIII Senetler cüzdanı 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müeseselerimiz kefa. 
Sair müşteriler 

IX Avanslar 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müeseselerimiz kefa. 
Sair müşteriler 

X Borçlu cari hesaplar 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müeseselerimiz kefa. 
Sair müşteriler 

XI Zirai krediler 
XII ipotek mukabili krediler 

XIII Meslekî krediler 
XIV iştiraklerimiz 

Bankalar Ka. m. 48, f. 1 
Bankalar Ka. m. 48, f. 2 

XV Müessese ve teşebbüslerimiz 
Bankalar Ka. m. 48, f. 1 
Bankalar Ka. m. 48, f. 2 

12.939.289,23 
8.275.392,90 
3.081.775 — 

125.890-
729.727,-

1.077.421,23 

31.993 337,55 

24.354.486,53 

XVI Sabit kıymetler 
Menkuller ı(420.000,— T. L. na sigortalıdır.) 
Gayrimenkuller ( T. L. na sigortalıdır.) 

XVII Muhtelif borçlular 
XVin Diğer aktifler 

XE< İlk tesis masrafları 
XX Zarar 

Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yılı zararı 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 

Umumi yekûn 

Türk Lirası 

1 602.477,42 

20.237.582,88 
11.357.167,90 

6.798.226,68 

855.617,— 

1.077.421,23 

31.993.337,55 

24.354.486,53 

339.370,05 

222.738,68 
841.038,23 

99.679.464,15 
169.758.614,46 
269.438.078,61 

P A S İ F 

I Sermaye 
II ihtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

in Karşılıklar 
IV Tedavüldeki tahvillerimiz 
V Taahhütlerimiz 

Vadesiz 

Türk Lirası • 
1.500.000,— 
6.887.703,73 

3.081.677,47 
252.820,93 

3.553.205,33 

Vadeli 
39.348.522,53 

T. C. Merkez 
Bankasına : —,— 
Avanslar ve reesk. 
ettirilen senet. —,— 
Transfer emir. 29.558.289,19 
Diğer taah. 790.233,34 

VI Mevduat 
Vadesiz 

9.000.000,-

VâdeU 

29.558.289,19 
9.790.233,34 

46.498.704,98 

Resmî mev. 
Ticari mev. 
Bankalar mev. 
Tasarruf mev. 

19.262.577,78 
64.426,64 

10.413.710,95 
354.868,18 
690.000 — 

15.713.121,43 
19.617.445,96 

754.426,64 
26.126.832,38 

VII Tediye emirleri 
VIII Muhtelif alacaklılar 

IX Talep olunmamış kıymetler 
X Diğer pasifler 

XI Kâr 
Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı * 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 

1.116.137,86 
1.740.350,86 

464.945,89 
2.123.098,30 

2.123.098,30 
Yekûn 89.679.464,15 

169.758.614,46 

Kefaletlerimiz 
iştiraklerimiz —,— 
Müesseselerimiz —,— 
iştiraklerimiz ve mües. kefa. —,— 
Sair müşteriler 3.943.982,63 

Diğer nâzım hesaplar 

3.943.982,63 

165.814.631,83 

Umumi yekûn 269.438.078,61 

Banco Di Koma - Societâ Per Azioni Merkezi Roma - İstanbul Merkez Şubesi Bankasının 31 Aralık 1963 kâr ve zarar hesabı 
(Türkiye'deki rr.uanelelerimize aittir.) 

BORÇLU HESAPLAR 

I Personel masrafları 
II Vergi ve harçlar 

IU Verilen faiz ve komüsyonlar 
IV Kambiyo zararları 
V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 

VI Amortisman ve karşılıklar 
VTI Müessese ve teşebbüslerimiz zararları 

VIII Diğer masraf ve zararlar 
IX Kâr 

Yekûn 

Türk Lirası 
2.629.517,68 
1.087.479,94 
2.037.178,77 

79.221,58 

741.824,24 
2.123.098,30 
8.698.320,51 

ALACAKLI HESAPLAR 

I Alman faiz ve komüsyonlar 
II Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

III Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz ve komüs. 
IV Kambiyo kârları 
V İştiraklerimiz kârları 

VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları 
VII Muhtelif kârlar 

VIII Zarar 

Yekûn 

Türk Lirası 
5.258.401,27 
462.693,03 

2.719.000,94 
20.384,71 

237.840,56 

8.698.320,51 

2543 /1-1 

IV Kanuni karşılıklar kasası 
Munzam karşılıklar mukabili kıy. 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

http://rr.ua
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A n k a r a Valiliğinden : 

A n k a r a Şehri Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği 

BÖLÜM : 1 

Genel Hükümler 

Madde 1 — Geceleyin görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi idarî, 
ve adlî vazifelerin yapılmasında polisin yardımcısı olup, bu vazifeyi 
yaptığı sırada onun mal ik olduğu hak ve selâhiyetli haiz bulunan bir 
müstahdemdir. 

Madde 2 — Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilâtı, Bekçi Bürosu ile 
bekçilerden müteşekkildir. 

A ) Görevini gündüzün yapan Bekçi Bürosunda çalışanların un
vanları : 

1 — Başmuhasip, muhasip, muhasip yardımcısı, veznedar, kâtip, 
tahsildar. 

2 — Bekçi Bürosunun görevleri : Bekçi teşkilâtının gelir ve gider
lerinin tahakkukatını, tahsilatını, bilûmum hesabat ve muamelâtını k a 
nuni mevzuata uygun olarak yürütmek, yıllık bütçeyi, kadro cetvelini ve 
kesin hesap cetvelini düzenlemek. 

3 — Bekçi tahsildarları, bekçilerinkine benzer üniforma giyerler, 
Bekçi Bürosunun diğer mensupları üniformasızdırlar. 

B ) Üniformalı olup, geceleyin çalışan çarşı ve mahalle bekçile
r inin görevleri : 

1 — Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve âmmenin istirahatını, 
polisin yardımcısı sıfatiyle temin etmek; 

2 —• Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, hasta ve 
güçsüzlere yardım etmek; 

3 —' Görev saatleri içinde bölgelerini fasılasız surette dolaşmak; 
4 —. Hastalık, doğum, ölüm, kaza ve boğulma gibi olağanüstü du

rumlara düşenlerin derhal imdadına koşmak; 
5 — Kendilerine zabıtaca verilecek resmî ve meslekî direktifler 

dairesinde hareket ve bu işleri görürken kendi kudretleri kifayet et
mediği hallerde polisi haberdar etmek; 

6 — Sarhoşların ve serserilerin mahalle ve çarşılar içerisinde, ha 
rabelerde barınmalarını ve umumun huzur ve rahatını bozacak hale 
gelmelerini önlemek; 

7 — Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağaza v. s. gibi müessese 
kapılarının açık kalıp kalmadıklarını muayene etmek; 

8 — Görev saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri 
şahıs ve olaylardan, istirahate çekilmeden önce, bağlı bulundukları po
lis merkez veya karakol amirliğine bi lg i vermek. 

TÂYİN ŞARTLARI 

Madde 3 — Çarşı ve mahalle bekçilerinin aşağıdaki şartları haiz 
olmaları gerekir : 

A ) Türk olmak, erkek olmak, 
B ) Medenî haklarına sahip olmak; 
C) İyi ahlâk sahibi olmak, haysiyet kırıcı suçlarla alelıtlak ağır 

hapis hapis veya o derece cezayı gerektiren bir fiille hükümlü bulun
mamak; 

D) İlkokul mezunu olmak; 
E ) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak; 
F ) Bulaşıcı hastalıklara müptelâ olmamak; görevini muntaza

man yapmaya mâni olabilecek bedenî ve aklî arıza ve hastalıklarla ma
lûl bulunmamak; 

G) Yabancı kadınlarla evli olmamak; 
H ) Yaşı 25 den küçük, 35 den büyük olmamak, boyu 170 C m . 

den küçük bulunmamak; 
Madde "4 — Çarşı ve mahalle bekçileri b i l f i i l ziraat, ticaret ve sa

natla İştigal edemezler. 
Pol is âmir ve memurları çarşı ve mahalle bekçilerini temizlik iş

lerinde veya şahsi işlerinde kullanamazlar. 

TÂYİN V E TERFİ 
Madde 5 — Bekçiliğe girmek isteyenler Mahallî Mülkiye A m i r l i 

ğine usulüne uygun bir dilekçe ile başvururlar. Zabıtaca yapılacak so
ruşturma sonunda bekçiliğe alınmalarına kanunen engel durumları o l -
mıyanlar, Bekçi A l m a Komisyonunun tesbiti, Emniyet Müdürünün inhası 
ve Va l in in veya emniyet işleri ile görevli V a l i Muavininin onayı ile bek
çiliğe tâyin edilirler. 

A ) Üç hizmet yılını dolduran bekçilerle, Bekçi Bürosunda çalışan
ların aylıklarına mütaakip yılı Ocak ayı başından itibaren (30) ar l i ra 
eklenir; 

B ) Bekçi tâyinleri yılbaşından itibaren her üç ayda bir yapılır. A n 
cak boş yerler % 15 nisbetini geçerse, hemen tâyin yapılır; 

C) Her ne sebeple olursa olsun Bekçi Teşkilâtından ayrılanlar ve
ya çıkarılanlar tekrar Teşkilâta alınmazlar. 

Madde 6 — Gündüzün görevli olan Bekçi Bürosunda çalışacakların 
tâyini : 

A ) Bekçi tahsildarları ile bekçi kâtipleri en az beş yıl başarı ile 
bekçilik yapanlar arasından; 

B ) Bekçi muhasip yardımcıları ile bekçi veznedarı, bekçi kâtip
leri ve tahsildarları arasından; 

C) Bekçi muhasipleri, bekçi muhasip yardımcıları arasından; 
D) Bekçi başmuhasibi, bekçi muhasipleri arasından; Bekçi A l m a 

Komisyonu tarafından imtihanla seçilip, bekçiler gibi tâyin edilirler. 

SİCİL 

Madde 7 — Her bekçinin ve Bekçi Bürosunda çalışanlardan herbi-
r in in aşağıdaki bi lgi leri muhtevi bir sicil bulunur : 

A ) Adı ve soyadı, 
B ) Babasının ve anasının adı, 
C) Doğum yeri ve tarihi', 
D) Tahsi l derecesi, 
E ) Nafakası üzerine düşen kimseler, 
F ) Aldığı mükâfatlar ve sebepleri, 
G) Aldığı cezalar ve sebepleri, 
H ) Emlâk ve serveti, varsa kıymetleri ve menşei, 
I) Sağlık durumu. 

BEKÇİNİN BAĞLI OLDUĞU M A K A M 

Madde 8 — Gece vazife gören çarşı ve mahalle bekçileri bir inci de
recede çalıştıkları bölgenin en büyük polis veya jandarma âmirine bağlı
dırlar . Haklarındaki her türlü şikâyet bağlı bulundukları polis ve jan 
darma âmiri tarafından dinlenir ve sonuçları Valiliğe bi ldir i l ir . Vilâyet 
emrine göre hareket olunur. 

A ) Bekçiler hakkında düzenlenen soruşturma evrakı Bekçi İnzi
bat Komisyonunca karara bağlanır. 

B ) Bekçilerin Memurin Muhakematı Kanunu ile i lg i l i suçlarına 
ait soruşturma evrakı bekçinin çalıştığı ilçenin idare kurulunca karara 
bağlanır. 

BEKÇİ TEŞKİLÂTININ BAĞLI OLDUĞU M A K A M 
Madde 9 — A n k a r a Şehri Çarşı ve Mahalle Bekçileri TeşkUâtı A n 

k a r a Emniyet Müdürlüğüne bağlıdır. 

BEKÇİ BÖLGESİNİN TESBİTİ 
Madde 10 — Bekçilerin görev bölgeleri Emniyet Müdürlüğünce nu

mara sırası ile ve bir k r o k i üzerinde tesbit edilip, Valilikçe onaylanır. 

BEKÇİ A L M A V E İNZİBAT KOMSİYONU 

Madde 11 — Bekçi A l m a ve İnzibat Komisyonu Emniyet Müdürü 
veya Muavininin Başkanlığında, 3 üncü Şube Müdürü ve Bekçi Tâyin 
Masası Âmirinden teşekkül eder. 

Madde 12 — Bekçi A l m a ve inzibat Komisyonu Başkanının tesbit 
edeceği mahalde her haftanın Perşembe günü saat 15.00 de toplanır. Lü
zum görüldüğü takdirde, Başkan, Komisyonu daha erken ve başka gün
lerde de toplayabilir. 

Madde 13 — Bekçi A l m a ve inzibat Komisyonu aşağıdaki işleri 
yapar : 

A ) Bekçilerin ve Bekçi Bürosunda çalışanların tâyin, terfih, terfi, 
.nakil , talt i f ve takdir ler ini ; 

B ) Uyarma, kınama, ücret kesimi ve bekçilikten ihraç cezaları ile 
cezalandırılmalarını, 
kararlaştırır. 

BÖLÜM : 2 

ÇARŞI V E M A H A L L E BEKÇİLERİNE VERİLECEK İNZİBATİ 
C E Z A L A R L A TAKDİR, TALTİF V E MEZUNİYET 

Madde 14 — Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek İnzibati cezala
rı gerektiren f i i l ve hareketler ile verilecek cezalar : 



— 60 — 

U Y A R M A 

A ) U y a r m a cezasını gerektiren hareketler şunlardır : 
1 — Görevinde kayıtsızlık; 
2 — Bekçiliğe yakışmıyacak tavır ve hareketlerde bulunmak; 
3 —• Silâhını, teçhizatını ve elbisesini k i r l i tutmak; 
4 — Mücbir sebep olmadan saç ve sakal traşını uzatmak, kılık ve 

kıyafetinde İntizamsızlık göstermek. 

K I N A M A 

B ) Kınama cezasını gerektiren hareketler şunlardır : 
1 — Âmirin tenbihlerine riayet etmemek; 
2 — Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek; 
3 — Âmirleri tarafmdan sorulan suallere cevap vermemek; 
4 — Noksan teçhizatla göreve başlamak, göreve mazeretsiz geç 

gelmek; 
5 — Görev zamanında, görev dışı işlerle uğraşmak; 
6 — Herhangi b i r yol, mahal veya şahsı arayıp soranları cevapsız 

bırakmak veya baştan savmak; 
7 — Saat 9 - 1 6 arasında evinde istirahat etmemek; 
8 — özel veya tüzel kişilere ait yardım zarfı, davetiye, piyango 

büeti ve fitre zarfı dağıtmak, kurban derileri toplamak gibi görev dışı 
işler yapmak. 

ÜCRET K E S I M t 

C) Ücret kesimi cezasını gerektiren hareketler şunlardır : 
1 — iş sahiplerine, h a l k a ve meslek arkadaşlarına fena muamele 

yapmak; 
2 — Karako la verilmesi gereken evrakı kasit olmaksızın kayıp et

mek; 
3 — Bakımsızlık yüzünden resmî süâh ve teçhizatını kullanılmıya-

cak hale getirmek (Bedeli ayrıca ödettirilir); 
4 — Demirbaş olarak verilen teşkilâta ait eşyayı ihmali yüzünden 

kayıp etmek (Bedeli ayrıca ödettirilir); 
5 — Senelik veya mazeret i z in müddetini geçirmek; 
6 — Vukuat haberlerini âmirinden gizlemek; 
7 — Âmirleri aleyhinde söz söylemek; 
g — Görev esnasında âmirlerine yalan söylemek; 
9 — Muhafaza ve şevkine memur olduğu şahısların kaçmasına se

bebiyet vermek; 
10 — Görevde uyumak, arkadaşlarına hakaret etmek, döğmek ve 

yakalama görevini gerektiği gibi yapmamak; 
11 — Temaruz ederek, göreve gelmemek, görevini terk etmek; 
12 — özel veya tüzel kişilerden bahşiş veya komüsyon istemek; 
13 — Evvelce İtmama cezası almış olduğu bir f i i l i tekrarlamak. 

BEKÇİLİKTEN İHRAÇ 

D) Bekçilikten ihraç cezasını gerektiren f i i l ve hareketler şunlar
dır : 

1 — Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, dolandırıcılık, 
yalan yere şahitlik, suç uydurmak, i f t i ra , irtikâp, irtişa, ihtilas, iffete 
taarruz gibi suçlardan birini işlediği idarî tahkikat la sabit olmak; 

2 — Yetk is in i kötüye kullandığı tahkikat la sabit olmak; 
3 — Âmirlerine hakaret etmek, döğmeye teşebbüs etmek; 
4 — Herhangi bir işin evrakını kasten yok etmek; 
5 — Muhafazasına veya şevkine memur olduğu suçlunun kaçma

sına kasten meydan vermek; 
6 — Suçun sübut delillerine ait eşyanın yok olmasına kasten se

bebiyet vermek; 
7 — Silâh ve cephanelerini satmak, terhin etmek veya başkasına 

vermek, silâhını kayıp etmek; 
8 - - Vazifesine ait mahrem hususları ifşa etmek; 
9 — Yardım isteyen arkadaşlarına yardımdan sebepsiz olarak k a - # 

çınmak ve heberdar olduğu suç karşısında görev yapmaktan kaçınmak; 
10 - - Bölgesinde bulunan birleşme yerlerine i'uhuş maksadı ile gir 

mek ve genel kadınlarla irtibat kurmak; 
11 — Sarhoş olarak göreve gelmek veya görev başında içki içmek; 
12 — Görev başında uyumayı i t iyat edinmek; 
13 — Görev zamanında bölgesinde bulunmadığı mükerreren sabit 

olmak; 
14 — Bölgesindeki önemli bir hırsızlık olayının zamanında farkına 

varmamak. 

T A K D t R V E TALTİF 
Madde 15 — Görevlerinde üstün başarı gösteren bekçilere Bekçi 

Bürosunda çalışanlara Bekçi A l m a ve inzibat komisyonu kararı ile V a 
lilikçe takdirname verilir. 

Bölgelerinde işlenen suçların suçlularım yakalamada üstün başarı 
gösteren bekçilere, Kornişon kararma müsteniden Valilikçe para mükâ
fatı veril ir . 

MEZUNİYET 

Madde 16 — Bekçi Teşkilâtı mensuplarının izinleri Emniyet Mü
dürlüğünün tek l i f i ile Valilikçe veri l ir . 

A ) Ücretli yıllık iz in 1(15) gündür (Yol dâhil); . 
B ) Ücretli mazeret izinlerinin toplamı yılda bir haftayı geçemez. 
Madde 17 — Askerliğe çağrılan bekçilerin üişiği . derhal kesüir. 

Asker l ikten dönüşlerinde hemen müracaatları halinde, diğerlerine terci
hen tâyinleri yapılır. 

H A S T A L I K 

Madde 18 — Hasta bekçilere resmî tabip raporuna müsteniden en 
çok i k i ay ücretli izin verilebilir. 

BÖLÜM : 3 

Teçhizat, giyecek ve tedavi 

Madde 19 — Bekçi Teşkilâtı mensuplarının giyecek ve teçhizatı: 
A ) Bekçi ceketlerinin yakası kapalı, çift kopçeU, d ik ve önü giz l i 

k i m elbise veri l ir . Yazlık elbiseler i k i pantolonludur. 
B) Teşkilât mensuplarına senede i k i çift iskarpin veri l ir . 
C) Bekçilerle bekçi tahsildarlarına üç senede bir defa yakası ve 

içi kürklü deri ceket ile senede bir çift yün eldiven veril ir . 
D ) Bekçilere ucundaki madenî tokaya l(BEKÇl) ibaresi yazılı m a 

nevra kayışı ve tabanca kılıfı takılı bir bel kayışı ver i l i r (Miadı 6 sene
dir.) 

E ) Bekçilere bir tabanca, 20 mermi demirbaş olarak veri l ir . 
F ) Bekçilere bir lâstik cop, bir dilsiz düdük demirbaş olarak ver i -

l i r . 

Bunlarm tahsis ve kullanma süresinde i y i bir şekilde kullanılmasın
dan ve muhafazasından bekçiler sorumlu olup, kaybettikleri veya miadın
dan evvel yıprattıkları takdirde, bedeli aylıklarından kesilmek suretiyle 
kendilerine ödettirilir. 

K I Y A F E T 

Madde 20 — Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkü&tının kışlık elbiseleri 
kahverengi Sümerbank mamulü serj kumaştan yapüır. Yazlık elbiseleri 
yine kahverengi ve Sümerbank mamulü ketenden yapılır. 

A Bekçi ceketlerinin yakası kapalı, çift kopçeli, dik ve önü giz l i 
düğmeli olur. Her i k i omuzda birer apolet bulunur, yan cepler içtendir, 
önde küçük cep yoktur. 

B ) Tahsildar ve bekçilerin pantolonları düz paçalıdır. A r k a d a ge
niş i k i cep bulunur. 

C) Bekçi tahsildarlarının ceketlerinin yaka modeli (Kırlangıç) şek
linde, önleri dört düğmeli ve subatlı olur. Göğüste küçük cep bulunmaz. 

D) Bekçi ve bekçi tahsüdarlarının kasketleri elbise kumaşından 
yapılır, önde siperliği sert ve siyah rugandandır. Siperlikte üst kenar 
arasında 4 cm. eninde siyah renkte bir şerit olup, bunun üst kısmında 
da (B) harf i bulunur. 

E ) Der i ceket yakası içi kürklü ve kahverengi olur. 

TEDAVİ 

Madde 21 — Hastalanan teşkilât mensupları, teşkilât hekimi tara 
fından yapılan muayeneleri sonunda evlerinde, ayakta veya hastahanede 
tedavilerine lüzum gösterildiği takdirde ilâçları ve hastahane masrafları 
bekçi bütçesinden ödenir. 

BEKÇl TAHSİLDARLARININ MÜKÂFAT V E MÜCAZATI 
Madde 22 - Yılın Haziran ayı sonuna kadar haliye tahakkukatı-

nın (% 85) ve sabıka tahakkukatının (% 65) in i tahsil eden tahsildar
lara bir aylık ücret tutarında; 

Aynı yılın Aralık ayı sonunda halıye tahakkukatının (|% 95) ve sa
bıka tahakkukatının (% 75) ini tahsil eden tahsildarlara yine bir aylık 
ücret tutarında, 
ikramiye veri l ir . 



— 61 — 

Her yılın Aralık ayı sonunda haliye tahakkukatının (1% 80) ve sa
bıka tahakkukatının (ı% 50) sini tahsil edemiyen tahsildarların (Üç gün
lük); 

Haliye tahakkukatının ,(|% 70) ve sabıka tahakkukatının î(|% 40) ını 
tahsil edemiyen tahsildarların i(Altı günlük); 

Hal iye . tahakkukatının ı(]% 60) ve sabıka tahakkukatının (ı% 30) 
unu tahsil edemiyen tahsildarların (Dokuz günlük), 
ücreti cezaen kesilir. 

Mütaakip yılda aynı cezayı alan tahsildarlar, bekçiliğe atanırlar. 

BEKÇİLERE T A Z M I N A T 

Madde 23 — Görevlerini yaparlarken veya görevlerini yapmaktan 
dolayı yaralanan bekçilere aylık ücretlerinin i k i misline kadar tazminat 
veril ir . 

Madde 24 — Çarşı ve mahalle bekçileri görevlerini yaparlarken 
yaralanıp öldükleri takdirde, eşlerine ve çocuklarına, bunlar yok ise 
muhtaç olan anne ve babalarına aylık ücretlerinin on misl i tazminat 
olarak veril ir . 

Madde 25 — Çarşı ve mahalle bekçileri görevleri sırasında hasta
lanıp öldükleri takdirde, eşlerine, çocuklarına ve bunlar yok ise muhtaç 
olan anne ve babalarına, hizmet sürelerine göre aşağıda yazılı miktar 
larda tazminat ödenir : 

A ) Hizmet süresi fasılasız (1-5) yıla kadar olanlara, son aylık 
ücretlerinin üç mis l i ; 

B ) Hizmet süresi fasılasız 1(6-10) yıla kadar olanlara, son aylık 
ücretlerinin dört mis l i ; 

C) Hizmet süresi fasılasız (11-15) yıla kadar olanlara, son aylık 
ücretlerinin beş mis l i ; 

D) Hizmet süresi 15 yıldan fazla olanlara son aylık ücretinin altı 
misl i . 

Madde 26 — Çarşı ve mahalle bekçileri görevleri sırasında yarala
nıp veya hastalanıp malûl kaldıkları ve bundan dolayı görevlerine son 
verildiği takdirde, hizmet sürelerine göre, aşağıda yazılı miktarda taz
minat ödenir : 

A ) Hizmet süresi fasılasız ı(l-5) olanlara,-almakta oldukları son 
aylık ücretlerinin beş mis l i ; 

B ) Hizmet süresi fasılasız (6-10) yıla kadar olanlara, a lmakta 
oldukları aylık ücretlerinin altı mis l i ; 

C) Hizmet süresi fasılasız 1(11-15) yıla kadar olanlara, a lmakta 
oldukları aylık ücretlerinin yedi mis l i ; 

D ) Hizmet süresi fasılasız (16-20) yıla kadar olanlara, a lmakta 
oldukları aylık ücretlerinin sekiz mis l i ; 

Yönetmelik değiştirilmedikçe, bu miktarlar bütçe ile değiştirilemez. 
Madde 27 — ölen teşkilât mensuplarının defin ve sair cenaze 

masrafları bekçi bütçesinden ödenir. 
Madde 28 — Teşkilât mensuplarının hizmet tazminatı geçici ola

rak aşağıda yazılı olduğu gibi ödenir. 
A ) ihtiyarlık veya hastalık dolayısiyle teşkilâtla ilişikleri kesilen 

teşkilât mensuplarından, hizmet süreleri fasılasız 10 yıla kadar olanlara, 
a lmakta oldukları aylık ücretlerinin i k i mis l i ; 

B ) Hizmet süreleri fasılasız (11-15) yıla kadar olanlara, a lmakta 
oldukları aylık ücretlerinin üç mis l i ; 

C) Hizmet süreleri fasılasız ((16-20) yıla kadar olanlara, a lmakta 
oldukları aylık ücretlerinin dört mis l i ; 

D) Hizmet süreleri fasılasız 20 yıldan fazla olanlara, almakta o l 
dukları aylık ücretlerinin beş mis l i ; 

Hizmet ödeneği keseneklerine ilâveten verilir . 
E ) Teşkilât mensuplarının hizmet ödenekleri toplamı bu maddede 

yazılı para miktarına baliğ olduğu zaman, bu madde hükmü yürürlükten 
kalkar . 

Madde 29 — Bekçi tahsildarlarından görev esnasında suç teşkil et
sin veya etmesin, vukuuna sebebiyet verdikleri zarar ve ziyanları öde
meyi taahhüt etmek üzere, usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir taah
hüt ve kefalet senedi alınır. 

Madde 30 — Teşkilât mensuplarından kendilerine demirbaş veya 
miadlı olarak verilen eşyayı i y i kullanıp, lüzumu halinde iade edecekle
rine dair usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir taahhüt ve kefalet se
nedi alınır, (örnek 2). 

Madde 31 — Bekçiler, meslek bilgilerini artırmak maksadı ile, 
Emniyet Müdürlüğünce senede bir defa kursa tabi tutulurlar. 

Madde 32 — Bekçi teşkilâtının teftiş ve kontrolü ücretsiz olarak 
Emniyet Müdürlüğünce yapılır. Ancak bekçi bürosunun hesapları ve 
her türlü işlemleri II idare K u r u l u kararı ile belirl i bir ücret karşılığında 
bilirkişilere tetkik ettirilebilir. 

Madde 33 — Her ne sebeple olursa olsun, bekçi bütçesinden motorlu 
veya motorsuz taşıt satın alınamaz. 

B Ö L Ü M : 4 

Hizmet ödeneği 
Madde 34 — Çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı mensuplarının ay

lık ücretlerinin (|% 5) i hizmet ödeneği olarak her ay kesil ir . Buna k a r 
şılık olarak bekçi bütçesinden her ay teşkilât mensuplarının aylığından 
kesilen paraya eşit miktarda ayırım yapılarak, bu suretle toplanan para 
T .C . Ziraat Bankasında açılacak hesaba en az (1 yıl vadeli) olarak y a 
tırılır. 

Madde 35 — Tevdiatçı teşkilât mensuplarından b i r i teşkilâttan ay
rılmadıkça ve II idare K u r u l u kararı olmadıkça, bu hesaptan para çe
kilemez. 

Madde 36 — Teşkilât mensuplarından yaşlılık veya hastalık dolayı
siyle, sağlık kurulu raporuna müsteniden, görevlerini yapaımıyacaklann-
dan ötürü, teşkilâttan ilişikleri kesilenlere veya teşkilâtta fasılasız 25 
yıl çalışmış olanlara, ücretlerinden kesilmiş bulunan (1% 5) 1er toplamına 
bütçeden ayrılıp, bankaya yatırılmış olan aynı miktar para eklenerek, 
Ödenir. 

Madde 37 — i s t i f a eden, müstafi addedilen veya ihraç olunan teş
kilât mensupları 1 yılı f i i len i k m a l etmemiş oldukları takdirde, kendile
rine hem ücretlerinden kesilen j((% 5) ve hem de bütçeden ödenen karşı
lıkların toplamı hiçbir suretle ödenmez; ancak bir yıl sonunda ist i fa 
veya ihraç suretiyle ayrılmış olanların, yalnız ücretlerinden kesilmiş olan 
(\% 5) 1er toplamı iade olunur. Bütçeden ayrılıp, bu hesaba yatırılmış 
olan (|% 5) 1er karşılığı tutarı ödenmez. B u meblâğ hizmet ödeneği hesa
bına kaydedilir. 

Madde 38 — Hizmet ödeneği olarak aylıklarının (1% 5) i kesilecek 
olan her teşkilât mensubunun adı, soyadı, unvanı ve toka numara lan İle 
teşkilâta atandığı tarih II idare Kurulunca tasdikli bir ana deftere 
aktarılır. 

Teşkilât mensuplarının aylıklarından kesilen ()%, 5) 1er ile bekçi 
bütçesinden buna karşılık olarak ayrılan paralar, her ay bu deftere 
işlenir. 

Madde 39 — Hizmet ödeneği olarak teşkilât mensuplanndan kesi 
len (V% 5) 1er ve bunun karşılığı olarak bekçi bütçesinden ayrılan paraya 
mahsus bir banka hesabı cari defteri tutulur. Hesap İşleri Bekçi Büro
sunca yürütülür. 

Madde 40 — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtında fasılasız ,("20) yıl 
hizmet gören bir teşkilât mensubu kendi isteği ile ayrıldığı takdirde, 
hizmet ödeneği keseneği tamamen kendisine ödenir. Bütçeden ayn lan 
karşılğı ödenmez. 

Madde 41 — Hizmet ödeneği keseneğine tabi teşkilât mensupların
dan b i r i ölürse, ücretlerinden kesilmiş olan (<% 5) lerin toplamı iştirak
çinin kanuni varislerine ödenir. 

Aynı iştirakçi hesabına bekçi bütçesinden ayrılmış olan (!% 5) k a r 
şılıkların toplamı ancak iştirakçinin eşine, çocuklarına ve bunlar mevcut 
değilse, muhtaç olan anne ve babasına ödenir. Diğer varislerine mezkûr 
meblâğ ödenmez. 

Madde 42 — Bekçi Bürosu İl İdare K u r u l u k a r a n n a müsteniden 
teşkilâtta büro ve bekçilere lojman olarak kullanılmak üzere gayrimen
k u l satın alıp veya inşa ettirip bekçi teşkilâtı adına tapuya tescil ettire
bi l ir . 

Madde 43 — Bekçi ücretlerinin tahakkuk cetvelleri beş senede bir 
defa tahakkuk komisyonları tarafından düzenlenir : 

A ) Tahakkuk komisyonu b i r i Bekçi Bürosundan, b i r i mahal l i k a 
rakolundan ve diğeri de mahalle muhtan olmak üzere, üç kişiden teşek
kül eder. 

B ) Komisyon polis merkez ve karako l adedine göre kurulur, 
C) Bekçi Bürosundan, merkez veya karakol lardan komisyona 

tefrik edilecek üye Emniyet Müdürlüğünce aynlır. Her mahalle muhtarı 
kendi mahallesinin tahakkuku yapılırken komisyonun tabiî üyesi olur. 

D) Komisyon üyeliğine merkez ve karakol lardan tefrik edilecek 
şahıslar en az komiser muavini rütbesinde olur. Komisyon başkanlığı 
merkez ve karakoldan tefrik edilecek âmir sınıfındaki kimse tarafından 
yapılır. 

E ) Her komisyona II İdare Kurulunca tasdik edilmiş bir kıstas 
cetveli veril ir . 

F ) Tahakkuk cetvelleri yönetmeliğin 46 nci maddesindeki esas
lara göre tanzim edilir ve aylık bekçi ücretleri kıstas cetveline göre 
tahakkuk ettiri l ir . 

G) Komisyonlar her beş senede bir defa kurulur. 
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H ) Her komisyon mahallenin genişliğini ve mükellefin miktarım 
nazara alarak, bir mahallenin tahakkuk cetvellerini yazma işini âzami 
15 gün içerisinde ikmal eder. 

BÖLÜM : 5 
Madde 41 — Bekçi bütçesi tatbik senesine takaddüm eden her yılın 

Kasım ayının i l k haftası içinde Bekçi Bürosunca hazırlanarak, II tdare 
(Kurulunca tasdik edildikten sonra, t a k v i m yılı başlangıcından itibaren 
yürürlüğe girer. Bütçe, teşkilât mensuplarına verilecek aylık ücretlerle 
giyecek, teçhizat, ikramiye, p ir im, tazminat, sosyal yardım, döşeme, ay
dınlatma, ısıtma, kırtasiye, ilâç ve tedavi masrafları ile türlü giderler 
gibi hususları ihtiva edecek surette düzenlenir. 

Madde 45 — Bekçi ücretleri binanın, bulunduğu yere, binanın gece
kondu veya ruhsatlı oluşuna, kalori ferl i , lüks inşaatlı oluşuna, mükellefin 
işgalindeki dairenin bodrum katında veya normal katlarda bulunuşuna, 
dairenin dıştan genişliğine ve oda adedine göre II idare Kurulunca dü
zenlenecek kıstas cetveline istinaden tahakkuk ettiri l ir . 

Her nevi iş yerlerinin bulundukları gayrimenkulierin hacmi, semti 
ve inşaat tarzına göre durumu nazarı it ibara alınır. Açılması izne bağlı 
olan bilûmum istirahat ve eğlence yerlerinin sınıflarına göre bekçi üc
retleri kıstas cetveline istinaden tahakkuk ettiri l ir . 

Madde 46 — Her yıl II idare Kurulundan alınacak bekçi ücretleri 
kıstas cetveline istinaden Bekçi Bürosunca düzenlenecek tahakkuk müf
redat cetveli mükelleflerin görebileceği münasip mahallere 15 gün müd
detle asılmak üzere merkez ve karakol larca muhtarlıklara gönderilir. 
Cetvellerin asıldığı ve kaldırıldığı muhtar ve mahall i zabıtaca müştere
ken düzenlenecek tutanakla tesbit edilir. 

I l idare K u r u l u bekçi ücret kıstasını değiştirmedikçe, Bekçi Bürosu 
gayrimenkule ait bekçi ücretinde değişiklik yapamaz. 

I L A N 

Madde 47 — Tahakkuk müfredat cetvellerinin mahalle sakinleri 
tarafından görülebilecek mahallere asıldığı, Ankara 'da çıkan gazetelerin 
birinde birer gün fasıla ile i k i defa ve A n k a r a Radyosunda dört günde 
dört defa ilân edilir. 

I T I R A Z M Ü D D E T I M E R C I I 

Madde 48 — Tarh edilen aylık bekçi ücreti miktarına vuku bula
cak i t irazlar tahakkuk müfredat cetvellerinin asıldığı tarihten başlar ve 
kaldırıldığı gün sona erer. i t i raz lar dilekçe ile en büyük mülkiye âmirine 
yapılır, i t i r a z dilekçeleri tahakkuk cetvelleri ile bir l ikte valiliğe tevdi 
edilerek, I l idare Kurulunca incelenip, karara bağlanır. 

T A H A K K U K MÜFREDAT CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ 
Madde 49 — Üç nüsha olarak düzenlenen tahakkuk müfredat cet

velleri ilân edildikten sonra, tasdik edilmek üzere, I l idare Kuruluna ve
r i l i r . K u r u l u n tasdiki ile kesinleşen bu cetveller, yılbaşında yürürlüğe 
girer. 

TAHSİLAT İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ 
Madde 50 — Bekçi tahsildarları tahakkuk müfredat cetvellerinde 

yazılı haliye ve sabıkaya ait bekçi ücretlerini tahsilat müddetleri içeri
sinde tahsil ve mükelleflere tahsil ettikleri para mukabilinde cilt ve sıra 
numaraları ile hangi ayların ücreti olduğunu ve tahsi l tarihini gösteren 
dip koçanlı makbuz verirler. Borçlarım taksit müddetleri içinde ödemi-
yen mükellefleri Bekçi Bürosuna bildirirler. Tahsildarlar, tahsil ettikleri 
paraları bu Yönetmeliğe göre en geç ertesi günü bankadaki car i hesaba 
makbuz mukabilinde Bekçi Bürosu namına teslim etmekle mükelleftirler. 

Madde 51 — Bekçi Bürosu veznesine yatırılan para kasada en çok 
bir gün tutulabilir . Veznede hergün yapılan tahsilat, en geç ertesi gün 
saat 10,00 a kadar Iş Bankasındaki Bekçi Bürosu hesabına yatırılır. 

Madde 52 — Tarh edilmiş olan bekçi ücretlerini kabul etmiyen 
veya taksit müddeti içinde ödemiyen mükellefler hakkında Bekçi Büro
sunca âmme alacaklarının tahsiline dair 6183 ve buna ek 251 sayılı k a 
nun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Madde 53 — Şahsa ait gayrimenkuller Devlet dairelerine k i raya 
verildiğinde, bu gayrimenkule tarh edilmiş olan bekçi ücretini taraf lar
dan hangisinin ödemesi gerektiği k i r a sözleşmesinde açıklanmadığı tak
dirde, bu gayrimenkule tarh edilmiş olan bekçi ücreti mülk sahibi tara 
fından ödenir. 

Madde 54 — Herhangi bir gayrimenkuldeki kiracı, gayrimenkulu 
boşalttıktan sonra, mülk sahibi bu yeri boş tutarsa veya kendisi ku l la 

nırsa, kiracının çıktığı tarihten itibaren, bu yere tarh edilmiş olan bekçi 
ücretini mülk sahibi öder. 

Madde 55 — Tahsilat müfredat cetvelleri mükelleflerin borçlarına 
ve yapılacak tahsilatın müfredat itibariyle kaydına mahsustur. 

Tahakkuk kısmı sayfanın sağ ve tahsilat da sol tarafına yazılır. 
Tahakkuk kısmında mükellefin adı, soyadı, yaşı ve işi, mahalle ve so
kağı, kapı ve daire numaraları ile oda adetleri, binanın vasfı, aylık bekçi 
ücreti miktarı, hesap numarası, sabıka ve haliye tahakkukatı yazılır 
(Örnek 6). 

Madde 56 — Bekçi ücretleri mükelleflerden üçer aylık olmak üzere, 
tahsil olunur. 

TAHSİLAT M A K B U Z U 
Madde 57 — A n k a r a şehri çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı tah 

silat makbuzu tahsil edilen para mukabilinde mükelleflere verilmek üzere 
tertip olunur. B i r cilt 100 asıl, 100 de kopya olmak üzere, 200 yapraktan, 
beher yaprak dört makbuzdan ibarettir. Her bir yaprağın altında bulu
nan kopya kısmı renkli kâğıttandır. Her makbuz matbu ve müteselsil 
sıra numarasını havidir. Tahsi l edilen paraların kaydına mahsus olan* 
makbuzla tahsilat miktarım, taallûk ettiği seneyi ve ayları, mükelleflerin 
mahalle veya sokağını, ad ve soyadım, müfredat cetvelindeki hesap nu
marasını kayda mahsus sütunlar açılır. Tahsilat esnasında bu sütunlar 
arasındaki boşluklar doldurularak, tahsil tar ih i konulduktan sonra, tah 
sildar tarafından imzalanarak, resmî mühürle mühürlenip makbuz bu 
suretle doldurulduktan sonra, mükellefe veri l ir . 

Madde 58 — Makbuzlar, asıl makbuz yaprağı ile kopya kısmım teş
k i l eden renkl i yaprak arasında karbon kâğıdı konmak suretiyle, sabit 
kalemle doldurulur. Aslının ve kopya kısmının ayrı ayrı doldurulması 
caiz olmadığı gibi, renkli olan kopya kısmının mükellefe verilerek, as
lının koçanda bırakılması da caiz değildir. 

Madde 59 — Makbuzların gerek mükellefe verilecek kısmında, ge
rek kopya kısmında bir hata vukua getirilirse, hatalı makbuz mükellefe 
verılmıyerek, iptal ve kopyasına iğne ile raptedilir, mükellefe başka mak
buz doldurularak veril ir . 

Madde 60 — Kullanılmamış olan ve kullanılıp, tetkik edümiş bulu
nan makbuzlar başmuhasibin nezaret ve mesuliyeti altında k i l i t l i mahal
lerde muhafaza edilir. Tahsi ldarlara verilen ve alman makbuzlar, bun
lara ait olarak tertip edilen deftere kayıt olunur. B u defterler verilen 
ve kullanıldıktan sonra, iade edilen makbuzların kaydına tahsis edilen 
karşılıklı i k i sayfadan ibarettir. Veri len makbuzların kaydına mahsus 
sayfalarda, makbuzun senesi, serisi, numarası, verüdiği tar ihi , alanın 
adı ve soyadı ile imzasını gösteren haneler açılmıştır, iade edilen mak
buzun kaydına mahsus sayfada, makbuzun serisini numarasını, iade t a 
rihini ve alanın imzasını kaydetmeye mahsus sütunlar açılmıştır. 

Madde 61 — Bekçi tahsildarlarına verilen ve bunlar tarafından 
iade edilen makbuzlar, bu defterin mahsus hane ve sütunlarına kay-
derilir. 

Madde 62 — Kullanılmamış makbuzların yapraklarının tamam 
olup olmadığı, numaralarının teselsül edip etmediği başmühasiplikçe tet
k i k edilir. Tamam olduğuna kanaat getirildikten sonra, imza mukabi 
linde tahsildarlara veril ir . Makbuzlar hakkında somadan noksanlık iddi 
ası dinlenemez. Tetkikat esnasmda yapraklarında veya numaralarmda 
noksanlığına veya yanlışlığına tesadüf edilirse, makbuz ci ldi b ir zabıtla 
tesbit edilir ve valiliğin muvafakati alındıktan sonra ipta l edilir. B u k a 
bi l makbuzların kullanılması caiz değildir. 

Madde 63 — Tahsildarlarda daima, tahsil dairelerinde bulunan mü
kellef adedi ile b ir cilt makbuz bulundurulur. B i r makbuz cildi tamamen 
bitmedikçe, diğer bir makbuz cildi kullanılamaz. Tahsildarın herhangi 
bir suretle vazifesinden infikâkinde, elinde bulunan makbuzlar tamamen 
kontrol edilmek suretiyle Bekçi Bürosuna tesl im edilir. 

Madde 64 — Tahsildarlar tarafından tamamen kullanılan makbuz
lar Bekçi Bürosuna makbuz kayıt defterindeki haneleri doldurulmak su
retiyle imza mukabilinde veri l ir . Makbuz koçanı k i l i t l i mahalde saklanır. 

Madde 65 — Muhteviyatı 100 kuruştan fazla olan makbuzlar (6) 
kuruşluk damga puluna tabidir. P u l parası Damga Resmi Kanununa göre 
mükelleflere aitt ir . Tahsildarlar yanlarında bu maksatla kâfi miktarda 
damga pulu bulundurur. P u l bulunmadığı bahanesiyle, makbuzlara pul 
yapıştırmamak veya pul parasını makbuz muhteviyatına karıştırıp, tah 
s i l etmek veya asıl yerine, koçanına yapıştırmak caiz değildir. Pulsuz gö
rülecek her makbuz için Damga Kanunu mucibince tahsildar hakkında 
takibat yapılır. 

Madde 66 — Tahs i l edilen paraların tesliminde, tahsildarlar tara 
fından irsaliye tanzim ve imza edilerek, toaşmuhasipliğe tevdi edilir. B u 
irsaliyelerin muhteviyatı makbuz dip koçanları i le karşılaştırılarak, h a -
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tasız tanzim edildiği görüldükten sonra, altlan karşılaştırmayı yapan ve 
başmuhasip tarafından imza edilir. Bu irsaliyelerde tahsil edenin adı, ir
saliyenin hangi güne ait bulunduğu, mükellefin hesap numarası, adı ve 
soyadı, makbuz numarası, verilen paranın miktarı için haneler açılır. 
Günlük irsaliyelerin dış kapağı üzerinde tahsilatın mükellef hesaplarına 
kayıtlarının icra edilmiş olduğuna dair meşruhat bulunur ve teslimat 
kayıtları icra edildikten sonra, Bekçi Bürosu tarafından muhafaza edilir. 

Madde 67 — Tahsildarlar tarafından düzenlenen irsaliyeler sabit 
kalemle okunaklı ve rakamları açık olarak doldurulur. Tahsilat muhtelif 
senelere ait olduğu takdirde, her senenin tahsilatı için ayrı bir sütun 
açılır ve irsaliye ona göre tanzim edilir. 

Madde 68 — Tahsildarlar irsaliyeleri tevdi edince, başmuhasiplik 
bunların muhteviyatını makbuz koçanları, tahsilat müfredat defterleri 
ile ayrı ayrı tetkik ve mukabele eder. Bu tetkik ve mukabele; 

A) Makbuz koçanlarından koparılmış yaprak olup olmadığı, koçan 
kısmındaki matbu makbuz numaralarının teselsül edip etmediği, 

B) İrsaliyeye alınan miktarlann koçan muhteviyatına tevafuk 
edip etmediği, irsaliyenin yekûnunun doğru olarak yapılmış olup olma
dığı noktalarından yapılır. 

Mukabele neticesinde suiniyete makrun olmıyan, hatalara tesadüf 
edilirse, bu işi yapanlara, tahsis ettirilir. 

Zimmet veya ihtilasa tesadüf edildiği takdirde, keyfiyet bir tuta
nakla tesbit edilerek, müdüriyete malûmat verilir ve gereken tahkikata 
ve takibata başlanılır. 

Madde 69 — Tahsildarların düzenlemiş oldukları irsaliyelere kay
dedilen son makbuz numarası, irsaliye muhteviyatı olan para toplamı 
makbuz dip koçanının arkasına Bekçi Bürosunda bunları karşılaştıranlar 
tarafından yazılıp, bir evvelki teslimat tenzil edilerek, mutabakata va
rıldıktan sonra, bu meşruhatın altı, karşılaştıran ve başmuhasip tara
fından imza edilir. 

Madde 70 — Tahsildarların günlük tahsilatları en geç 24 saat sonra 
Bekçi Bürosunda düzenlenmiş olan banka teslimat fişi İle bankadaki 
Bekçi Bürosu hesabına yatırılır. Bankadan kendilerine verilecek vezne 
makbuzunu aynı gün başmuhasibe ibraz ederler ve ondan sonra tekrar 
tahsilat görevine çıkarlar. 

Madde 71 — Herhangi bir maksatla olursa olsun, bankadan alına
cak para 3 üncü Şube Müdürünün mühür ve imzası ile başmuhasibin im
zasını hamil bulunan bir çekle çekilir. 

Madde 72 — Bekçilerin ücretleri Bekçi Bürosu tarafından usulü 
dairesinde yapılacak bir istihkak bordrosu mukabilinde ödenir. Bordro 
itâ âmiri taarfmdan imzalanır. 

Madde 73 — Bekçi Bürosu tarafından yapılacak her türlü sarfiyat 
için bidayette itâ âmirinin yazılı muvafakatinin istihsali şarttır. 

Madde 74 — Geçmiş senenin kati hesabını, yeni senenin başlan
gıcından itibaren üç ay zarfında Bekçi Bürosu mutlaka neticelendirir. 
Keyfiyet İl îdare Kurulunun tetkik ve tasdikine sunulur. 

Madde 75 — 29 Nisan 1330 tarihli ve 118 sayılı Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri hakkındaki Kanun hükümlerine göre düzenlenen işbu Yönetme
lik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 76 — 5/3/1948 tarih ve 521 sayılı Ankara Valiliği Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 77 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara İl İdare Kurulu 
yürütür. 

MILLI P IYAGO 

19 Mayıs 1964 Piyangosu ikramiye listesi 
Çekildiği yer : Ankara, Çekiliş tarihi : 19 Mayıs 1964, 

Çekiliş «saati : 13.30 
133312 numara 1.000.000 lira 
161304 numara 500.000 lira 
086087 numara 200.000 lira 
048766 numara 100.000 lira 
1134491 numara 100.000 lira 

(Ellişerbin (50.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
097505, 109248, 1248401, 190209, 221416. 

Yirmişerimi (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
019180, 096732, 132950; 141490, 160968, 162275, 168813, 186368, 
230078, 293733, 

Onarbin (110.000) Mra ikramiye kazanan numaralar : 
003626, 003861, 014691, 019052, 047661, 063188, 071778, 073529, 
082745, 095495, 115990, 124490, 129855, 136635, 145523, 163699, 
167468, 182578, 208700, 259144, 

Beşerbin (5.000) 11 İra ikramiye kazanan numaralar : 
000095, 003828, 005077, 005195, 011294, 015094, 015627, 022853, 
027117, 046108, 051069, 051178, 057808, 059880, 065096, 066024, 
090755, 095664, 097983, 100921, 102144, 108105, 108852, 110553, 
112960, 118974, 1121590, 121884, 138004, 140814, 146534, 150036, 
156031, 157787, 158338, 176555, 184849, 196309, 204232, 207725, 
213068, 220367, 222538, 223051, 235784, 246053, 068082, 279363, 
285621, 299156. 

jFkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
000664, 005894, 007682, 008154, 012199, 012250, 014889, 015057, 
016653, 017188, 017664, 018120, 019907, 022590, 023178, 024266, 

025597, 031117, 036632, 039101, 045855, 047825, 268082, 050656, 
052403, 052955, 057551, 058863, 059750, 060502, 063198, 063592, 
069270, 070113, 070635, 075146, 083581, 084169, 086321, 087199, 
088176, 090598, 092127, 092713, 094195, 095313, 100086, 100542, 
102617, 103124, 103756, 106594, 107831, 111442, 112163, 113181, 
113230, 114114, 117785, 118900, 119170, 122053, 130509, 138168, 
148221, 150250, 151754, 153068, 157456, 157590, 165037, 177526, 
184014, 190521, 192061, 195554, 197650, 204006, 205890, 207847, 
213651, 215068, 217058, 227470, 228305, 230097, 240024, 242786, 
244242, 249006, 257185, 263655, 265269, 274193, 275393, 278428, 
279651, 280608, 286751, 295354. 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar : 
Son dört rakamı 0841 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 2529 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 2723 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 2750 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 5283 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 5301 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 5561 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 7575 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 8316 olanlar biner (1.000) lira 
Son dört rakamı 835J olanlar biner (1.000) lira 
Son üç rakamı 621 olanlar beşeryüz (500) lira 
Son üç rakamı 678 olanlar beşeryüz ı(500) lira 
Son üç rakamı 285 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son üç rakamı 371 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son üç rakamı 396 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son üç rakamı 564 olanlar ikiyüzellişer (250) lira 
Son iki rakamı 33 olanlar yüzer >(100) lira 
Son iki rakamı 76 olanlar yüzer r(100) lira 
Son rakamı 5 olanlar (50) Ura 
Son rakamı 6 olanlar (50) lira 
ikramiye kazanmışlardır. 
İİkişerbin Ura teselli mükâfatı kazanan numaralar : 

033312, 103312, 113312, 123312, 130312, 131312, 132312, 133012, 
133112, 133212, 133302, 133310, 133311, 133313, 133314, 133315, 
133316, 133317, 133318, 133319, 133322, 133332, 133342, 133352, 
133362, 133372, 133382, 133392, 133412, 133512, 133612, 133712, 
133812, 133912, 134312, 135312, 136312, 137312, 138312, 139312, 
143312, 153312, 163312, 173312, 183312, 193312, 233312. 

Tam biletler İkramiyelerin tamamını Yarım, biletler ikramiyelerin 
yarısını Beştebir biletler ikramiyelerin beştebirini alırlar. 

2644 / 1-1 

Tortum Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

964/16 
Hazineyi Maliyeye izafeten Tortum Mal Müdürlüğü tarafından Er

zurum Cumhuriyet Caddesi No. 103 de mukim Suat Timur aleyhine açı
lan Tortum Hükümet Konağı Elektrik Tesisatı inşaatından dolayı muka
vele şartlarına ademi riayetten 1741 lira 97 kuruş tazminat dâvasının 
duruşmasında : 

Dâvâlının gösterilen adresine tebligat yapılamamış ilânen davet 
üzerine de duruşmaya gelmemiş olduğundan bu defa 13/7/1964 Pazar
tesi günü saat 9 da duruşmada bulunması gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2549 
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Balâ C. Savcılığından : 

1 — Balâ'da yaptırılacak ceza evi onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci madesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 19.998,03 liradır. 
3 — Eksütme Balâ C. Savcılığındaki Komisyon huzurunda 19/6/1964 

günü saat 14.00 de yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evraklar Komisyonda görüle

bil ir . 
5 — Geçici teminat : 1.498 l i ra 85 kuruştur. 
6 — istekl i ler in şartnamesinde yazılı vesikalar Komisyona ibraz 

etmeleri, 19/6/1964 Cuma günü saat 13.00 e kadar Komisyon Başkan
lığına ibraz etmeleri. 

7 — Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2607 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli : 800.000,— T. L . , Geçici teminatı : 35.750,— l i r a 
olan 13 kalemde 2.750 aded akümülâtör kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. Eksi l tme ve ihale 9/6/1964 Salı günü saat 16.00 da 
Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe i le aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazır

lanacak teklif mektupları eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabi l i Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Postadaki gecik
melerin kabul edllemiyeceği duyurulur. 

2659 /4-2 • 
Çaykara Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/71 
Çaykara - Köknar Köyünden Mustafa kızı Emine Tatlı tarafından 

aynı Köyden B a k i oğlu Abdulmenaf Ka lem aleyhine ikame eylediği dört 
bin l i ra manevi, 300 maddi k i ceman 4300 l i ra tazminat dâvasınm ya
pılan aleni duruşmasında : 

Dâvâlının adresinin meçhul olduğundan dâva arzuhalinin ilânen teb
liğine mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşmanın 10/6/1964 
günü saat 11.50 ye tal ik edildiği ve davetiye yerine ka im olmak üzere 
keyfiyet ilân olunur. 

2614 

A n k a r a Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

Akçadağ Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Akçadağ Karapınar Köyünde oturan Tataruşakh A l o oğlu Cibo 
Kocakaya'nın Tataruşakh olup Mala tya Boztepe Köyü hane 16 da m u 
k i m Ibo oğlu Kamo Gündoğar aleyhine açmış bulunduğu 500 l i r a a l a 
cak dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvah Kamo Gündoğar'a davetiye 19/1/1964 tarihinde tebliğ edil
diği halde duruşmaya gelmediğinden hakkında Resmî Gazete i le ilânen 
gıyap k a r a n tebliğine k a r a r verilmiş bulunmaktadır. 

Adı geçenin 2/6/1964 tarihine rastlayan Salı günü saat 9 da du
ruşmada hazır bulunması gelmediği takdirde hakkındaki dâvanm gıya
ben yürütüleceği hususu gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

2615 

Sakarya Asl iye 1. H u k u k Hâkimliğinden : 

962/1069 
964/301 
Davacı Az ime Ekmekçi vereseleri,, A d i l , Emekçi, Kadriye Ariş, 

Necati Aktaş, Nermin Kısadere ve Şemsettin A k t a y veküleri tarafından 
dâvâlılar, Selime Adıgüzel, Sakarya Nüfus Müdürlüğü ve Ruşen Adıgü-
zel, aleyhlerine açılan nüfus kayıt iptal i dâvasının yapüan muhakemesi 
sonunda : 

Dâvah Ruşen Adıgüzel'in İstanbul Sağmancılar Bağlar Caddesi No. 
12 de iken halen adresi meçhul, 

Dâvah Selime'nin kocası Rüstem Adıgüzel davacı Azize Ekmekçi'-
nin erkek kardeşi olup Rüstem ve eşi dâvah Selime'nin hiç çocuklan ol 
madığı halde küçükten yanlarına alınıp büyüktükleri dâvâlı Ruşen'i 
kendilerinden olma ve doğma nesebi sahih çocuklan imiş gibi Adapazarı 
Naciye Köyü 98/48 ve 77 nüfus hanelerine kayıt ve tescil ettirdikleri 
Ruşen, Rüstem ve Selime'nin müşterek çocuklan olmadığı taraf lara ait 
celp ve tetkik edilen nüfus kayıtlan münderecatı dinlenen şahitlerin k a -
naatbahş şahadetleri ve her i k i dâvâlıya davetiye ve gıyap k a r a n teb
liğine rağmen mahkemeye gelmedikleri ve dâvaya hic bir suretle cevap 
vermemiş o lmalan gibi deliller dâvasının nüfus kayıt iptal i dâvası sabit 
olduğundan, -dâvâlı Ruşen Adıgüzel'in kendisini 1/2/1945 aslı ve 1/2/1943 
tashih doğumlu olarak idar i yoldan esas ana ve babasının nüfus hanesine 
kayıt ve tescil ettirmekte muhtar bulunmak üzere dâvah Selime ve ko
cası Rüstem'ln Adapazarı Neviye Köyü 98/48 ve 77 nüfus hanesindeki 
kaydın iptaline 8/4/1964 tarihinde 1069/301 sayı île k a r a r verilmiş ol
duğu dâvâlı Ruşen Adıgüzel'e ilâm yerine k a i m olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 

2626 

• 

Eksi l tmeye konulan iş 

1 — Lalahan Zootekni Enst.« tesisleri ile yemleme ve 
sun'i tohumlama lâboratuvarı b lnalan inşaatı 

2 — Z i ra i Mücadele S E R A binası inşaatı ve tesisleri 
191 

3 — Z i r a i Araştırma Enst . yanında yapılacak sert 
buğday lâboratuvan inşaatı ile Tavakçuluk Enst. 
civciv büyütme kümes inşaatı işi 

Keşif bedeli 

785.633,75 

710.986,79 

540.000,00 

B a n k a 
referansı 

62.851,— 

56.879,— 

Muvakkat 
teminatı Eksi l tme günü 

35.175,35 9/6/1964 Salı 

32.189,47 10/6/1964 Çarşamba 

43.200,— 25.350,— 11/6/1964 Perşembe 

Saati 

15,30 

15,30 

15,30 

Müracaat 
son günü 

4/6/1964 

5/6/1964 

6/6/1964 

1 — Yukarıda yazılı inşaatların eksiltmeleri hizalarında yazılı tar ih , gün ve saatlerde Ankara 'da i sk i t ler Caddesi Bayındırlık Müdürlüğünde 
toplanacak Komisyon tarafından 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin bu işe ait dosyalan Bayın
dırlık Müdürlüğü Kaleminde görebilirler. 

2 — EksUtmeye glrebümek için : 
a - tstekhler 1964 yüına ait ticaret odası vesikasını, şirketlerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yukarıda yazalı her iş için o 

işin hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, (Teminat mektup olarak verildiği takdirde Mal iye Bakanlığının 13/1/1956 gün ve 
5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) 

b - İsteklilerin en geç yukarıda yazdı işler için a y n ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar her iş için 
birer dilekçe ile A n k a r a Valiliğine müracaat etmeleri (Müracaatta Vilâyet evrak kayıt tar ih ve numarası muteberdir.) ve dilekçelerine Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az yukarıda yazüı keşif bedellerini iht iva eden miktarda mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, 
teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin İlânı tarihinden sonra alınmış olan yukarıda yazılı miktar larda banka referansı ek
siksiz olarak bağlayarak bu işler için yeterlik belgesi a lmalan (Her işin dilekçesine a y n ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

3 — istekl i ler in Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine iştirak Talimatnamesi ve bu talimatnamede yazılı esaslar dairesinde hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını eksiltme şartnamesinde numuneleri görüldüğü üzere eksiltme günleri ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

4 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
2539 14-2 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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 Kanunlar                                                                                                                                                                       Sayfa 

 
474 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi  
      Hakkında Kanun            1 
 
472 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında Çalışmakta Olup Hususiyet Arzeden Yer ve  
      Hizmetlerde Görevlendirilen Sağlık Personeline Ödenek Verilmesine Dair Kanun   48 
 
473 Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve Hizmetlilerinin Ücretlerine Dair Olan 3173 Sayı  
       Kanunun 5 inci Maddesine 4620 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi ile Eklenen (F) Fıkrasının 
      Değiştirilmesine Dair Kanun          48 
 
475 Lübnan'a Silâh Satışından Doğan Alacağımızla Fransız Hükümetinin Emrimize Verdiği Bazı  
      Meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları İçin Arsa, Bina, Satınalınmasına 
      veya Yaptırılmasına Ayrılması Hakkında Kanun       48 
 
476 Karasuları Kanunu           49 
 
Kararnameler 

 
6/3096 Türkiye Cumhuriyeti Listesine Dair Karar        49 
 
6/3097 Gümrük Giriş Tarife Cetveline Dair Karar        50 
 
 
 

 

 

İlanlar             50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lı    




