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K A N U N 

Gümrük Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile ek ve tadillerinin 

kaldırılmasına dair Kanun 

Karnın No : 6290 Kabul tarihi : 26/2/1954 

Madde 1 — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 4 üncü maddesine aşa
ğıda yazılı 5 numaralı fıkra eklenmiştir : 

5. Tasfiye olunan eşyaya terettübeden vergi ödeme mükellefiyeti, 
satış kâğıdının gümrükçe tanzim edildiği tarihte başlar. 

Madde 2 — Aynı kanunun 16 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

I - Gümrük Giriş Tarife Cetveli bu kanuna eklidir. 
Eşyanın tarifeye tatbikında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur : 
1 —• Eşyanın tarifeye tatbiki bölüm ve fasıl notlan ile tarife po

zisyonlarının metinlerine göre yapılır. 
Gümrük tarife cetvelindeki bölüm, fasıl ve tâli fasıl başlıkları mün

hasıran eşyanın tarifedeki yerini kolaylıkla tesbit maksadiyle konuldu
ğundan tatbikata tesir etmez. 

2 — Tarifenin bölüm ve fasıl notları ile tarife pozisyonlarının1, me
tinlerinde aksine sarahat bulunmıyan hallerde aşağıda yazılı hükümler 
tatbik olunur : 

Tarifede her hangi bir maddeye taallûk eden pozisyon bu madde
nin sâf halinde veya sair maddelerle mahlut veya imtizaç etmiş halle
rinde tatbik olunur. 

Muayyen bir maddeden mamul eşyayı ihtiva eden tarife pozisyonu
na tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşya da dâhildir. 

3 —• Birden fazla tarife pozisyonuna tatbiki mümkün olan eşyanın 
tarifedeki yerinin tesbiıtinde : 

a) Eşyayı belirli bir şekilde tavsif ©den tarife pozisyonu daha 
umumi olarak ifade eden tarife pozisyonuna takaddüm eder. 

b) Muhtelif maddelerden ibaret olan veya çeşitli eşyanın birleşti
rilmesiyle meydana gelmiş bulunan mahlut veya mürettep eşyanın ta
rifedeki yerinin (a) fıkrasında yazılı kaideye göre tesbiti mümkün ol-
mıyan hallerde, eşyanın kendisine mümeyyiz vasfmı veren maddeden 
imâl edildiği kabul olunur. 

c) Eşyanın (a), ,(b) fıkralarında yazılı hükümlere göre tarife tat
biki mümkün görülmiyen hallerde Gümrük Vergisi en yüksek vergi 
haddini ihtiva eden tarife pozisyonuna göre alınır. 

4 — Gümrük Tarife Cetvelinin bölüm ve fasıl başlarındaki notlara 
bazı eşyanın bu bölüm veya faslın haricinde bırakıldığı veya atıf yap
mak suretiyle dâhil bulunduğu bölüm, fasıl veya tarife pozisyonları 
gösterildiği takdirde, metinlerinde aksine sarahat bulunmadıkça bu not
ların hükmü atıf yapılan bölüm, fasıl ve tarife pozisyonlarındaki bütün 
eşyaya şâmildir: 

5 —• Tarifenin her hangi bir pozisyonuna girmeyen eşya, en zi
yade benzeri bulunduğu eşyayı ihtiva eden pozisyona tatbik edilir. 
Benzerlik Gümrük ve Tekel Vekâletince Itesbit ve Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 

11 - Gümrük ve Tekel Vekâletince tarifenin repertuvar ve izahna-
mesi neşrolunur ve tatbikata esas tutulur. 

Repertuvar ve izahnamede yapılacak değişiklik ve İlâveler Resmî 
Gazetede neşrolunur. Bu değişiklikler neşrinden önce kesinleşmiş Güm
rük Vergisi tahakkuklarına tesir etmez. 

Madde 3 — Aynı kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrası sonuna 
aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir : 

Yukarki fıkrada sözü edilen seyyahlarla yolcuların triptiksiz ve 
geçiş karnesiz getirdikleri nakil vasıtaları en çok bir yıl içinde tekrar 
ihraç edilmek şartiyle Gümrük ve Tekel Vekâletinin tesbit edeceği esas
lar dairesinde yurda sokulur. 

Madde 4 — Aynı kanunun 24 üncü maddesinin 7 nci fıkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye 0.2 numaralı fık
ra eklenmiştir : 

7 —. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar 
yapan kimse veya heyetlerin bu maksatlar için getirdikleri eşya (Bun
ların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Millî Eğitim Vekâletince tesbit 
olunur). 

12 — Yukarki fıkralara göre memlekete geçici olarak sokulan ve 
vergileri nakitten gayrı şekilde teminata bağlanmış olup süresi içinde 
zorlayıcı sebepler olmamasına rağmen yurt dışı edilmiyen, antrepo ve 
gümrükçe müsaade olunan mahallere konulmıyan, eşyaya terettübeden 
vergi ve resimlere ilâveten teminatın verildiği tarihten başlamak üzere 
gecikmeden mütevellit kanuni faiz tahsil edilir. 

Madde 5 — Aynı kanunun 26 nci maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

2. Gümrük Vergisi Ödenerek ithal edilmiş olan eşya sonradan yurt 
dışına çıkarılsa bile alınan vergiler geri verilmez. Ancak : 

a) Eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade 
veya imha edilmek İstenmesi halinde, keyfiyet önceden gümrüğe yazı 
ile bildirilmek ve yapılacak muayenede yurda sokulan eşya olduğu güm-
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rükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar İhracından itibaren en geç 6 
ay içinde geldiği memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edilmek ve
ya gümrük idaresinin izin ve gözetimi altında imha edilmek şartları ile 
alman vergiler geri verilir. 

Bu isteklerin eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren en geç bir 
ay içinde yapılması ve hükmedilen para cezasının ödenmiş olması lâzım
dır. 

b) Vergi nispetlerinin arttığı mahalline geç tebliğ edilmesi sebe
biyle eski tarife üzerinden vergi ödemiş olan mükellefler, gümrükçe 
farkm ödenmesi hakkında yapılan tebliğ tarihinden itibaren eşyayı bir 
ay içinde olduğu gibi tekrar ihraç veya gümrük antreposuna iade eyle
mek şartiyle ödenmiş vergileri geri isteyebilir. 

Madde 6 —- Aynı kanunun 58 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yukarki maddede gösterilen yerlere konmuş olan eşya, sahipleri 
tarafından bu kanunda yazılı gümrük rejimlerinden birine uygun olarak 
beyan edilmek üzere buralarda, ancak bir ay ve rejim beyanından iti
baren de 3 ay kalabilirler. Bu müddetler içinde kaldırılmıyan eşya tas
fiye olunur. 

Madde 7 — Aynı kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

1 — Türkiye'ye kesin olarak girecek eşyanın giriş mahallindeki 
yetkili gümrüğe beyanname ile bildirilmesi mecburidir. 

Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği malûmat ile beyanın 
tevsikına yarıyan vesikaların mahiyet ve adedleri ve hangUerinin be
yannameye ekleneceği Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit olunur. 

Uçakla gelen Gümrük Vergisinden muaf olan veya zatî mahiyette 
bulunan eşyanın beyan şekli Gümrük ve Tekel Vekâletince tesbit edilir. 

Madde 8 — Aynı kanunun 65 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

Gümrük idaresince tescil edilmiş olan beyanname taallûk ettiği 
eşyanın vergi, resim ve para cezalarından dolayı taahhüt mahiyetinde 
olarak mükellefi bağlar ve Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas tutu
lur. 

Gümrük idaresi, beyanın doğruluğunu denemek üzere eşyayı kıs
men veya tamamen muayene edebilir. Bu takdirde muayene edilen eş
yaya ait vergi tahakkuku muayene neticesine göre yapılır. 

Madde» 9 — Aynı kanunun 67 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

I - Gümrük Tarife Cetvelinde gümrük vergisinin eşyanın sâf veya 
gayrisâf sıkleti üzerinden alınacağı yazılı olan hallerde : 

1 — Gayrisâf sıklet tabiri, eşyanın bütün ambalajiariyle birlikte 
olan ağırlığını ifade eder. 

Gayrisâf sıklet üzerinden vergiye tabi eşya ambalajsız geldiği tak
dirde, bulunduğu haldeki sıkleti üzerinden vergiye tabi tutulur. 

Başka başka vergi hadlerine ve aynı .zamanda gayrisâf sıkletleri 
üzerinden Gümrük Vergisine tabi eşya biri ambalaj içinde geldiği tak
dirde, eşya sâf sıkletleri üzerinden tartılır ve ambalaj ağırlığı sâf sık
letlerine mütenasiben taksim edilmek suretiyle ilâve olunur. 

Gayrisâf sıkletleri üzerinden vergiye tabi olan ile diğer ölçüler 
üzerinden vergiye tabi bulunan veya vergiden muaf olan eşya bir amba
laj içinde geldiği takdirde, gayrisâf sıklet üzerinden vergiye tabi eşya
nın Gümrük Vergisi sâf sıkleti üzerinden hesaplanır ve tahakkuk eden 
vergi miktarına % 20 ilâve edilir. 

2 — ıSâf sıklet tabiri eşyanın bütün ambalajları çıkarıldıktan son
ra kalan ağırlığım ifade eder. 

3 — Sıkletleri üzerinden gümrük vergisine tabi olan ağaç ve ke
restelerle döküm halinde ithal edilen mâyilerin makbul sebeplerden do
layı sıkletleri tâyin edilmediği takdirde Gümrük İdaresi mezkûr eşyanın 
metreküb ve hektolitre miktarlarını aşağıda yazılı esaslara göne (kiloya 
tahvil etmeye ve gümrük vergisini buna göre tahakkuk ettirmeye sa
lahiyetlidir. 

Meşe ve Ceviz ağaç ve kerestelerinin her metrekübü 700 kg., 
Bunun dışında kalan ağaç ve kerestelerin her metrekübü 500 kg., 
Mayiatm beher hektolitresi 90 kg., 
II - Aşağıda yazılı hallerde eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edi

lir ve mahiyetlerine göre tarifede yer aldıkları pozisyonlar üzerinden 
vergiye tabi tutulur : 

a) Eşyanın mutat ve alelade maddelerden olmıyan veya lüzumun
dan başka bir şekilde yapılan ambalajlar, 

b) Taallûk ettikleri eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen 
ve aynı zamanda müstakil bir ticaret eşyası mahiyetini arz eden amba
lajlar, 

c) Gümrük vergisinden kaçınma maksadiyle ambalaj olarak geti
rilen eşya, 

Şu kadar ki, yukarki fıkralar hükümlerine göre kendi tarifeleri üze
rinden gümrük vergisine tabi ambalaj maddelerinin vergisi mazrufunu 
teşkil eden eşyanın gümrük vergisinden az olduğu veya bu vergiye mü
savi bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin gümrük vergisi eşyanm 
tabi olduğu vergi hadleri üzerinden ve eşya ile birlikte tahakkuk etti
rilir. 

d) Deriden ve saireden mamul kılıf, kutu ve mahfazalar ait olduk
ları tarife numarasına göre vergiye tabidir. 

III - Sıkletleri üzerinden gümrük vergisine tabi eşyadan muayene 
edilenlere ait gümrük vergisi tahakkukları hakkında aşağıda yazılı esas
lar dairesinde muamele yapılır : 

1 — Kablardan yalnız bir kaçı tartılmış olup da beyana nazaran 
fazlalıklar görülürse aynı cins ve neviden eşyanın tartılmamış kabla-
r n a bu fazlalığın ortalamasına göre mütenasiben ilâveler yapılır. Be
yanname sahibi bu suretle zam yapılmasını kabul etmez veya gümrük
çe lüzum görülürse diğer kablar da tartılır. 

2 — Tartılan kablarda beyana göre eksiklik görülür veya bu ek
sikliğin eşyanın tabiatından veya telef ve ziyanından veya çalınmasın
dan ileri geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar üzerinden gümrük vergi
si alınır. 

IV - Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde cins, nevi ve niteliği 
itibariyle beyana göre daha yüksek tarife tatbikini icabettiırecek dere
cede aykırılık görüldüğü takdirde muayene, eşyanın geri kalan kısmı
na teşmil edilebilir. Bu takdirde elde edilecek netice tahakkuka esas 
tutulur. 

Muayenenin, eşyanın geri kalan kısmına teşmil edilmemesi halin
de vergi tahakkuku kısmi muayenede bulunacak neticeye göre düzel
tilir. 

Madde 10 — Aynı kanunun 68 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

I - İthal edilecek eşyanın gümrük vergisine esas olan kıymeti : 
1 — Eşyanın gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı 

tarihteki normal fiyatıdır. 
2 — Normal fiyat birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satıcı ara

sında serbest rekabet şartları altında hâsıl olan fiyattır. Bu fiyat tes
bit edilirken : 

a) Eşyanın alıcıya Türkiye'deki ithal liman ve mevkiinde teslim 
edildiği, 

b) Satıcının eşya bedeline navlun, sigorta, satış komüsyonu ve it
hal yerine teslimine kadar yapılan bilûmum masraf ve ücretleri ilâve 
ettiği, 

c) İthal liman ve mevkiinde ödenmesi gereken bütün vergi ve re
simlerin alıcıya ait olduğu, 

Göz önünde tutulur. 
3 —• Birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satıcı arasında tam ve 

serbest rekabet şartları altında yapılan bir satışta eşyanın fiyatı : 
a) Alıcı tarafından fiilen ödenecek yegâne fiyattır, 
b) Bu fiyat, bizzat satıştan tevellüt edecek münasebetler dışında, 

bir taraftan satıcı veya satıcı ile iş ortağı hakikî veya hükmi bir şahıs, 
diğer taraftan alıcı veya alıcı ile iş ortağı hakikî veya hükmi bir şahıs 
arasında mevcut olabilecek akde müstenit olsun olmasın, ticari, malî 
veya diğer nevi münasebetlerin tesiri altında olmıyacaktır, 

c) Eşyanın ileride satışından, temlikinden veya kullanılmasından 
hâsıl olacak nemanın hiç bir kısmından satıcı veya satıcı ile ortak haki
kî veya hükmi bir şahıs doğrudan doğruya veya bilvasıta faydalanmıya-
ca'ktır. 

4 — i k i şahıstan biri diğerinin ticaretinde her hangi bir menfaate 
sahip olur veya her ikisi her hangi bir ticaretten müşterek bir menfaat 
elde eder veyahut 3 üncü bir şahıs yukardaki i k i şahıstan her birinin 
ticaretinden bir menfaat elde ederse bu menfaatler doğrudan doğruya 
veya bilvasıta da olsa sözü edilen ik i şahıs ortak olur. 

5 —• Her hangi bir ihtira beratına istinaden veya tescil edilmiş 
bir modele göre imâl edilen eşya ile ecnebi bir ticari marka altında it
hal olunan veya ithalden sonra mütaakıp bir ameliye ile böyle bir 
marka altında satışa arz edilecek olan eşyanın normal fiyatına, ihtira 
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beratına veya tescil edilen modele veya ecnebi ticari markaya ait men
faatler dâhildir. 

6 — Kati satış akdine İstinaden yurda getirilen eşyanın gümrük 
Vergisi, bu akde uygun olarak beyan olunan ve gümrükçe 4!Ut nazarda 
şüpheli görülmiyerek (kabul edilen fiyat üzerinden, tahakkuk ettiilir. 

Şu kadar ki, satış akdinin yukarki fıkralarda yazılı şartlara uy
gun olarak yapılmamış olması halinde gümrük vergisi, mezkûr fıkrala
ra göre tesbit olunacak kıymet üzerinden hesaplanır. 

7 — Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıymetinin Turk para
sı olarak beyanı mecburidir. Fatura ve diğer vesikalarda yazılı yabancı 
paralar vergi ödeme mükellefiyetinin .başladığı tarihte Gümrük ve Te
kel Vekâletince o ay içinde tatbik edilmek üzere neşir ve ilân. edilmiş 
bulunan kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

II - Gümrük vergisinin tahakkukuna esas olan eşya kıymetlerinin 
tesbitinde bir liradan aşağı olan kesirler liraya iblâğ olunur. 

III- Vergiden muaf veya sıklet esası üzerinden vergiye tabi eşya 
da dâhil olmak üzere bilûmum eşya kıymetlerinin yukardaki esaslara gö
re gümrüğe beyanı mecburidir. 

IV - Gümrük vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alınan, hallerde 
eşyanın fatura ve mümasili diğer vesikalarda yapılan kontrolü neticer 
sinde fatura ve diğer vesikalarda gösterilmemiş olan kıymetler de. nori 
mal fiyata eklenir. 

Fatura ve diğer mümasili vesikalarına nazaran muayenede noksan 
zuhur eden eşya kıymetleri, eşyanın telef ve ziyamdan ve çalınmasından 
ileri geldiği anlaşılmak şartiyle vergiye esas olan kıymetten düşülür. 

V - ilgililer, ticari veya kanunu bilûmum hesap, defter ve vesika
ları Gümrük ve Tekel Vekâletinin yetkili kılacağı memurlara gösterme
ye ve icabı halinde 'bunları tevdie mecburdurlar. 

Madde 11 — Aynı kanunun 60 uncu maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

Gümrükçe muayeneye tabi tutulan eşyanın gümrük vergisinin ta
hakkuk ettirilmesinde veya muaflık hükümlerinin uygulanmasında fizi
ki muayeneye veya kimyevi tahlile lüzum görülen hallerde alınacak nu
muneleri ve numune alınması mümkün olmadığı takdirde esas eşya 
üzerinde gümrük lâboratuvarlannda ve buralarda yapılamıyan hallerde 
Gümrük ve Tekel Vekâletince resmî lâboratuvarlarda yaptırılacak tet
kik ve tahlil neticeleri tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler, tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren 
bir ay içinde sahipleri tarafından müracaat edilerek alınmadığı takdirde 
gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

Kimyevi tahlililerde kullanılacak tahlil metotları Gümrük ve Tekel 
Vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

Madde 12 — Aynı kanunun 84 üncü maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir: 

1 — Kanuna göre alınması gereken gümrük vergisi ödenmeden ve
ya eksik ödenerek yurda sokulan eşyadan hiç alınmamış veya noksan 
tahsil edilmiş olan vergiler, ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihten 
itibaren 3 sene içinde mükelleflerinden istenir. 

Mükellefler hu isteklere karşı 78 ve 83 üncü maddeler mucibince 
itiraz haklarım kullanabilirler. 

2 — Yukarki fıkrada yazılı haller ceza tatbikim gerektirdiği tak
dirde ayrıca ceza da kararlaştırılır. 

3 — Bir beyanameye ait olup bfcr lirayı geçmiyen gümrük vergi
si noksanları ile beyanname sahibinin şahsi istihlâkine mahsus olduğu 
anlaşılan eşyaya ait gümrük vergisi noksanları istenemez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettübedebilecek ceza 
ve tazmin takipleri bir lirayı geçmiyen haller hariç olmak üzere bu hük-
mün dışındadır. 

Madde 13 — Aynı kanunun 85 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

1 — Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan vergiler, ödeme mükel
lefiyetinin başladığı tarihten itibaren 3 sene içinde geri verilir. 

2 — Bir beyannameye alt olup tutarı bir lirayı geçmiyen vergi faz
lalıkları geri verilemez. 

Madde 14 — Aynı kanunun 104 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Antrepolara konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya nakilleri 
tarafından 58 inci maddede yazılı müddet içinde gümrüğe beyan olunur. 

Madde 15 — Aynı kanunun 121 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

Posta yolu üe Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den gönderilen eşya 
gümrükçe muayene edilir. 

İçinde eşya bulunmıyan mektuplar İle gümrük vergisinden muaf ki
tap ve mecmualar bu hükmün dışındadır. 

Madde 16 — Aynı Kanunun 126 ncı maddesine aşağıda yazılı 5 
numaralı bent eklenmiş ve 4 numaralı bendi taklbeden fıkra 5 numaralı 
bendi takibetmek üzere aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

5 — Çıkış eşyasından gümrüklerde kalıp 3 ay içinde geri alınmı-
yan eşya; 

Gümrük İdareleri tarafından cins, nevi, miktar ve vasıfları tesbit-
edilerek ilân olunduktan sonra açık artırma yoliyle satılır. 

Madde 17 — Aynı kanunun 134 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Gümrük komüsyoncu ve yardımcıları komiser hakem veya eksper 
hakem olamazlar. 

Madde 18 — Aynı kanunun 140 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

Gümrüklerde tatbik edilen mevzuata muhalif hareketlen görülen 
komüsyoncu veya yardımcıları lüzumlu hallerde müfettiş, başmüdür ve 
başmüdürlük teşkilatı olmıyan yerlerde müdürlerce muvakkaten işten 
men edilerek gümrüklerde iş takip etmelerine müsaade olunmaz ve key
fiyet derhal Vekâlete bildirilir. 

Bunlar hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre inzibati ceza 
mahiyetinde karnelerinin daimi veya en çok bir seneye kadar muvakkat 
olarak geri alınmasına Vekâlet Disiplin Komisyonunca 'karar verilir. 
Komisyonun kararları kesindir. 

(Komiser veya eksper hakemlikle meşgul oldukları anlaşılan güm
rük komüsyoncu ve yardımcılarının karneleri Vekâlet Disiplin Komüs-
yonunca geri alınır. 

Madde 10 — Aynı kanunun 145 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

37, 40 ve 48 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden 100 rü
sum tonilâtodan yukarı gemilerin kaptan veya acentalanndan, hareket
leri kaçakçılık mahiyetini tazammun etmediği hallerde 100 liradan S00 
liraya kadar para cezası arınır. 

Madde 20 — Aynı kanunun 147 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Döküm halinde nakledilen eşyanın manifestosunda vasılı miktarı
na göre % 2 yi aşan eksik ve fazlalıkların a. inci fıkrada gösterilen sebep
lerden İleri geldiği gümrükçe tâyin edilen müddet içinde İspat olunamazsa 
bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alınan vergiler kadar para cezası 
alınır. 

Madde 21 — Aynı kanunun 148 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

117 nci maddede yazıla aykırılıklar hariç olmak üzere beyan ile 
denetleme neticesinde eşyanın: 

a) Tarife tatbikatına müessir cins, nevi veya niteliğinde veya ver
giye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve 
beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme neticesine göre alınması ge
reken vergi miktarları arasındaki fark >% 6 i aştığı takdirde vergiden 
ayrı olarak ilk defasında bu farkın bir katı, tekrarı halinde üç katına 
kadar para cezası alınır. 

b) Kıymet üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan olunan 
kıymeti, yapılan denetleme neticesinde tesbit olunan kıymete nazaran 
noksan bulunduğu takdirde buna terettübeden gümrük vergisinden baş
ka farkın 10 misli para cezası alınır. 

Yukarki fıkralara göre verilecek para cezası vergi tahakkukunun 
katileşmeslnden sonra kararlaştırılır. 

Madde 22 — Aynı kanunun 149 uncu maddesi aşağıda yazılı oldu-
ğu şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunda ayrı bir ceza tâyin edilmiyen hallerde bu kanuna uy
gun olarak verilen emirlere aykırı hareket edenlerden aykırılığın dere
cesine göre 50 liradan 1 000 liraya kadar para cezası alınır. 

Madde 23 — Aynı kanunun 151 imci maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanunda yazılı para cezalarına ilgili Gümrük İdaresi amirlerin
ce karar verilir. Bu kararlar, aleyhine karar verilmiş olanlara yazı ile 
tebliğ olunur. 

Kararlar mucip sebepli olarak verilir. Bu kararlardan mükellef 
aleyhine olanlar mükellef tarafından tebellüğünden itibaren 15 gün için- • 
de yapılan itiraz üzerine, lehine olanlar resen Gümrükler Umum Mü-
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dürlüğünce tetkik olunarak karara bağlanır. Gümrükler Umum Müdür; 
iüğünce verilecek kararlara tebliğleri (tarihinden itibaren 15 gün idinde 
salahiyetli mahkemeye itiraz olunabilir. 

Katileşen para cezaları Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki Kanuna göre alınır. 

Madde 24 — Aynı kamunun 153 üncü maddesi aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde, değiştirilmiştir: 

a) Bu kanunda geçen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya tabiri her 
türlü madde ve kıymetleri İhtiva eder. 

>Bu kanunda geçen (Gümrük Vergisi), (Vergi) (Gümrük Vergileri) 
veya '(Vergiler) tabirleri yalnız giriş gümrük vergisi manasında kulla
nılmıştır. 

Giriş gümrük vergisi ile birlikte eşyadan gümrüklerce alınan di
ğer vergi ve resimler için hususi kanunlarında tahakkuk ve tahsil tarz
ları ile itiraz yoldan, noksanların İstenmesi ve fazla alınan vergilerin 
geri verilmesi hakkında hüküm mevcut olmaması halinde bu kanun hü
kümleri cereyan eder. 

•b) Bu kanunda sözü edilen manifestolar ile beyannameler güm
rükçe bastırılır ve tesbit edilecek değeri karşılığı damga pulu yapıştırı
larak ilgililere verilir. 

Fasıl 
No. 

13 

Tarife No. 

14 

Boyacılık ve debagatte kullanılmaya elverişli ne-
bati i lk maddeler; zamklar, reçineler ve sair ne
bati usare ve hulâsalar. 
örmeye ve yontmaya elverişli menşei nebati mad
delerle menşei nebati sair ilk maddeler ve ham 
müstahsallar. 

Bölüm: 

13.01 - 13.03 

14.01 - 14.05 

15 

Hayvani ve nebati yağlar (Kat% veya mayi); bunların 
tahallülünden elde edilen müstahsallar; hazırlanmış 

yemeklik yağlar; hayvani ve nebati mumlar 
Hayvani ve nabati yağlar (Katı veya mayi); bun
ların tahallülünden elde edilen müstahsallar, ha
zırlanmış yemeklik yağlar; hayvani ve nebati 
mumlar. 15.01 - 15.17 

IV 
Gıda sanayii müstahsalları; meşrubat, alkollü içkiler, 

sirke; tütün 
16 Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden 

hazırlanmış yenilecek maddeler. 16.01 - 16.05 
17 Şeker ve mamulâtı. 17.01 - 17.05 
18 Kakao ve müstahzarları. 18.01 - 18.06 
19 Hububat, un ve nişasta esaslı müstahzarlar; ha

mur işleri. 19.01 - 19.08 
20 Sebze, meyva, nebat ve nebat kısımları müstah

zarları. 20.01 - 20.07 
21 Çeşitli gıda müstahzarları. 21.01 - 21.07 
22 Meşrubat, müskirat ve sirkeler. 22.01 - 22.10 
23 Gıda endüstrilerinin bakiye ve döküntüleri; hay

vanlar için müstahzar gıdalar. 23.01 - 23.07 
24 Tütün. 24.01 - 24.02 

25 Tuz; kükürt, taş ve toprak; alçı; kireç ve çimento. 
26 Maden cevherleri, cüruf ve küller. 
27 Madeni yakıtlar, madeni yağlar ve bunların tak

tirinden elde edilen müstahsallar, bitümenli mad 
deler; madeni mumlar. 

25.01 
26.01 

25.32 
26.04 

27.01 - 27.16 

Bölüm: VI 

Fasıl 
No. 

1 
2 
3 
4 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

GÜMRÜK GÎRÎŞ TARİFE CETVELİ 

FİHRİST 

Tarife No. 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 
Canlı hayvanlar. 
Yenilen etler ve sakatat. 
Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler. 
Sütler, süt müstahsalları, kuş ve kümes hayvan
larının yumurtaları, tabiî bal. 
Menşei hayvani iptidai maddeler ve sair ham 
müstahsallar. 

01.01 
02.01 
03.01 

01.06 
02.06 
03.03 

04.01 - 04.06 

05.01 - 05.15 

n 
Nebati müstahsallar 

Canlı nebatlar, çiçek soğanları, kesilmiş çiçekler, 
süs için yapraklı dallar. 
Sebzeler, kökler ve yumrular 
Yenilen meyvalar ve meyva kabukları. 
Kahve, çay, Paraguvay çayı(Mate), baharat. 
Hububat. 
Değirmencilik müstahsalları; malt, nişasta. 
Yağlı tohumlar ve meyvalar„ muhtelif taneler, 
tohumlar, meyvalar; sanayide ve tababette kul
lanılan nebatlar; sap, saman ve otlar. 

06.01 
07,01 
08.01 
09.01 
10.01 
11.01 

06.04 
07.06 
08.13 
09.10 
10.07 
11.09 

Kimya sanayiinin ve buna bağlı sanayiin müstahsaUan 
28 Anorganik kimyevi müstahsallar; kıymetli ma

denlerin radio - aktif elementlerin, nadir toprak 
madenlerinin ve izotoplarının anorganik ve orga-
nik birleşikleri. 

29 Organik kimyevi müstahsallar. 
30 İspençiyari müstahsallar. 
31 Gübreler. 
32 Debagat ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar boya

yıcı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler, müs
tahzar boyayıcı maddeler; macunlar; mürekkepler. 

33 Uçan yağlar ve rezinoidler; ıtriyatçılık ve tuvalet 
müstahzarları. 

34 Sabunlar, tansio - aktif organik müstahsallar müs
tahzar halinde lesivler, yağlama müstahzarları, 
suni mumlar, müstahzar halinde mumlar, bakım 
müstahzarları, fitilli mumlar ve benzeri eşya, mo
del yapmıya mahsus patlar ve dişçi mumları. 

35 Albuminoid maddeler, yapıştırıcı maddeler. 
36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni eşyası kib-

rit; piroforik halitalar; kolay ateş alan maddeler. 
37 Fotoğraf ve sinematograf eşyası. 
38 Kimya sanayiinin muhtelif müstahsalları. 

Bölüm: VII 

28.01 
29.01 
30.01 
31.01 

28.58 
29.45 
30.05 
31.05 

32.01 - 32.13 

33.01 - 33.06 

34.01 - 34.07 
35.01 - 35.06 

36.01 
37.01 
38.01 

36.08 
37.08 
38.19 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni 
reçineler ve bu maddelerin mamulâtı; tabiî, sentetik 

veya taklit kauçuk ve kauçuk mamulâtı 

12.01 - 12.10 

39 Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri 
suni reçineler ve bu maddelerin mamulâtı. 

40 Kauçuk (Tabiî, sentetik, taklit) ve kauçuk ma
mulâtı 

39.01 - 39.07 

40.01 - 40.16 

Madde 25 — Aynı kanunun 154 üncü maddesi sonuna aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ile 
bu kanuna ek ve bu kanunu tadil eden kanunlar. 

Madde 26 — Hükümleri halen yürürlükte bulunan kanunların 1499 
sayılı Tarife Kanunu ile ek ve tadillerine ve bu kanuna bağlı îthalât 
Umumi Tarifesine vâki atıf hükümleri, bu kanunla muaddel 5383 sayı
lı Gümrük Kanununa yapılmış sayılır ve bu hükümlerde bir eşya, tarife 
numara ve posizyonları gösterilmek suretiyle zikrediflmöş ise atıf hük
mü, o eşyanın yeni tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olu
nur. 

Muvakkat Madde — 1499 sayılı Tarife Kanununa göre ahdî tari
felerle tenzilât icrası kabul edilmiş olan maddelerin tenzilâtlı vergileri 
taalluk ettikleri Ticaret Muahedelerinin meri bulundukları müddetçe 
muteberdir*; 

(Madde 27 — Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 28 — Bu kanun hükümlerini! icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

28/2/1954 

Bölüm: I 

5 

Bölüm 

Bölüm: V 
Madenî müstahsallar 

Bölüm 

mü, o eşyanın yeni tarifedeki yeri tesbit olunarak eskisi gibi tatbik olu-
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Fasıl 
No. Tarife No 

Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bunların mamulâtı; 
eyerler ve koşum takımları; bavullar, çantalar, kılıflar, 

kutular, mahfazalar ve benzeri mamulât; bağırsak 
mamulâtı 

41 
42 

43 

Deri ve köseleler. 
Deri ve kösele mamulâtı; eyer ve koşum takımla
rı; bavullar, çantalar, kılıflar, kutular, mahfaza-
lar ve benzeri mamulât; bağırsak mamulâtı. 
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve bunların ma
mulâtı. 

41.01 - 41.10 

42.01 - 42.06 

43.01 - 43.04 

IX 

44 
45 
46 

Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü. 
Mantar mamulâtı. 
Hasırcı ve sepetçi eşyası. 

44.01 
45.01 
46.01 

* « ı 44.28 
45.04 
46.03 

X 

47.01 - 47.02 

48.01 - 48.21. 

4&01 - 49.11 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

58 

5Ä01 
51.01 
52.01 
53.01 
54.01 
55.01 

56.01 - 56.06 

57.01 - 57.12 

59 

60 
61 
62 
63 

50.10 
51.04 
52.02 
53.13 
54.05 
55.10 

58.01 - 58.10 

59.01 
60.01 
61.01 
62.01 

59.17 
60.06 
61.11 
62.05 

63.01 - 63.02 

Ayakkabılar; şapkalar ve sair başlıklar; şemsiyeler; 
yapma çiçekler ve insan saçından mamulât; yelpazeler 

64 

65 
66 

67 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri mamu
lât ve bunların aksamı. 
Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların aksamı. 
Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bun
ların aksamı. 
Aprelenmiş süs'tüyleri ve mamulâtı; yapma Çiçek
ler; insan saçından mamulât; yelpazeler 

64.01 - 64.06 
65.01 - 65.07 

66.01 - 66.03 

67.01 - 67.05 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler 
mamulâtı; çini ve porselen (Seramik) mamulâtı; cam 

ve cam mamulâtı 
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri mad

deler mamulâtı. 
69 Seramik mamulâtı. 
70 Cam ve cam mamulâtı. 

68.01 - 68.16 
69.01 - 69.14 
70.01 - 70.21 

Fasıl 
No. Tarife No. 

XIV 

71 

72 

inciler, kıymetli taşlar ve benzerimi, kıymetli madenler, 
kıymetli madenlerle kaplamalı madenler ve bu 
maddelerin mamulâtı; taklit mücevherin eşyası; 

madenî paralar 
İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli ma
denler, kıymetli madenlerle kaplamalı madenler ve 

bu maddelerin mamulâtı; taklit mücevherci eşyası 71.01 - 71.16 
Madenî paralar. 72.01 - 72.01 

Bölül XV 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 

73.01 
74.01 
75.01 
76.01 
77.01 
78.01 
79.01 
80.01 
81.01 

82.01 
83.01 

73.40 
74.19 
75.06 
76.16 
77.04 
78.06 
79.06 
80.06 
81.04 

82.15 
83.15 

XVI 

84 

85 
84.01 - 84.65 

85.01 - 85.28 

86 

87 

88 
89 

86.01 - 86.10 

87.01 - 87.14 
88.01 - 88.05 
89.01 - 89.05 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinematograf, ölçü, kontrol 
cihazları, hassas aletler; tıbbi - cerrahi alet ve cihazlar; 

saatler; musiki aletleri, sedayı kayıt ve nakleden 
cihazlar 

90 

91 
92 

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinematograf, öl
çü, kontrol cihazları ve hassas aletler; tıbbi - cer
rahi alet ve cihazlar. 
Saatler. 
Musiki âletleri, sedayı kayıt ve nakleden cihazlar, 
•bunların aksamı ve teferruatı. 

Bölüm: XIX 
Silâhlar ve mühimmat 

90.01 - 90.28 
91.01 * 91.12 

92.01 - 92.12 

93 Silâhlar ve mühimmat, 93.01 - 93.07 

94 

95 

96 

97 

98 

Çeşitli eşya 
Mobilyalar ve tıbbi - cerrahi mobilyalar, yatak ta
kımları ve benzeri eşya. 
İşlenmiş halde yontmaya veya kalıba dökmeye el
verişli maddeler ve bunların mamulâtı. 
Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalburlar, elek
ler. 
Oyuncaklar, oyun alet ve vasıtaları, spor alet ve 
vasıtaları. 
Çeşitli eşya. 

94.01 - 94.04 

95.01 - 95.08 

96.01 - 96.06 

97.01 - 97.08 
98.01 - 98.16 

XXI 

99 
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

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

(Ream! Gazete) 
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Bölüm: vm 

Bölüm 
Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü, mantar ve 

mantar mamulâtı; hasırcı ve sepetçi eşyası 

Bölüm: 
Kâğıt imaline elverişli maddeler; kâğıt, mukavva ve 

bunların mamulâtı 
47 Kâğıt imaline elverişli maddeler. 
48 Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan 

ve mukavvadan mamulât. 
49 Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanatlarının 

sair mamulâtı; elle ve daktilo makinesi ile ya
zılmış metinler, plânlar. 

Bölüm: XI 
Dokumaya elverişli maddeler ve bunların mamulâtı 
İpek, şap, buret. 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı elyaf. 
Madenî tellerle mürettep iplikler (Kılaptan). 
Yün, kıl ve at kılı. 
Keten ve rami. 
Pamuk. 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız 
elyaf. 
Dokumaya elverişli sair nebati elyaf; kâğıt iplik
leri ve kâğıt ipliklerinden mensucat. 
Halılar ve duvar kaplamada kulanılan mensu
cat, kadifeler, pelüşler, bukleli ve halkalı mensu
cat; kordeiâlar, şeritçi ve kaytancı eşyası; tuller, 
fileler, dentelâlar ve gipürler; işlemeler. 
Vatka ve keçeler; ip, halat ve ipçilik ve urgancılık 
eşyası, hususi mensucat, emdirilmiş ve sıvanmış 
mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik 
eşya. 
örme eşya. 
Mensucattan giyim eşyası ve teferruat. 
Mensucattan sair hazır eşya. 
Eski giyim eşyası ve mensucattan sair eski eşya; 
kırpıntı ve paçavralar, yelpazeler. 

Bölüm: XH 

Bölüm: xm 

Bölüm: 

XX Bölüm: 

Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik 
için elektrikle çalışmıyan işaret cihazları. 
Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, motosik
letler, velosipetler ve sair kara nakil vasıtaları. 
Hava nakil vasıtaları. 
Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları. 

Bölüm: XVm 

Bölüm: xvn 
Nakil vasıtaları 

Kazanlar, makineler, mihaniki cihaz ve aletler ve 
bunların aksamı. 
Elektrik makine ve cihazları ve elektroteknik iş
lere yarıyan eşya. 

Makineler ve cihazlar; elektrik malzemesi 
Bölüm : 

Âdi madenler ve mamulâtı 
Demir, dökme demir, çelik. 
Bakır. 
Nikel. 
Alüminyum. 
Magnezyum, berilyum (O-lüsinium). 
Kurşun. 
Çinko. 
Kalay. 
Sair âdi madenler. 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra ta
kımları. 
Âdi madenlerden çeşitli eşya. 

Bölüm: 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

03.01 • 

03.02-

Bölüm : I 

Canlı hayvanlar ve hayvani müstahsallar 

F A S I L : 1 

Canlı hayvanlar 

NOT : 
Balıklar, İtabuklu hayvanlar, naimeler ve mikrop 
kültürleri hariç, bütün canlı hayvanlar bu fasla 

FASIL : 2 

Yenilen etler ve sakatat 
NOT : 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir : 

a) Bağırsaklar, mesaneler ve hayvan mideleri 
(05.04); 

b) Hayvani yağlar /Fasıl 15). Bununla beraber 
sızdırılmamış veya eritilmemiş lâv ,(Lard) ile 
domuz yağı ve kümes hayvanlarının yağları 
bu fasıldadır; 

c) Unlu maddeler içinde, toprak kavlarda, kutu 
veya hava almıyan kablarda hazırlanmış veya 
konserve edilmiş veya bu fasılda kaydedilen 
şekillerden gayrı bir muameleye tabi tutul
muş etler ve sakatat (Bölüm IV). 

02.01— (01.01), (01.02), (01.03) ve (01.04) pozisyonlarına dâ
hil hayvanların etleri vc yenilen sakatatı, taze, so
ğutulmuş veya dondurulmuş. 

02.02 — Cansız kümes hanvanları ve güvercinler ve bunların 
yemlen sakatatı (Karaciğerleri hariçtir), taze, soğu
tulmuş veya dondurulmuş. 

'02.03 — Kümes hayvanlarının karaciğeıŞeri, taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, tuzlanmış veya pişirilmiş. 

02.04 — Diğer hayvan'arm etleri ve sakatatı, taze, soğutul
muş veya dondurulmuş. 

02.05 — Lâr (Dard), domuz yağı ve kümes hayvanlarının yağ
lan dâhil (Eti muhtevi olan lard hariç), taze, soğu-
tulrruş, dondurulmuş, tuzlanmış, kurutulmuş, tütsü
lenmiş (Füme), pişirilmiş veya benzeri bir muame
leye tabi tutulmuş. 

02 06—Her nevi yeni'en et ve sakatat (Kümes hayvanları-
n-n karaciğerleri hariç), tuzlanmış, kurutulmuş, tüt
sü 1 enm iş, pişirilmiş veya benzeri bir muameleye tabi 
tutulmuş 

FASIL : 3 

Balıklar, kabuklu hayvanlar ve naimeler 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Memeli deniz hayvanları (01.06) ve etleri 
(02.04); 

b) Havyar ve hazırlanmış balık yumurtaları 
(16.04); 

c) Toprak kablarda, kavanozlarda, kutularda ve-' 
ya hava almıyan kablarda hazırlanmış veya 
konserve edilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar 
ve naimeler ile bu fasılda kaydedilen şekillerden 
gayrı bir muameleye tabi tutulmuş balıklar, 
kabuklu hayvanlar ve naimeler (Bölüm) IV). 

2. Bu fasılda «bahk» tâbirine balık ciğerleri ile ye
nilen balık yumurtaları ve nefisleri de dâhildir. 

- Balıklar (Canlı veya cansız), taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş. 

-Balıklar, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş. 

Kıymetin
den % 

dâhildin 
01.01 — Canlı atlar, eşekler, katırlar. 10 
01.02 — Canlı sığır cinsi hayvanlar »(Manda cinsi dâhil). 10 
01.03 — Canlı ehli domuzlar. 50 
01.04 — Canlı koyun ve keçi cinsi hayvanlar. 20 
01.05 — Canlı kümes hayvanları ve güvercinler. 100 
01.03 — Canlı sair hayvanlar: 

a) Kobay, ada tavşanı, fare. 5 
b) Sairleri. 40 

70 

100 

100 

75 

75 

75 

35 
50 

Tarife 
No. 

03.03 -

Eşyanın cinsi 

6 MART 1954 

Kıymet 
den % 

-Kabuk'u hayvanlar naimeler, kabuklu olsun olmasın, 
taze (Canlı veva cansız), soğutulmuş, dondurulmuş, 
tuzlanmış, kurutulmuş veya pişirilmiş. 

F A S I L : 4 

Sütler, süt mtiistahsalları, kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları, tabii bal 

NOT : 
1. Yo,ğlı veya yağı alınmış süt, kaymak altı, ayran, 

laktoserom (Lactosérum), yoğnrt (Kefir) ve ben
zeri usullerle tahamvıür ettirilmiş sütler süt reji
mine tabidir. 

2. Pastörize, sterilize veya peptonize edilmiş süt, kre
ma veya kaymak 04.02 pozisyonu anlamında 
«konserve» edilmiş addolunmaz. 

50 

04.01— Süt, krema, kaymak, taze, teksif edememiş, şekersiz. 
04.02 — Süt, krema, Ikayrrak, teksif edilmiş, konserve edil 

m:ş veya şekerli. 
04.03 — Tereyağı. 
04.04 — Peynir ve çökelek (Caillebotte). 
04 05 — Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, 

sarısı, taze, konserve edilmiş, kurutulmuş 
kerli. 

04.06 —Tabii bal. 

yumurta 
veya şe-

50 

50 
50 
50 

30 
50 

F A S I L : 5 

Menşei, hayvani, iptidai maddeler ve sair havı müstahsallar 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. 

a) Bağırsak, mesane ve hayvan midelerinden 
gayrı yenilen hayvani müstahsallar; 

b) Deri ve köseleler. Bununla beraber ham veya 
sadece temizlenmiş tam, veya varca halinde 
tüylü kuş derileri bu fasla dâhildh: Aprelenmiş 
veya, bir mesnede takılmış tam ve parça h"Tin
de tüylü kuş derileri 67.01 pozisyonuna, diğer 
deri ve köseleler 41 inci fasla gider; 

c) Postlar (Fasıl 43); 
d) At kılından gayrı menşei hayvani dokumaya 

elverişli iptidai maddeler (Bölüm XI ); 
e) Fırça imalinde kullanılmak üzere fırça başı 

haline getirilmiş do^ıu* ve yaban domuzu kıl
ları vesair kıllar (96.03). 

2. Gayrimuntazam' bir şekilde bağ haline getirilmiş 
insan saçı ham saç addolunur (05.01). 

3. Tarifenin neresinde aeçerse geçsin mamut, mors, 
deniz aeraedanı, ycban domuzu ve sair hayvanla
rın Hisleriyle, gergedan boynuzu, fildişi rejimine 
tabidir. 

05.01 -

05.02-

05.03 -
0").04 -

05.05 -
05.06 -

-İnsan saçı, ham. yıkanmış ve yağı çıkarılmış olsun 
olmasın. 

-Domuz ve -vnlun domvnu kı'ı: porsuk ve diğer hay
vanların fırça irraline elverişli kılları. 

- At kılı. döküntüleri dâhil. 
-Havvp-n bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, balık-
larmki hariç. 

-Bahk döküntüleri. 
-Veterier, sinir'er, deri kırpıntıları ve tabaklanmamış 
derilerin benzeri döküntüleri. 

05.07 — Tam veya pqrç3 h°linde kuş tüyleri; ince kuş tüyleri; 
tam veva parça halinde tüylü kuş derileri, ham veya 
sadece temizlenmiş. 

05.08 — Kemikler ve boynuz korvon'an, ham, yağı çıkarıl
mış, asitle muamele görmüş, jelatini çıkarılmış, dilin-
miş. parça veya toz haline getirilmiş o'sun olmasın. 

05.09 — Bovntız tırnak, gaga-, ham. sadece kesilmiş, yarıl
mış, düzleştirilmiş, toz ve döküntüleri dâhil; balina 
ve benzeri hayvanların çubukları, ham, yağı çıka
rılmış, kazınmış, pürüzleri kesilmiş veya yarılmış, 
başkaca bir ameliyeye tabi tutulmamış. 

25 

5 
5 

15 
15 

15 

100 

10 

10 
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Tarifa 
No. 

05.10 -

05.11 -

Eşyanın cinsi 

• Fildişi ve diğer hayvan dişleri, toz ve kmnt ı halinde 
olanları ve döküntüleri dâhil. 

- Kaplumbağa kabuğu (Kabuk, kabuk dilimi, tırnak ve 
bunların kırıntı ve döküntüleri), yassıîtılmış veya 
yarılmış olsun olmasın. 

05.12 — Mercan ve benzerleri, ham, basit bir şekilde hazırlan
mış, işlenmiş olanlar hariç; kabuklu su hayvanlarının 
boş kabukları, ham, kesilmiş veya toz haline geti
rilmiş. 

05.13 — Tabii sünger. 
05.14—-Ak amber, kastoreum (Kunduz hayası), 'misk, sivet, 

kantarit, tababet ve ıtriyatçılıkta kullanılmıya elve
rişli sair ham hayvani müstahsallar : 
a) Kantarit. 
b) Sairleri. 

05.15 — Sair ham hayvani maddeler. 

Kııyme tin
den % 

10 

10 

10 
20 

10 
50 
30 

Bölüm : II 

Nebati müstahsallar 

FASIL, : 6 
Canlı nebatlar, çiçek soğanları, kesilmiş çiçekler, süs için 

yapraklı dallar 
NOT : 
1. Bu fasıl münhasıran, dikmek veya süs için ve umu

miyet itibariyle bahçıvanlar, fidancılar ve çiçek
çiler tarafından yetiştirilen mahsulleri ihtiva eder. 
Bununla beraber patates, yenilen soğanlar, arpa
cık soğanları ve yenilen sarmısaklar bu fasla dâhil 
değildir (Fasıl 7). 

2. Buketler, çiçeği havi sepetler, çiçekten yapılmış 
çelenkler ve benzerleri, hale göre 06.03 veya O6.04. 
pozisyonlarındaki kesilmiş (Taze veya kurutul
muş) çiçek veya yapraklı dal rejimine tabidir. 
Bunların ihtiva ettikleri sair maddelerden tefer
ruat itibara alınmaz. 

06.01 — Çiçek veren neba^arm veva süs yaprakh nebatların 
soğanları yumruları, filizleri ve rizomları, kuşkon
maz filizleri hariç. 

06.02 — Sair eanh nebatlar ve kökler, çelikler ve aşı kalem
leri dâhil : 
a) Çelikler, ası kalemleri, meyva ağaçları, meyva 

fidanları, orman ağaçları ve orman fidsnlan. 
b) iSairleri. 

06.03 — Kesilmiş çiçekler ve koncalar, süs veya buket için, 
tsze, kurutulmuş, beyazlatılmış, boyanmış, emdiril
miş veya spir surette hazırlanmış. G. kiloda 

06.04 — TaDrakh dallar, yapraklar, ince dallar i'e nebatların 
diğer kısımları, otlar ve vosunlar buket yapmak 
için, süs için taze, kurutulmuş, bevazlat'lm'S, hovion-
mış eradiriiımis veva sair sur"+te hazırlanmış, 06 03 
pozisyonundaki çiçek ve koncalar hariç 

F A S I L : 7 

07.01 -
07 02-
07.03 -

07.04-

Sehzeler, kökler ve yumrular 
NOT : 
1. Yenilen mantarlar, domalan, zeytin, kapre- doma

tes, vatates, turşuluk -nancor. hıvar, turşuluk kü
çük hıyarlar, sakız kabağı, bal kabağı ve patlıcan 
«sebse» rejimine tabidir. 

2. Kavanozlarda, kutu veva hava almıyan kablarda 
konserve edilmiş veı/a bu, fasılda yazılı olanlardan 
aayrı bir muameleye tabi tutulmuş sebzeler, kök--
ler, yumrular ve bunlardan yapılan turşular IV 
üncü bölüme gider. 

-Sebzeler, taze, soğutulmuş. 
- Sebzeler, dcndurulmuş. 
-Sebze'er, tuzlu su, kükürtlü su veya, muvakkaten 
muhafazalarını temine yarıyan sair maddeler katıl
mış su içinde. 

- Sebzeler, kurutulmuş, suyu alınmış veya tebahhur 
ettirilmiş, parça veya dilim halinde kesilmiş olsun 
olmasın. 

50 

5 
100 

Lira 
P0 00 

" k l a r n e 
tinden % 

100 

50 
50 

50 

50 

Tarife 
No. 

07.05 -

07.06 -

Eşyanın cinsi 

08.02 -
08.03-
08.04 -
08.05 -

08.06 -
08.07 
08.08-
08.09-
08.10 -

08.11 -

08.12-

08.13 -

•09.01-

09.02-
09.03 -
09.04-

09.05 -
09.06 -
09.07 -

09.08 -

09.09-

09.10-

- Baıklagil sebzeler, kuru, tane halinde, kabuksuz ve
ya kırılmış. 

-Manyoka kökü, ararot, salep; yer elması; tatlı pata
tes ve yüksek nispette nişastayı veya inülini havi 
benzeri sair kök ve yumrular kurutulmuş veya par
çalara ayrılmış olsun olmasın. 

F A S I L : 8 

Yenilen meyvalar ve meyva kabukları 

NOT : 
1. Yenilmiyen meyvalar ve meyva kabukları bu 

fasla dâhil değildir. Kavanoz ve kutularda veya 
hava almıyan kablarda konserve edilmiş veya 
bu fasılda yazılı usullerden başka bir usulle ha
zırlanmış yenilen meyva ve meyva kabukları ve 
bunların turşularh, şekerlemeleri veya şeker, ka
tılmış olanları IV üncü bölüme gider. 

2. Soğutulmuş meyvalar, taze meyva rejimine tabidir. 

C8.01—Tropik memleket meyvaları, taze, kuru, kabuklu, 
kabuksuz : 
a) Hurma ve muz. G. kiloda 

b) Sairleri. 
-Turunçgiller, taze, kuru. 
-İncir, taze, kuru. 
-Üzüm, taze, kuru. 
-Kabuklu meyvalar, taze, kuru, kabuklu veya kabuk
suz, «08.01» pozisyonundakiler hariç. 

- Elma, armut, ayva, taze. 
- Çekirdekli meyvalar, taze. 
-Çilek ve benzeri, ı(İÜzümsü) meyvalar, taze. 
- Sair meyvalar, taze. 
-Dondurulmuş meyvalar (Bütün, parça halinde veya 

ezilmiş). 
-Tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafa

zalarını temine yarıyan sair maddeler katılmış su 
içinde meyvalar [((Bütün, parça halinde veya ezilmiş). 

-Kurutulmuş meyvalar, (08.01, 08.02, 08.03, 08.04 ve 
08.05 pozisyonundakiler hariç). 

-Turunçgillerin, kavun ve sair meyvalarm kabukları, 
taze, dondurulmuş, tuzlu su, kükürtlü su veya mu
vakkaten muhafazalarını temine yarıyan sair mad
deler katılmış su içinde veya kurutulmuş. 

F A S I L : 9 

Kahve, çay, Paraguay çayır (Mate), baharat 

NOT : 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) «Capsicum» cinsi, döğülmemiş dolmalık biberler 

(Fasıl: 7). 
Bu biberlerin doğulmuş olanları sair baharat re
jimime tabidir; 

b) «Cubeba officinalis Miquel» cinsinden kebebe bi-' 
beri ,(12.07). 

- Kahve, kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olma
sın, döküntüleri ve kabukları dâhil : 

a) Çiğ. 
b) Kavrulmuş 1 ((Öğütülmüş olsun olmasın). 

-Çay. 
-Paraguay çayı ı('Mate). 
-Kara ve beyaz biber ('Piper cinsi); «capsicum» ve 

«Pimenta» cinsi biber, (Capsicum grossum cinsinden 
olanlar hariç). 

- Vanilya. 
-Tarçın ve tarçın çiçeği. 
-Karanfil '(Meyva, tane, tomurcuk ve sapları). 
-Küçük Hindistan cevizi (Müskat), küçük hindistan 

cevizi kabuğu, kakule. 
- Anason, Çin anasonu, raziyane, kişniş, kimyon, f renk 
kimyonu, ardıç. 

-Safran ve sair baharat. 

Kıymetin
den % 

50 

50 

Lira 
2.00 

Kıymetin
den % 

100 
100 

25 
25 

25 
25 
25 
25 
40 

100 

100 

30 

100 

75 
100 
75 
75 

100 
40 

100 
100 

75 

100 
100 
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Tarifa 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

FASIL. : 10 

Hububat 

NOT : 
Bu fasıl münhasıran, kabuğu ayıklanmamış veya her 
hangi bir ameliyeye tabi tutulmamış taneleri ihtiva 
eder, bununla beraber kabuğu ayıklanmış veya 
parlatılmış pirinç üe pirinç kırıkları 10.06 pozisyo
nundadır. 

10.01 — Buğday ve çavdarla karışık ibuğday (Meteil). 
10.02 — Çavdar. 
10.03 — Arpa. 
10.04 —Yulaf. 
10.05 — Mısır. 
10.06 — Pirinç. 
(10.07 — Karabuğday, ak darı, darı, kuşyemi (Uzun darı) ve 

sair hububat. 

F A S I L : 11 

Değirmencilik müstahsalları; malt; nişasta 

NOT . 
1. 11.02 pozisyonundaki ezilmiş hububat, 11.07 pozis

yonundaki malt, 11.09 pozisyonundaki glüten ve 
glüten unu Jpariç, bu fasla dâhil müstahsallar 
hararet muvacehesinde her hangi bir ameliyeye 
tabi tutulmamıştır.. 
Hararet muvacehesinde her hangi bir ameliye gö
ren müstahsallar, 19 uncu fasla, kavrulmuş nişas
ta ise 35.05 pozisyonuna tatbik olunur. 
Çocuk maması, perhiz yemeği ve sair yemeklerin 
yapımında kullanılan müstahzarlar 19.02 pozisyon 
nuna, ispençiyari müstahzarlar 30 uncu fasla 
gider. 
Kaim ve ince kepekler ve hububat ve baklagillerin 
elenmesi, öğütülmesi veya kabuklarının ayıklan
ması neticesinde meydana gelen diğer artıklar, 
sıklet itibariyle % 10 ve daha fazla unu muhtevi 
olduğu takdirde, hale göre 11.01 veya 11.03 pozis
yonlarına gider. 

11.01 -
11.02-

11.03-
11.04 -
11.05-

3.1.06-

I, 1.07 -
II. 08-

- Hububat unları. 
-Bulgur, irmik; kabuğu ayıklanmış, kırılmış, ezilmiş 

(«Flocons» hararet muvacehesinde her hangi bir 
ameliye görmüş olsun olmasın) taneler ve yenilen 
hububat filizleri, kabuğu ayıklanmış, pıarlatılmış, pi
rinç ve pirinç kırıkları hariç. 

-07.05 pozisyonundaki baklagillerin unları. 
- 8 inci fasıldaki meyvaların unlan. 
-Patates unu, patates irmiği, buharda pişirüdikten 
sonra ezilmiş patates. 

-Sağu, manyoka, ararot, salep ve 07.06 pozisyonundaki 
sair kök ve yumruların unları ve irmikleri. 

-Malt, kavrulmuş olsun olmasın. 
- Nişasta. 

11.09 -— Glüten ve glüten unu, kavrulmuş olsun olmasın 

F A S I L : 12 

Yağlı tohumlar ve meyvalar; muhtelif taneler, tohumlar, 
meyvalar; sanayide ve tababette kullanılan nebatlar; 

sap, saman ve otlar 

NOT : 
1. Yer fıstığı, soya fasulyesi, hardal ve haşhaş to

humu ve kopra, yağlı tohum addolunur (12.01). 
Hindistan cevizi 08.01 pozisyonundadır. Zeytin ha
zırlanmış durumuna göre 7 nci veya 20 nci fasılda-' 
dır. Zeytin ve sair yağlı tohum küspeleri ile ne
bati yağ istihsalinden bakiye kalan sair artıklar 
sıklet itibariyle % 8 ve daha fazla yağlı maddeyi 
ihtiva ettikleri takdirde 12.01 pozisyonuna gider. 

2. Pancar tohumu, çayır tohumu, süs çiçeklerinin to
humu, sebze tohumu, meyva ağaçları tohumu ile 
orman ağaçlarının tohumu, hayvan bezelyesi, fiğ 
ve acı bakla tohumu tohumluk addolunur (12.03). 
07.05 pozisyonundaki baklagillerin, baharatın ve 

50 
50 
50 
50 
50 
75 

50 

50 

50 
60 

100 

60 

60 
60 

100 
25 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

9 uncu fasıldaki diğer müstahsalların, 10 uncu 
fasiladki hububatın tohumları ile 12.01 pozisyo
nundaki yağlı tohumlar ve 12.07 pozisyonundaki 
nebatların tohumları 12.03 pozisyonuna dâhil de
ğildir. 

3. Kuru halde sıklet itibariyle % 3 ten fazla şekeri 
ihtiva eden pancar küspeleri 12.04 pozisyonuna 

4. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İspençiyari müstahzarlar (Fosil 30); 
b) Itriyatçılıkta kullanılan maddeler (Fasıl 33); 
c) Haşare ve parazit itlafında kullanılan müstah

zarlar (38.12). 

12.01 — Yağlı tohumlar ve meyvalar, kırılmış olsun olmasın. 
12.02—Yağlı tohumların ve meyvaların unlan, hazırlanmış 

toz hardal hariç. 
12.03 —• Tohumluk tane ve meyvalar : 

a) Şeker pancarı tohumu. 
b) Sairleri. 

12.04 —• Şeker pancan, ıdilinmiş olsun olmasın, taze kuru veya 
toz halinde, şeker kamışı. 

12.05 — Hinditoağ kökü, taze, kuru, doğranmış olsun olmasın, 
kavrulmuş olanlar hariç. 

12.06—'Şerbetçi otu (Kozalağı ve lupulin). 
12.07 — Bilhassa ıtriyatçılıkta, tababette, haşare ve parazit 

itlafında kullanılan cinsten nebatlar, nebat kısımlan, 
taneler, meyvalar, taze, kuru, kmlmış veya toz ha
linde. 

12.08 — Harnup ('(Keçi boynuzu), taze, kuru, kırılmış veya toz 
haline getirilmiş olsun olmasın; tarifenin başka po-
zisyonlannda zikredilmiyen veya bulunmıyan meyva 
çekirdekleri ve bilhassa insanlar tarafından istihlâk 
edilen sair nelbati müstahsallar. 

12.09 -

12.10 -

-Hububat sapları ve kavuzları, ham, kıyılmış olsun 
olmasın. 

- Hayvan pancarı, İsveç şalgamı, umumiyetle hayvan
lara verilen kökler; ot, kaıba yonca, yonca, korunga 
ve hayvanlara verilen sair müstahsallar, taze, kuru, 
kıyılmış olsun olmasın, başkaca bir ameliyeye tabi 
tutulmuş olanlar ile 12.09 pozisyonundaki müstahsal
lar hariç. 

F A S I L : 13 

Boyacılık ve debagatte kullanılmaya elverişli nebati ilk 
maddeler; zamklar, reçineler ve sair nebati usare 

ve hulâsalar 

NOT : 
Şekersiz meyankökü hulâsası, vanilya hulâsası (Va
nilya oleorezini), pireotu hulâsası, şerbetçi otu hulâ
sası, sabır otu hulâsası, afyon 13.03 pozisyonundadır. 
Aşağıda yazılı olanlar 13.03 pozisyonuna dâhil de-

iir : 
a) Sıklet itibariyle % 10 dan fazla şeker katıl

mış meyankökü hulâsaları ile meyankökü hu
lâsasından yapılan şekerci mamulâtı (17.04); 

b) Malt hulâsası (19.01 veya 19.02); 
c) Kahve hulâsası (21.02); 
d) İçki olarak kullanılmak üzere alkol ilâve edil

miş usare ve hulâsalar (Fasıl 22); 
e) Tabiî kâfuru ¡(29.13) ve glisirizin (29.41); 
f) Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hulâsalar 

(32.01, 32.02, 32.04); 
g) Uçan yağlar (33.01); 
h) Kauçuk, balata ve gütap&rka (40-01). 

13.01 —• Debagatte ve boyacılıkta kullanılan nebati ilk mad
deler : 

a) Kına. 
b) Sairleri. 

13.02 — Gomalaka, beyazlatılmış olsun olmasın; zamklar, 
reçineli zamklar, reçineler ve tabii pelesenkler : 

a) Gomalaka, zamkı Arabi, günlük. 
b) Sairleri. 

10 

25 

5 
25 

70 

50 
5 

25 

50 

25 

25 

100 
20 

70 
20 
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arife 
No. 

13.03-

Eşyanın cinsi 

•Nebati usare ve hulâsalar; pektin, agar - agar ve sair 
tabii yapışkan ve kıvam verici maddeler. 

Kıymetlin
den % 

20 

FASIL : 14 

Örmeye ve yontmaya elverişli menşei nebati maddelerle menşei 
nebati sair ilk maddeler ve ham müstahsallar 

NOT : 
1. Dokumaya elverişli elyaf ile, dokumaya elverişli 

madde olarak kullanılmak üzere bir ameliye gör
müş nebati maddeler bu fasla dâhil değildir. Bun
lar XI inci bölüme gidSr. 

2. Yarılmış sepetçi söğütü, kamış, bambu ve benzer
leri, roten kamışı özü, çekilmiş veya biçilmiş roten 
kamışı 14-01 pozisyonuna gider. Ağaç şeritleri 
44-09 pozisyonundadır. 

3. Ağaç yünü 14-02 pozisyonuna dâhil değildir, 44-12 
pozisyonuna gider. 

4. Fırça imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış fırça 
başları 14-03 pozisyonuna dâhil değildir; bunlar 
96.03 pozisyonuna gider. 

5. Korozo unu, hindistan cevizi kabuğu unu ve benze
ri maddelerin unları ile alfa, spart, dias ve lufa 
14-05 pozisyonundadır. 
14-05 pozisyonu tarifenin başka pozisyonlarında 
zikredilmiyen ve bulunmıyan müstahsalları ihtiva 
etmez. 

14.01 — Bilhassa sepet ve hasır imalinde kullanılan nebati 
maddeler ıfSepetçi söğütü, kamış, bambu, roten ka
mışı, saz, hezaren, rafya, ıhlamur ve sair ağaçların 
kabukları ve temizlenmiş, beyazlatılmış, boyanmış 
hububat sapları). 

14.02 —• Bilhassa şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada kul
lanılan nebati maddeler l(Kapok, kanepe otu, deniz 
yosunu ve benzerleri). 

14.03 —• Bilhassa süpürge ve fırça imalinde kullanılan nebati 
maddeler (Hint darısı, piyasava, ayrık otu, istil ve 
benzerleri) bağ veya kangal halinde olsun olmasın. 

14.04 — Yontmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuk
lar, cevizler (Korozo, dom veya benzerleri). 

14.05 — Menşei nebati sair maddeler. 

25 

25 

50 

10 
50 

Bölüm : III 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların 
tahallülünden elde edilen müstahsallar; hazırlanmış 

yemeklik yağlar; hayvani ve nebati mumlar 

FASIL : 15 

Hayvani ve nebati yağlar (Katı veya mayi); bunların 
tahallülünden elde edilen müstahsallar; hazırlanmış ye

meklik yağlar; hayvani ve nebati mumlar 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Sızdırılmamış veya eritilmemiş lâr, domuz yağı 
ve kümes hayvanlarının yağları (Ot.05); 

b) Kakao yağı (İS.04); 
c) Kıkırdak (23.01), zeytin ve sair yağlı tohum 

küspeleri ile nebati yağ istihsalinden bakiye 
kalan sair artıklar ,(23.04); 

d) İzole edilmiş yağ asitleri, hazırlanmış mumlar, 
boya, vernik, sabun, ispençiyari ve ıtriyatçılık 
ve tuvalet müstahzarları haline getirilmiş 
yağlı maddeler ile sülfone edilmiş yağlar ve 
VI ncı bölümdeki sair müstahsallar; 

e) Yağlardan elde edilen taklit kauçuk (40.02). 
2. Asit derecesi % 85 ve daha fazla olan zeytin ve 

palma yağları ile, asit derecesi % 50 veya daha 
fazla olan sair yağlar 15.07 pozisyonuna dâhil de
ğildir. Bunlar 15.10 pozisyonundadır. 

3. Sopstok (Soap stocks) ile yağların tortu ve baki
yeleri, stearin ve yapağı yağı ziftleri 15.17 pozis
yonundadır. 

Tarife 
No. 

15.01-

15.02 — 

15.03 — 

15.04 — 

15.05 — 

15.06 — 

15.07 — 

15.08 — 

15.09 — 
15.10 — 

15.11 — 
15.12 — 
15.13 — 

15.14 — 

15.15 — 
15.16 — 
15.17 — 

Eşyanın cinsi 

Eritilmiş veya sızdırılmış lâr ve domuz yağı, mayi 
halde lâr ve domuz yağı; kümes hayvanlarının, sız
dırılmış veya eritilmiş yağları. 
tç yağı, ham veya eritilmiş, ilk mahsul (premiers 
jus) denilen iç yağları dâhil. 
Oleostearin, sübyelendirilmemiş içine bir şey katılma-
mamış ve başka bir muamele görmemiş oleomar-
garin : 

a) Oleostearin. 
b) Sairleri. 

Balıkların ve deniz hayvanlarının yağları, katı veya 
mayi, rafine edilmiş olsun olmasın. 
tHTAR : Sanayide kullanılanlar tağyir edilecektir. 
Yapağı yağı ve bu yağdan elde edilen yağlı madde
ler, lânolin dâhil. 
Menşei hayvani sair yağlar [(Katı veya mayi) |(Paça 
yağı, kemik yağı ilâh...) 
Menşei nebati sabit yağlar (Katı veya mayi); ham, 
temizlenmiş veya rafine edilmiş : 

a) Hintyağı, bezir yağı. 
b) Sairleri. 

Her nevi mayi yağ, kaynatılmış, okside, sülfüre, sufle 
veya standolize edilmiş. 
Degra. 
Sanayide kullanılan yağlı asitler ve yağ asitleri 
,(Acid oils). 
Gliserin, gliserinli sular ve lesivler dâhil. 
Sadece hidrojene edilmiş yağlar [(Katı veya mayi). 
Margarin, sızdırılmış veya eritilmiş lâr ve domuz ya
ğı, benzeri yağlar ve sair hazırlanmış yemeklik yağ
lar (Katı). 
Balina ve sair memeli deniz hayvanlarının nefsi (İs
permeçet), ham, sızdırılmış veya rafine edilmiş. 
Bal mumu ve sair böcek mumları. 
Nebati mumlar. 
Yağlı maddelerin muhtelif muamelelere tabi tutul
ması neticesinde bakiye kalan döküntüler. 

Kııymeitdın-
den % 

75 

60 

20 
60 

20 

20 

40 

50 
100 

40 
20 

20 
5 

60 

75 

40 
40 
20 

40 

Bölüm : IV 

Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler, 
sirke; tütün 

FASIL : 16 

Et, balık ve kabuklu hayvanlarla naimelerden 
hasırlanmış yenilecek maddeler 

NOT : 
2 nci ve 3 üncü fasıllarda yazılı usullerle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş etler, balıklar, kabuklu hay
vanlar ve naimeler bu fasla dâhil değildir. 

Etten veya sakatattan sucuk, salam, sosis ve ben
zerleri. 
Etten veya sakatattan sair, müstahzarlar ve konser
veler. 
Et suyu ve hulâsaları. 
Balık müstahzarları, konserveleri, havyar ve hazır
lanmış diğer balık yumurtaları, balık çorbaları dâ
hil. 

16.05 —- Kabuklu havyarların ve naimelerin müstahzarları 
veya konserveleri, çorbaları dâhil. 

16.01 

16.02 

16.03 
16.04 

75 

80 
60 

60 

60 

F A S I L : 17 
Seker ve mamulâtı 

NOT . 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İçinde kakao bulunan şeker mamulâtı (18.06); 
b) 19, 20 ve 22 nci fasillardaki yenilen şekerli 

müstahzarlar; 
c) Kimyaca sâf şekerler (29.43) ; bu istisnaya sak-

learoe dâhil değildir; 
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Tarife 
No. 

17.01 
17.02 

17.03 
17.04 
17.05 

Eşyanın cinsi 

d) Şekerli ispençiyari müstahzarlar (Fosil 80) 
2. Rayihalandırilmamış, renk verici maddeler katıl

mamış şeker ve melas şurupları nevilerine 
göre İt.01, İt M, 17.0$ pozisyonlarındaki şeker 
veya melas rejimine tabidir. 

Şeker, pancar veya şeker kamışından. 
Sair şekerler, suni l?al dâhil, tabii bal İle karıştırıl
mış olsun olmasın; karamelize şekerler : 

a) Laktoz. 
b) Sairleri. 

Melas, rengi alınmış olsun olmasın. 
Şeker mamulâtı, kakaosuz. 
Şeker ve şuruplar, rayihalandmlmış, renk verici 
maddeler katılmış (Vardiyalı veya vanilinli şekerler 
dâhil) ve benzeri yenilen müstahzarlar, ne nispette 
olursa olsun şeker katılmış meyva suları hariç* 

•Krymetiiın' 
den % 

Tarife 
No. 

100 

35 
100 
100 
150 

(Eşyanın cinsi den % 

150 

F A S I L : 20 
Sebze, meyva, nebat ve nebat kısımları müstahzarları 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) 7 ve 8 inci fasıllarda yazılı usullerle hazırlan
mış veya konserve edilmiş sebze ve meyvalar; 

b) Şekerci mamulâtı haline getirilmiş şekerli 
meyva pelteleri ve pestilleri (17.04) ve çikola
ta mamulâtı (18.0$). 

2. 20.01 ve 20.02 pozisyonlarındaki sebzeler ve yeni
len nebatlar 7 nci fa&la dâhil olanlardır. 

3. Şurup içinde konserve edilmiş nebat ve nebat ki-
sımlan (Zencefil ve melek otu gibi) 20.06 pozis
yonuna gider. 
Siklet itbiariyle kuru hulâsa nispeti % 7 ve daha 
fazla olan domates usareleri 20.02 pozisyonunda
dır. 

F A S I L : 18 
Kakao ve müstahzarları 

NOT: 
1. Kakao veya çikolata ihtiva eden, 19, 22 ve $0 uncu 

fasillardaki müstahzarlar bu fasla dâhil değildir. 
2. Ne nispette olursa olsun içine kakao katılmış Şe

ker mamulâtı, 18.06 pozisyonundaki çikolata' ma
mulâtı rejimine tabidir. 

18.01 — Kakao (Tane ve kırıkları), ıgtğ veya kavrulmuş. 
18.02 — Kakao kabuklan (îç ve dış), zarları ve döküntüleri. 
18.03 — Kakao hamuru (Külçe veya parça halinde). 
18.04 — Kakao yağı* (Katı veya mayi). 
18.05 — Toz kakao, şeker katılmış olsun olmasın: 

a) Şekersiz. 
b) Şekerli. 

18.06 — Çikolata ve çikolata mamulâtı. 

10 
10 
60 
25 

60 
150 
150 

20.01 — Sebzeler ve meyvalar, sirke veya asetik asit içinde 
konserve edilmiş tuz, baharat ve hardal katılmış ol
sun olmasın, (Plckles), (Ficallilies) ve benzerleri 
dâhil. 

20.02 — Sebze ve konserveleri, sirke veya asetik asit içinde 
konserve edilenleri hariç. 

20.03 — Meyvalar, dondurulmuş ve şeker katılmış. 
20.04— Meyva, meyva kabuğu, nebat ve nebat kısımları şe

kerlemeleri (Emdirilmiş, glase veya kristalize edil
miş). 

20.05— Meyva reçelleri, pelteleri, marmelâtları, ezmeleri ve 
pestilleri, pişirilerek elde edilmiş, şeker katılmış ol
sun olmasın. 

20.06 — Meyvalar, sair şekillerıde konserve edilmiş, ezilmiş ot
sun olmasın şeker veya alkol katılmış bulunsun bu
lunmasın. 

20.07 — Meyva ve sebze usareleri, tahammür ettirilmemiş, 
alkol katılmamış şeker katılmış olsun olmasın. 

100 

100 
150 

150 

150 

150 

150 

F A S I L : 19 
Hububat, un ve nişasta esaslı müstahzarlar; 

hamur işleri 
NOT: 
1. Aşağıda yazüı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Un, nişasta veya malt hulâsası esaslı ve siklet 
itibariyle % 50 ve daha fazla kakaoyu ihtiva 
eden çocuk maması, perhiz yemeği ve sair yi
yeceklerin hazırlanmasında kullanılan müstah
zarlar (IBM); 

b) Hayvanlara verilmek üzere, hususi şekilde ha
zırlanmış, un veya nişasta esaslı müstahzarlar 
(Bisküit, ilâh...) (2S.0t); 

e) ispençiyari müstahzarlar (Fasıl $0). 
Bu fasıldaki müstahzarların meyva ve sebze unu 
esaslı olanları, hububat unu esaslı benzeri müstah
zarlarla aynı rejime tabidir. 

F A S I L : 21 

Çeşitli gıda müstahzarları 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

a) Ne nispette olursa olsun kahve ihtiva eden ve 
kahve yerine kullanılan kavrulmuş maddeler 
{09.01); bu maddelerin hahvevi muhtevi olan 
hulâsaları 21.02 pozisyonundadır; 

b) İspençiyari sahada kullanılmak üzere hazırlan
mış mayalar ve fermentler (Fasıl $0) 

19.03 
19.04 

19.05 

19.01 — Malt hulâsası, hazırlanmamış. 
19.02 — Un, nişasta veya malt hulâsası esaslı çocuk maması, 

perhiz yemeği ve sair yiyeceklerin hazırlanmasında 
kullanılan, müstahzarlar, sıklet itibariyle % 50 den 
az fcaSoao katubnış olsun olmasın. 

- Makarna, şehriye, kuskus ve benzerleri. 
- Tapyoka, patates nişastasından elde edileni de dâ

hil. 
-Hububat esaslı müstahsallar, kabarma suretiyle hâ

sıl olan veya kızartma suretiyle elde edilen «Puffed 
rdce», «Corn flakes» ve benzerleri. 

19.06 —Hostî, tıbbi güllâç, mühür etiketi, güllâç, yufka ve 
benzerleri 

19.07 — Kaba hamur işleri, ekmek, peksimet, şeker, bal, yu
murta, yağlı maddeler," peynir ve meyva katılanları 
hariç. 

1908—Nefis hamur işleri, pastalar ve bisküitler, içine ne 
nispette kakao katılmış olursa olsun. 

100 

60 
50 

40 

50 

50 

60 

100 

21.01 

21.02 

21.03 
21.04 

21.05 

21.06 

21.07 

Kavrulmuş hindiba jile kahve yerine kullanılan sair 
kavrulmuş maddeler ve bunlann hulâsalan. 
Kahve esaslı hulâsalar, esanslar ve benzeri müstah
zarlar (Katı veya mayi) 
Hazırlanmış hardal ve toz hardal. 
Hazırlanmış salçalar ve benzeri lezzet ve çeşni veri
ciler. 
Çorba yapmakta kullanılan veya et suyuna katılan 
nebati madde esaslı müstahzarlar, eti veya ölçülebi
lecek miktarda et hulâsasını muhtevi olanlar hariç, 
tuz, koku ve çeşni verici maddeler katılmış olsun ol
masın.. 
Canlı tabii mayalar; hazırlanmış suni 
lakttyc, asetik ve sair fermentler. 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen 
mıvan eıda müstahzarları. 

meyvalat; 

100 

100 
50 

100 

100 

10 

100 



6 MART 1954 (Resmî Gazete) SaMfe: 8467 

Tarife 
No. Eşyanın, cinsi 

FASIL, : 22 
Meşrubat, müskirat ve sirkeler 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Deniz suyu (25.01); 
b) Mayi mukattar ve elektriği nakletme derece

sine göre saflığı tâyin edilen sular (28.58); 
c) Sıklet itibariyle % 10 dan fazla asetik asidi 

muhtevi olan sulu mahlûller (29.14); 
d) Tıbbi madde katılmış meşrubat, müskirat ve 

sirkeler (Fasıl 30); 
e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 

33). 
2. Sıklet itibariyle % 6 ve daha fazla şarabı ihtiva 

eden şarap tortuları 22.05 pozisyonuna gider. 
3. 15 santigrat sühunet derecesinde, «Gay-Lussao> 

alkoometresi ile yapılan ölçüde derecesi (80°) den 
aşağı olan etilik alkoller 22.09 pozisyonundadır. 

22.01 

22.02^ 

22.03 -
22.04-

22.05-

22.06 

22.07 

22.08 
22.09 -

22.10-

- Su, maden suları, gazlı sular ve buz. 
ÎHTAR : Hududa yakın yerlerden ithal olunan içme 
suları muaftır. 

- Limonatalar, rayuhalandırılmış gazozlar ve sair al
kolsüz içkiler, 20.07 pozisyonundaki meyva ve sebze 
suları hariç. 

- Biralar. 
-Üzüm suyu, kısmen tahammür etmiş veya alkolden 
gayrı bir madde ilâvesiyle tahammürü durdurulmuş 
olsun olmasın (Üzüm şırası). 

-Taze üzüm şarabı; mistel (Alkol ilâvesiyle tahammü
rü durdurulmuş şarap). 

- V>rmut, koku ve tat verici maddeler katılmak su
retiyle hazırlanmış sair şaraplar. 

-Elma serabı, armut şarabı, bal şarabı ve sair taham
mür etmiş içkiler. 

-Eti l ik alkol, iağyir edilmiş olsun olmasın. 
-Taktir yolu ile elde edilen müskirat, likörler ve sair 

alkollü içkiler. 
- Sirkeler. 

FASIL : 23 

Kıymetim
den % 

Gıda endüstrilerinin bakiye ve döküntüleri; 
hayvanlar için müstahzar gıdalar 

NOT : 
Aşağıda yasüı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Kaim ve ince kepekler ve hububat ve bakla
gillerin elenmesi, öğütülmesi veya kabukları
nın ayıklanması neticesinde meydana aelen di
ğer artıklar, sıklet itibariyle <% 10 ve daha faz
la unu muhtevi olduâu takdirde 11.01 veya 
11.03 pozisyonlarına gider, 

b) Zeytin ve sair yağlı tohum küspeleri ile nebati 
yağ istihsalinden bakiye kalan sair artıklar 
sıklet itibariyle % 8 ve daha fazla yağlı mad
deyi ihtiva ettikleri takdirde 12.01 pozisyonu
na dâhil olurlar; 

c) Kuru halde sıklet itibariyle % 3 ten fazla şe
keri ihtiva eden pancar küspeleri 12,04 pozis
yonundadır. 

23.01—Etlerin, den'^ havvanlarmın. balıkların, kabuklu hay
vanların unları, tozlpr ve döküntüleri, msanlar tara
fından istihlâke elverişli olmıyan; kıkırdak. 

23.02 — Kaim ve ince kepekler ve hububat ve baklagillerin 
elenmesi, öğütülmesi veva kabuklarının ayıklanması 
neticesinde meydana gelen sair bakiyeler. 

23.03 — Şeker pancarı ve şeker kamışı küspesi ve şeker is
tihsalinden bakiye kalan sair maddeler; bira imalin
den veya taktirden bakiye kalan maddeler: ölü ma
yalar; nişasta imalinden bakiye kalan maddeler ve 
benzeri bakiyeler. 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

23.04 — Zeytin ve sair yağlı tohum küspeleri ile nebati yağ 
istihsalinden bakiye kalan sair artıklar, tortular ha
riç. 

23.05 —Şarap tortusu, sıklet itibariyle % 6 ve daha fazla 
şarabı muhtevi olanlar hariç; ham tartr. 

23.06 — 23.01, 23.02, 23.03, 23.04 ve 23.05 pozisyonlarına dâ
hil olmıyan menşei nebati döküntüler, hayvanlar ta
rafından istihlâk edilmeye elverişli, hububat sapları, 
samanları ve kavuzları hariç. 

23.07 — Kuru ot, yonca, kaba yonca ve benzerlerine melas 
veya ham şeker katılmak suretiyle hazırlanmış müs
tahzarat ve hayvanlara verilmek üzere hazırlanan 
sair gıdalar. 

Kıymetin
den % 

15 

15 

FASIL : 24 

Tütün 

24.01 • 
24.02-

• Yaprak tütün ve işleme döküntüleri. 
• Mamul tütün; tütün hulâsası. 

Bölüm : V 

Madenî, müstahsallar 

FASIL : 25 

Tuz, kükürt, taş ve toprak, alçı; kireç ve çimento 

NOT : 
1. Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, bu fasla 

münhasıran, öğütülmüş, dövülmüş, toz haline ge
tirilmiş veya yıkanmış müstahsallar dâhildir. Kav
rulmuş, teklis edilmiş veya bu faslın pozisyonla
rında yazılı olanlardan daha ileri bir ameliyeye 
tabi kılınmış bulunanlar ise, bu faslın dışında kalır. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Kafine edilmiş, temizlenmiş, tersip edilmiş kü

kürt ile kolloidal kükürt (28.02); 
b) Sıklet itibariyle % 70 ve daha fazla Fe, O. 

formülünde demiri muhtevi olan tabii demir 
oksidi esaslı boyayıcı topraklar (28.23) ve de
mir cevheri (26.01); 

c) İspençiyari müstahsallar (Fasıl 30); 
d) Öğütülmüş tabii kalsiyum fosfat ve 31 inci fas

la dâhil bulunan sair tabii madeni müstahsal
lar; 

e) Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları (33.06); 
S4.O6 pozisyonundaki bakım maddeleri; 
Kıymetli taşlar (71.02); 
Optik tarzda işlenmiş.maddeler (90.01); 
Yazı ve resim tebeşiri, terzi tebeşiri, bildrdo 
tebeşiri (98.05). 

f) 
g) 
h) 
i) 

25.01 

25.02 -
25.03 -
25.04-
25.05-
25.06 -
25.07-

25.08 -
25.09-

25.10-

25.11 -

25.12 -

- Kaya tuzu, göl tuzu, kuyu tuzu, deniz tuzu, sofra tu
zu, sâf sodiyum klorür, tuzla ana suları, deniz suyu : 

a) Sâf sodyum klorür. 
b) Sairleri. 

-Demir piritleri, fırınlanmamış. 
-Ham kükürt l(Rafine edilmemiş kükürt) . 
- Tabii grafit. 
- Kum. 
- Kuvartz ve kuvartzit. 
- K i l (Kaolen, bentonit, ilâh), refrakter olanları dâhil; 

şamot ve dinas toprakları. 
- Tebeşir. 
- Boyayıcı topraklar, teklis edilmiş veya birbirleriyle 

karıştırılmış olsun olmasın. 
-Tabii kalsiyum fosfat l(Trikalsik fosfat), apatit ve 

fosfatlı tebeşir dâhil, öğütülmemiş. 
-Tabii baryum sülfat (Baritin); tabii baryum karbo

nat (Viterlt). 
- Nakiiyye toprakları, kiselgur, silisli fosil unları, Trab

lus toprağı ve zahirî kesafeti 1 veya daha az olan 
benzeri sair silisli topraklar, teklis edilmiş olsun ol
masın. 
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Tarife 
No. 

25.13 -

25.14 -

25.15 -

Eşyanın cinsi 
KııymetSın-

den % 

- Sünger taşı, zımpara taşı, tabii korendon ve sair ta
bii aşındırıcılar. 

• Kayağan taşı (Arduvaz), külçe veya levha halinde, 
Ham veya sadece biçilmiş veya dört köşe kesilmiş. 

• Mermer, traverten, ekosin ve zahirî kesafeti 2,5 ve
ya daha fazla olan benzeri kireçli taşlar ve su mer
meri, ham, külçe veya levha halinde veya sadece 
testere ile biçilmiş veya dört köşe yontulmuş; gra-
nüleler ve ufak parçalar. 

25.16 — Granit, porfir, bazalt, gre ve sair yontmaya veya in
şaata elverişli taşlar, ham, külçe veya levha halinde 
veya sadece biçilmiş veya dört köşe kesilmiş. 

25.17 -

25.18 — 

25.19 — 
25.20 — 

25.21 — 
25.22 — 

25.23 — 
25.24 — 
25.25 — 

25.26 — 

25.27 — 

25.28 — 
25.29 — 
25.30 — 
25.31 — 
25.32 — 

-Kırılmış taş, makadam, çakıl ve çakıllı kum, umu
miyetle yol ve demiryolu inşasında, balastlama ve 
betonaj işlerinde kullanılan tipten; iri ve yassı çakıl, 
tarmakadam. 
Doloımi, teklis edilmiş veya aglomere edilmiş olsun 
olmasın. 
Magneziuım karbonat (Magnezit). 
Alçı taşı ve sair alçılı taşlar, alçı, renkli olsun ol
masın. 
Kastin, kireç veya çimento taşı. 
Adi kireç, söndürülmüş veya söndürülmemiş, su ki
reci, sâf kireç hariç. 
Çimento, renkli olsun olmasın. 
Amyant ı(Asbestos). 
Lületaşı ve kehribar tabii veya aglomere; kara keh-
lilbar. 
Mika, gayrimuntazam safihalara ayrılmış olanlar 
dâhil ve mika döküntüleri. 
Tabii steattit ı(Sabırtaşı), ham blok veya levha ha
linde veya sadece testere ile biçilmiş veya dört köşe 
yontulmuş; talk. 
Tabii krlolit ve şiolit. 
Tabii arsenik sülfür. 
Tabii ham borat (Rafine edilmemiş). 
Feldispat ve fluor spat. 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen veya bu-
lunmıyan madenî maddeler; çanak, çömlek ve benze
r i eşya kırıkları ve döküntüleri. 

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

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Magnezium karbonat (Magnesit) (25.19), tek
lis edilmiş magnesit veya magnezium oksit 
(28.18); 

b) Defosforasyon cürufu (31.03); 
c) Cüruf yünü, yüksek fırın cürufu yünü ve kaya 

yünü (68.01); 
d) 11.11 pozisyonundaki müstahsallar (Kuyumcu 

külü); 
e) Maden cevherlerinin eritilmesi neticesinde elde 

edilen matlar (Bölüm XV). 
2. 26.01 pozisyonu anlamında metalürjide kullanılan 

maden cevherleri tâbirinden, hassaten metalürji 
sanayiinde kullanılan maden cevherlerine mahsus 
normal hazırlama ameliyesinden gayrı bir ameliye 
görmemiş olmak şartiyle, metalürjide kullanılmak 
üzere ithal edilmiş olsun olmasın tarifenin XIV ve 
XV inci bölümlerindeki madenlerin veya cıvanın 
istihracında kullanılan minerolajideki maden cev
herleri anlaşılır. 

26.01 — Maden cevherleri, zenginleştirilmiş olsun olmasın, fı
rınlanmış demir piritleri (Pirit külleri) dâhil. 

26.02 — Cüruf, yüksek fırın cürufu, demir veya çelik İmali 
sırasında meydana gelen sair bakiyeler. 

26.03 — 26.02 pozisyonuna dâhil olmıyan madeni muhtevi kül 
ve bakiyeler. 

26.04 — Sair cüruf ve küller »(Deniz yosunu «verech» külü 
dâhil). 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

FASIL : 27 
Madeni yakıtlar, madenî yağlar ve bunların taktirinden 

elde edilen müstahsallar; bitümenli maddeler; 
madenî mumlar. 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) İzole edilmiş, kimyaca muayyen organik bir
leşikler (Fasıl 29); 

b) 30.03 pozisyonundaki ilâçlar. 
2. 21.01 pozisyonu huy katranının yüksek sühunet de

recesinde takdirinde elde edilen yağlar ve sair 
müstahsallardan başka, huy katranının aşağı sü
hunet derecesinde veya sair madenî katranların 
takdirinden veya petrolün siklizasyonu veya sair 
usullerle elde edilen benzeri müstahsalları da ih
tiva eder. Ancak terkibindeki aromatik maddele
rin, aromatik olmıyan maddelere nispeti sıklet 
itibariyle galip olmalıdır. 

3. 21.10 pozisyonundaki petrol ve şist yağları tâbiri 
sadece petrol ve şist yağlarını ifade etmeyip aynı 
zamanda istihsal usulü ne olursa olsun terkibin
deki aromatik maddeler, aromatik olmıyan mad
delere nispetle sıklet itibariyle galip olan benzeri 
yağları da ihtiva eder. 

4. 21.13 pozisyonu sadece parafini ve zikredilmiş olan 
sair müstahsalları ifade etmeyip sentez yolu ile 
veya sair bir usulle elde edilen benzeri müstahsal
ları da ihtiva eder. 

27.01 — Maden kömürü, aglomere maden kömürü. 
27.02 —• Linyit ve aglomere linyit. 
27.03 — Turb (Hayvan altına serilenler dâhil) ve aglomere 

turb. 
27.04 — Kok ve sömikok l(Huy, linyit ve turbdan elde edilen). 
27.05 —• Karni kömürü. 
Mükerrer 
27.05 — Havagazı, fakir gaz ve su gazı. 
27.06 — Huy katranı, linyit katranı, turb katranı ve sair ıma-

denî katranlar, rekonstitüe ve yollar için müstahzar 
katranlar dâhil. 

27.07 — Huy katranının yüksek sühunet derecesinde taktirin
den elde olunan yağlar ve sair müstahsallar; bu fas
lın 2 No. lu notunda tarif olunan sair yağlar ve müs
tahsallar. 

27.08 — Huy katranı veya sair madenî katranlardan elde edi
len zift ve kok zifti. 

27.09 — Ham petrol veya şist yağı : 
1. 270 sühunet derecesinden evvel takattür eden ha

fif yağlar nispeti <% 37 yi bulmıyanlar. 
ılOO Kg. K. S. 

2. % 37 den % 50 ye kadar olanlar. 100 Kg. K. S. 
3. % 50 den yukarı olanlar. 100 Kg. K. S. 

27.10 — Petrol ve şist yağları ((Ham yağlar hariç), esas un
sur olarak % 70 veya daha fazla petrol veya şist ya
ğını ihtiva eden, tarifenin başka yerlerinde zikredil
miyen ve bulunmayan müstahsallar dâhil : 

a) Kapalı kabta alevlenme noktası 30 santigrat 
derecesinden aşağı olan hafif yağlar. 

100 Kg. K. S. 
b) Kapalı kabta alevlenme noktası 30 santigrat 

derece ve daha yukarı olup 55 santigrat dere
ceden aşağı olanlar veya 55 santigrat derece 
ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur 
eden orta yağlar. 100 Kg . K. S. 

c) Kapalı kabta alevlenme noktası 55 santigrat 
derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 
1. Taktir mahsulü yakıtlar : 

Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta
kattur edenler 100 Kg. K . S. 

2. Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı 
|% 80 den ıaz olanlar 100 Kg. K . S. 

3. Makine yağları l(Karakteristik rengi ve ko
kusu giderilmiş olanlar dâhildir). 

1100 Kg. K . S. 
İHTAR : Denemeler A . S. T. M . usullerine göre ya

pılır. 5 kiloya kadar hususi kablarda olanlar 
asıl verginin 10 misline tabidir. 

27.11 — Ham bütan ve ham propan, petrolün ham gazı ve sa
ir ham gaz halinde hidrokarbürler. 

27.12 — Vazelin. 
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Tarifa 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetlin
den % 

27.13 — Parafin, petrol veya şist mumları, ozekerlt, linyit mu
mu, turp mumu. 

27.14 —• Petrol bitümü, petrol koku ve petrol veya şist yağla-
Irmın muamele edilmesinden elde edilen sair bakiye
ler. 

27.15 — Tabii asfalt ve tabii bitümen; bitümenli şistler ve as-
faltik kayalar. 

27.16 — Tabii asfaltı veya tabii bitümeni, petrol bitümenini, 
madenî katranı veya madenî katran ziftini ihtiva 
eden bitümenli mahlutlar ((Bitümenli sakızlar, cut -
backs, asfalt, bitümen veya madenî katran, ilâh sub
yeleri). 

Mükerrer 
27.16 — Elektrik enerjisi. 

30 

20 

20 

20 

15 

Bölüm : VI 

Kimya sanayiinin ve buna bağlı sanayiin müstahsalları 

F A S I L : 28 

Anorganik kimyevi müstahsallar; kıymetli madenlerin 
radyoaktif elementlerin, nadir toprak madenlerinin ve 

izotopların anorganik ve organik bileşikleri. 

NOT : 
1. Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, 30 ilâ 38 inci 

fasıllara dâhil olan müstahzar veya müstahsalla-
rın vasıflarını haiz olanlar hariç, bu fasıl yalnız 
gayrisâf halde bulunsun bulunmasın veya suyu ih
tiva etsin etmesin kimyevi elementler ile kimyaca 
muayyen olan bileşikleri ihtiva eder. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Sodium klorür ve V inci bölümdeki sair madenî 

müstahsallar; 
b) 28.36, 2849, 28.50, 28.51, 28.52 pozisyonlarına 

dâhil olanlar hariç, aynı zamanda hem maden 
kimyasına ve hem de organik kimyaya dâhil 
olan müstahsallar (Fosil 29); 

c) İlâç olarak kullanılmak üzere hazırlanmış kim
yevi müstahsallar (Fasıl 30); 
Gübrelere ait 31 inci fasla dâhil olan kimyevi 
müstahsallar; 
Fotoğrafçılıkta kulamlan kimyevi müstahsal
lar (37.08); 
Sentetik taşlar ve bilhassa suni korendon 
(71.03); 
71 inci fasıldaki kıymetli madenler; 
Kimyaca sâf olsun olmasın XV inci bölümdeki 
madenler. 

3. Ferro - fosforlar, sıklet itibariyle % 15 ve daha zi
yade fosforu ihtiva ettikleri takdirde 28.55 pozis
yonuna, aksi halde 73.02 pozisyonuna tatbik edi
lirler. 
Kuprofosforlar, sıklet itibariyle % 8 den fazla fos
foru ihtiva ettikleri takdirde 28.55 pozisyonuna, 
aksi halde 74.02 pozisyonuna tatbik olunurlar. 

4. Aynı zamanda hem 2849 ilâ 28.52 (Dâhil) pozis
yonlarına, hem de tarifenin diğer pozisyonlarına 
girebilen müstahsallar daima 2849 ilâ 28.52 pozis
yonlarına tatbik edilirler. 

d) 

e) 

f) 

9) 
h) 

1 - Kimyevi elementler 
28.01 —• Halojenler ,(Fluor, klor, brom, iod). 
28.02 — Kükürt, rafine edilmiş, temizlenmiş veya tersip et

tirilmiş; kolloidal kükürt. 
28.03 —Sâf karbon .(Petrol gazı karası «Carbon black», ase

tilen karası, antresen karası ve sair is karaları) : 
a) Nebatî karalar. 
b) Sairleri. 

28.04 — Hidrojen; Necip gazlar; sair metaloidler : 
a) Hidrojen. 
b) Sairleri. 

28.05 — Alkal i madenler ve alkali toprak madenler; nadir 
toprak madenleri i(ltriyum ve sikandium (dâhil); 
eiva; X V inci bölümde yer almıyan sair [madenler 
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Tarifa 
No. Eşyanın cinsi 

— Anorganik asidler ve metaloidelerin 
oksijenli birleşikleri 

28.06 — Kloridrik asid; klorihidronitrik asit; klorüsülfonik 
.asid veya klorüsülfürik asid. 

28.07 —Kükürt dioksit. 
28.08 — Sülfürik asid; dumanlı sülfürik asid ı('Oleum). 

İHTAR : Suni gübre fabrikalarının ihtiyacı için Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle 
hariçten getirilecek sülfürik asidin kıyme
tinden ı% 1 nispetinde vergi alınır. 

28.09 — Nitrik asid; sülfonitrik asidler. 
28.10 — Fosfor pentokslt ve fosforik asidler (Meta-, orto- ve 

piro-). 
28.11 — Arsenik trioksid; arsenik pentoksid ve arsenik asid

ler. 
28.12 — Borik oksit ve borik asid. 
28.13 — Sair anorganik asidler ve metaloidlerin oksijenli bir

leşikleri. 

III - Metaloidlerin halojenli, oksihalojenli ve 
kükürtlü müştakları 

28.14 — Klorürler, oksiklorürler ve metaloidlerin 
oksihalojenli sair müştakları. 

28.15 — Metaloidlerin sülfürleri. 

halojenli 

28.16 -
28.17-

28.18 -

28.19 -
28.20 -

28.21 -
28.22 -
28.23 -
28.24 -
28.25 -
28.26 -

28.27 -

28.28 — 

IV - Anorganik bazlar, madenî oksitler, 
hidroksitler ve peroksitler 

-Mayi amonyak ve amonyak mahlûlü. 
-Sodium hidroksit (Kostik soda); potasium hidroksit 

((Kostik potas); sodium ve potasium peroksitler. 
- Stronsiumun, bariumun ve magneziumun oksitleri, 

hidroksitleri ve peroksitleri. 
-Çinko oksit; çinko peroksit. 
-Alüminium oksit ve alüminium hidroksit; suni ko
rendon. 

-Krom oksitleri ve krom hidroksit. 
- Manganez oksitleri. 
- Demir oksitleri ve demir hidroksit. 
-Kobalt oksitleri ve kobalt hidroksit. 
-Titan oksitleri. 
-Kalay oksitleri; stano oksit ve stanik oksit ı(Stanik 
anhidrit). 

- Kurşun oksitleri; kurşun peroksit: 
a) Mürdesenk ((Litarj, masiko). 
b) .Sairleri. 

Anorganik sair bazlar, madenî oksitler, hidroksitler 
ve peroksitler (Hidrazin ve hidroksilamin ve bunla
rın anorganik tuzları dâhil). 

V - Anorganik asitlerin madenî tuzları 
ve pertuzlart 

28.29 — Flüorürler; flüorosilikatlar, flüoroboratlar ve flüorun 
sair tuzları : 

a) Amonium 
b) Potasium. 
c) Sair el eri. 

28.30 — Klorürler ve oksiklorürler : 
a) Kalay, civa, aanonium l(nişadır). 
b) Kalsium, çinko, manganez, bizmut, stronsiuım, 

bakır, kadmium, kurşun. 
c) Sairleri. 

28.31 — Kloritler ve hipokloritler. 
28.32 — Kloratlar ve perklöratlar : 

a) Amonium perklorat. 
ib) Sairleri. 

28.33 — Bromürler ve oksibromürler; foromotlar ve perforo-
metlar; hipobromıitler : 

a) Bromürler. 
b) Sairleri. 

28.34 — lodürler ve oksiiodürler; iodatlıar ve periodatlar : 
a) Oiva, litium, ıbarium, magnezium, sodium, man

ganez, demir, çinko, kobalt. 
,b) Potasium iodür. 
c) Amonium, potasium, kurşun. 
d) Sairleri. 

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

Kıymetim
den % 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

28.36 _ Hidrosülf itler, organik maddelerle stabilize edilmiş 
hiıdrosülfitler dâhil : 

a) ıSodyum hidrosülfit (blankit). 
b) Sairleri. 

28.37 — Sülfitler ve hiposülfitler : 
a) Sodyum, amonyum. 
b) Sairleri. 

28.38 — Sülfatlar ve şaplar; persülfatlar : 
A) Sülfatlar, persülf atlar : 

a) Çinko, gayrisâf balkır ı(göztaşı). 
b) Krom, sodyum, magnezyum, kurşun, saf bakır. 
c) Alüminyum. 
d) Civa, kadmiyum, potasyum. 
e) Sairleri. 

B) Şaplar : 
a) Potasyum ve alüminyum sülfat. 
b) Sairleri. 

28.39 — Nitritler ve nitratlar : 
a) Baryum. 
ıb) Amonyum, potasyum, kalsiyum, kurşun. 
c) Bakır magnezyum, lityum. 
d) Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum. 
e) Sodyum nitrit. 
f) Sodyum nitrat. 
g) Sairleri. 

28.40 — Fosfitler, hipofosfitler ve fosfatlar : 
a) Sodyum, kalsiyum. 
b) Potasyum, gümüş. 
c) Amonyum fosfat. 
d) 'Sairleri. 

28.41 — Arsenitler ve arseniatlar : 
a) Civa. 
b) Kalsiyum, çinko, sodyum, potasyum, alüminyum. 
c) Sairleri. 

28.42 —Karbonatla^ ' v e perkarbonatlar : 
a) Kurşun, postasyum, sodyum. 
b) Baryum, stransiyum, manganez, magnezyum. 
c) Bakır, lityum, bizmut. 
d) Sairleri. 

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

28.44 — Fülminatlar ve siyanatlar : 
a) Civa. 
b) Sairleri. 

28.45 — Silikatlar : 
a) Sodyum. 
b) Potasyum. 
c) Sairleri. 

28.46 — Boratlar ve perboratlar : 
a) Sodyum, (Boraks), 
b) Amonyum. 
c) Sairleri. 

28.47 — Maden oksitleri asitlerinin tuzları (Kromatlar, per
manganatlar, stanatlar ilâh.) : 

a) Vanadatlar, amonyum molipdat. 
b) Baryum aliiminat, kobalt alüıminat. 
c) Sairleri. 

28.48 — Anorganik asitlerin sair tuzları ve pertuzları. 

VI - Muhtelif 
28.49 — Kolloidal halde kıymetli madenler; kıymetli maden

lerin malgamaları, kıymetli madenlerin tuzları ve 
organik ve anorganik sair bileşikleri : 

a) Platin ve platin rejimine tabi madenlerin tuz
ları. 

b) Gümüş tuzları ve kolloidal gümüş. 
c) Sairleri. 

28.50 — Tabiî radyoaktif kimyevi elementler ve bunların tabiî 
»adyoaktif izotopları ve organik ve anorganik bile
şikleri : 

a) Radium, torium ve izotopları. 
b) Sairleri. 

28.51 — Kimyevi elementlerin izotopları ve bunların 28.50 po
zisyonuna dâhil olanlarından gayrı organik ve anor
ganik bileşikleri. 

28.52 — Torium ve nadir toprak madenlerinin tuzları ve or
ganik ve anorganik sair bileşikleri, itrium ve skandi-
um'unkiler dâhil : 

a) Torium tuzları ve organik ve anorganik sair 
bileşikleri. 

b) Sairleri. 

Kıymetim- Tarife 
den % No. 

5 
15 

35 
15 

5 
10 
20 
30 
75 

5 
75 

5 
10 
15 
30 
15 
5 

100 

5 
30 
30 

100 

5 
15 
50 

7 
15 
25 
75 

Muaf 
5 

75 
15 

10 
15 

5 
25 
15 

5 
75 
15 

10 
75 
15 
15 

75 
15 
5 

Muaf 
15 

Eşyanın cinsi 

15 

Muaf 
15 

28.53 — Mayi hava. 
28.54 — Hidrojen peroksit (Oksijenli su) : 

a) Perhidrol (En az l% 30 oksijeni havi). 
b) Sairleri. 

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

28.56 — Karbürler (Silisium karbür, bor karbür; madenî kar
bürler, ilâh) : 

a) Silisium karbür (Carborandum). 
ib) Sairleri. 

28.57 — Hidrürler, nitrürler, silisiürler ve borürler. 
28.58 — Sair anorganik bileşikier (Mayi mukattar, elektriği 

nakiliyet derecesine göre saflığı tâyin edilen sular 
veya aynı saflık derecesindeki sular ve kıymetli ma
denlerden gayrı madenlerin malgamaları dâhil) : 

a) Suni radio - elementler (Radio - iod, radio - fos
for, radıo - karbon, radio - kobalt, ilâh..). 

b) Sairler. 

FASIL : 29 

Organik kimyevi müstahsallar 

NOT : 
1. Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, 30 ilâ 38 inci 

fasıllardaki müstahzar veya müstahsalların vasıf
larını haiz olanlar hariç, bu fasıl münhasıran gay
risâf halde bulunsun bulunmasın veya suyu ihti
va etsin etmesin, kimyaca muayyen organik 
bileşikleri ihtiva eder. 
Aşağıda yazılı olanlar kimyaca muayyen organik 
bileşiklere temsil olunurlar : 
a) Aynı kimyevi müstahsalın iki veya daha zi-

de izomerinin karışmasından husule gelen kim
yevi müstahsallar; 

b) Polimer teşkil eden sâf kimyevi bileşikler. 
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Kimyaca sâf olsun olmasın gliserin (15.11); 
b) Etilik alkol (22.08); bununla beraber bu al

kolün halojenli, sülfonlu, nitrolu müştakları 
29.04 pozisyonuna gider; 

c) Huyun, madeni katranların, petrol yağının, şist 
yağlarının ve 21 nci fasıldaki sair müstahsal
ların taktirinden elde edilen ham müstahsallar; 
28.36, 28.49, 28.50, 28,51 ve 28.52 pozisyonla
rındaki tuzlar ve sair anorganik bileşikler; 
ilâç olarak Lullanümak üzere hazırlanmış kim
yevi müstahsallar (Fasıl 30); 
% 45 ve daha az azotu ihtiva eden üre (31.02); 
Tannik asit (32.02) ve organik boyayıcı mad
deler (32.05); 
(2^.02) pozisyonundaki müstahsallar; 
35 inci fasıldaki proteinli maddeler; 
Fotoğrafçılıkta kullanılan ve 37.08 pozisyonu
na giden kimyevi müstahsallar; 

l) 39 uncu fasılda bulunan selülozun eter ve es
terleri, suni reçineler ve suni plâstik maddeler; 

m) Sentetik kauçuk (40.02); 
3. Aksine hüküm bulunmadıkça, halojenli, sülfonlu, 

nitrolu müştaklara yapılan bütün atıflar, sülfoha-
lojenli nitrohalojenli, nilrosülfonlu ve nitrosülfo-
halojenli müştaklara da tatbik edilir. 

4. Organik tuzların ve esterlerin tarife tatbikatı 
aşağıdaki kaidelere göre yapılır : 
29.32, 29.31, 29.38, 29.40 ve 29.41 pozisyonlarında
ki bileşiklerin tuz ve esterleri de bu bileşiklerin 
dâhil bulundukları pozisyonlara tatbik edilir. 
Amino - alkol ve amino - fenollerin bir veya mü-
taaddit aminsiz asidlerle meydana getirdiği es
terler tekabül ettikleri amino - alkol veya amino -
fenol pozisyonlarına tatbik edilirler. 
Sair hallerde, organik asitlerin esterleri tekabül 
ettikleri asitlerin rejimine tabidir. 
Organik asitlerin esterleri 29.11 ilâ 29.21 (Dâhil) 
pozisyonlarmdadır. 
Anorganik bazların tuzları bu bazların rejimine 
tabidir. 

d) 

e) 

f) 
g) 

h) 
ij) 
k) 

Kıymetin
den % 

15 

15 
75 

50 
25 
15 

25 
15 
15 

Muaf 
30 
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'Tarife 
No. 

Anorganik bazların organik tuzlan (2849, 28.50, 
28.5'1 ve 28.52 pozisyonlarında bulunanlarmki ha
riç) tekabül ettikleri asitlerin tarifesine tatbik 
olunurlar. 
Bununla beraber, anorganik bazların fenol tuzları 
tekabül ettikleri fenol tarifesine gider. 

5. Tabu kâfuru 29.13 pozisyonundadır. 

I - Hidrokarbürler ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu rmiştakları 
29 Ol — Hidrokarbürler : 

29.02 

29.03 

a) Difenil, difenilmetan. 
b) Terpenler. 
c) Naftalin. 
d) Sairleri. 

Hidrokarbürlerin halojeni! müştakları: 
a) I>ıkloroöMen£lıtriikioroetan (D. D. T ) 
b) Trikloretilen. 
c) Sairleri. 

Hidrokarbürlerin sülfonlu, nitrolu, ^ülfohaSojenlî-, nit-
rohalojenli, nitro sülfonlu, ndtrosülfo halojeni! müş
takları : 

a) Trinitro - bütil - ksilen (Muse xylene), dinit-
ro - bütil- meta - krezil - metil - eter (Musc 
ambrette), nitro - benzen (Mirban esansı). 

b) Sairleri. 

100 
50 
30 
15 

Muaf 
5 

15 

50 
15 

II - Alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu müştakları 
29.04-

29.05 

AsikUk alkoller ve bunların halojeni!, sülfonlu, nit-> 
rolu müştakları. 
Siklik alkoller ve bunların halojeni!, sülfonlu, nit
rolu müşt aklar ı : 

a) Benzenik alkol, feniletilik alkol, sinamlk alkol, 
fenilpropilik alkol, borneol, izoborneol, santalol. 

b) Sairleri. 

80 

100 
25 

/// - Fenoller ve fenol - alkoller ve bunların halojenli, sülfonlu 
ve nitrolu müştakları 

29.06 
29.07 

Fenoller ve fenol - alkoller. 
Fenollerin ve fenol - alkollerin halojeni!, sülfonlu, 
nitrolu müştakları. 

25 

20 

IV - Eterler, eter - alkoller, eter - fenoller, alkol peroksitleri, 
eter peroksitleri, alfa ve beta epoksitler, epoksi - alkoller, 

epoksi - fenoller, epoksi - eterler, asetaUer ve kemi -
asetaUer ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu 

müştakları 
29 08 

29.09 

29.10 

Etenler, eter - alkoller, eter - fenoller ve bunların ha-
rojenld sülfonlu, nitrolu müştakları: 

a) Fenil eter, anetol, safrol, izosafrol, öjenol, 
izoöjenol, anizik alkol. 

b) Sairleri. 
Alfa ve beta epoksidler, epoksi - alkoller, epoksi - fe
noller ve epoksi - eterler ve bunların halojenli, sül
fonlu ve nitrolu müştakları. 
AsetaUer ve hem! - asetaUer ve bunların halojenli, 
sülfonlu, nitrolu müştakları. 

100 
15 

15 

15 

V - Aldehidler, aldehid - alkoller, aldehid - eterler, aldehid -
fenoller ve sair kompleks oksijen fonksiyonlu aldehidler ve 

bunlarm halojenli, sülfonlu, nitrolu müştakları 

29.11 

29.12 

Aldehidler, aldehid - alkoller, aldehid - eterler, alde
hid - fenoller ve kompleks oksijen fonksiyonlu sair al
dehidler : 

a) Sitral, sitronelâl, sinamik aldehid, benzaldenid, 
alfaamil sinamik aldehid, fenü asetik aldehid, 
hidroksi sitronelâl, şahsilik aldehid, anizik al
dehid, metil protokatişik aldehid (Vanilin), he-
liotropin. 

b) Sairleri. 
Aldehidlerin ve 29.11 pozisyonundaki müstahsalların 
halojeni!, sülfonlu ve nitrolu müştakları. 

100 
15 

15 

VI - Ketonlar, keton - alkoller, keton - fenoller, keton - aldehid
ler t kinonlar, kinon - alkoller, kinonfenoller, kinon - aldehid
ler, kompleks oksijen fonksiyonlu ketonlar ve kinonlar, 

bunların halojenli, sülfonlu ve nitrolu müştakları 
29.13 — Ketonlar, keton - alkoller, keton - aldehidler, kinon

lar, kinon - alkoller, kinon - fenoller, kinon-
aldehidler, kompleks oksijen fonksiyonlu ketonlar ve 
kinonlar, bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu müş
takları. 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

a) lonon, alfa - iononı, psödo - ionon, psodo - meülio-
non, beta - ionon, karvon, fenşorn, iron, jasmen, 
siklopentanon, menton, benziliden aseton, ase-
tofenon, benzofenon, dinitrometilbütil asetö -
fenon (Musc-kötone). 100 

b) Kâfuru, kâfuru bromür, aseton. 15 
c) Sairleri. 50 

VII - Asidler, asidlerin. anhidritleri, klorjirleri ve bromürleri, 
asidlerin peroksidleri ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu 

müştakları 
29.14 — Monoasidler, anhidridleri, klorürleri, bromürleri ve 

peroktsJdleri ve bunlarm halojenli', sülfonlu ve nit
rolu müştakları: 

a) Formiatlar : (Benzil, bornil, sitronelil, jeranil, 
izobornil, lâmaldl, anentil, fenil, etil, rodindl, ter-
penil), asetatlar: (Benzil, bornil, sitronelil, je
ranil, izobornil, linalil, no.nil, oktil, parakrezil, 
feniılghkol, tfen&propil, rodânü, santalil, terpe-
nil), benzoatlar: (Amil, bütil, etil, metil, pro
pil), sinematlar: (Benzil, bütil, etil, metil, fe-
niletil, propil), v&lerianatlar : ı(Aımil, benzil, 
komili, büttt, sitronelil, etil, jeranil, ımantil, 
propil', aroddndl). 100 

b) Olein. 5 
c) Sairleri. 15 

29.15 — Poliasitler, anhidritleri, klorürleri, bromürleri ve pe
roksitleri ve bunların halojeni!, sülfonlu, nitrolu müş
takları. 15 

29.16 — Asjd - alkoller, asid - aldehidler, asid - ketonlar, asid 
fenoller" ve sair kompleks oksijen fonksiyonlu asid-

ler, bunların anhidridleri, klorürleri, bromürleri, pe-
roksidleri ve halojenli, sülfonlu, nitrolu müştakları: 

a) Salisilatlar (Amil, benzil, bornü, bütil, etil, 
propil, sitronelil, jeranil, rodinil). 100 

b) Potasiumı taatrat, potastan foitartrat, anagne-
zium sitrat ve demir sitrat. 60 

c) Sairleri. 15 

VIII - Madenî asidlerin esterleri ve bunların tuzlan 
29.17 — Sülfürik esterler ve tuzlan. 15 
29.18 — Nitrolu ve nitrik esterler : 

a) Amil nitrat. 40 
b) Sairleri. 15 

29.19 — Fosforik esterler ve tuzlan. 25 
29.20—*• Karbonik esterler ve tuzlan. 20 
29.21 — Madenî asitlerin sair esterleri ve tuzlan (Sülfidrik 

asidin esterlerıyle halojenli asitlerin esterleri hariç) 15 

IX - Azotlu organik bileşikler ve ikame müştakları (Aminler, 
amidler, imidler, iminler, nitriUer, sülfamitler^ hidrazin ve 

hidroksilâminin müştakları, ilâh».) 
29.22 

29.23 

29.24 

29.25 

29.26 
29.27 
29.28 
29.29 
29.30 

29.31 

Aminler ve ikame müştakları (29.23 pozisyonunda
kiler hariç). 
Amino-alkol, amino-fenol, amino - naftol, ahıino -
aldehid, amino - keton, amino - kinon, amino-asit ve 
kompleks oksijen fonksiyonlu aminli sair bileşikler 
ve bunların eterleri ve ikame müştakları: 

a) Para - amino ~ şahsilik asit ve tuzlan. 
b) Lesitin. 
c) Sairleri. 

Kuaterner amonium tuzlan, hidratlar ve ikame 
müştakları. 
Diazoik, azoik, azoksik bileşikler ve bunların ikame 
müştaklan. 
Amidler ve ikame müştakları. 
İmidler, iminler ve ikame müştaklan. 
Nitriller ve ikame müştaklan. 
Sülf amitler ve ikame müştaklan. 
Hidrazin ve hidroksilâminin organik müştaklan : 

a) îzonikotinik asit hidrazit ve tiosemikarbazit 
müştakları. 

b) Sairleri. 
Azotlu orgıamdfc sair bileşikler ve fountain bu fasıl
da bulunmıyan veya zikredilmiyen ikame müştaklan. 

15 

Muaf 
25 
15 

75 

15 
20 
15 
15 
5 

Muaf 
15 

15 

100 
40 
15 

6 MART 1954 Sahîfe: 8471 

Kı&nvet&ı-
•den % Eşyanın cimsi 

î ymetin-
den % 

X - Heterosiklik bileşikler, ikame müştakları, tuzları ve esterleri 
29.32 — Heterosiklik bileşikler, ikame müştaklan, tuzlan ve 

esterleri: 
a) Skatol (Suni sıvet), endol. 
<b) Fürfürol. 
c) Sairleri 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi den % 

29.33 

29.34 
29.35 
29.36 

29.37 
29.38 

29.39 

29.40 

29.41 

29.42 

29.43 
29.44 
29.45 

XI - Madenî organik bileşikler 

Organik kükürt bileşikleri (Bu faslın bundan evvel
k i pozisyonlarına dâhil olan müstahsallar hariç). 
Organik arsenik bileşikleri. 
Organik civa bileşikleri. 
Metaloiti! organik bileşikler, organik madenî bileşik* 
ler (Bu faslın bundan evvelki pozisyonlarına dahil 
olan müstahsallar hariç). 

- Provitaminlet, vitaminler, hormonlar ve enzimler 
veya sentetik) ve bunların tuzlan ve esterleri 

Provltaminter, vitaminler, tuzları ve esterleri. 
Hormonlar, tuzlan ve esterleri (Bunların sentetik 
ikame maddeleri dâhil) : 

a) Ensülin. 
b) Sairleri. 

Enzimler. 

/ - Alkaloidler ve glükozicUer t( Tabiî veya sentetik 
bunların tuzlan, eterleri, esterleri ve sair müştaklan 

Alkoloidler, tuzları, eterleri, esterleri ve sair müş
taklan : 

a) Kinin ve tuzları. 
b) Sairleri. 

Olükozidler, tuzlan, eterleri, esterleri ve sair müş-
kat ian: 
a) Saponin. 
b) Sairleri. 

XIV - Organik sair bileşikler 

Laktonlar ve Iaktamlar: 
a) Kumarin, metil kumarin. 
b) Santonin. 
c) Sairleri. 

Kimyaca saf karbon hidratlar, sakaroz hariç. 
Antibioitikler. 
Organik sair bileşikler. 

15 
15 
15 

15 

F A S I L : 30 
İspençiyari müstahsallar 

NOT: 
Aşağıda yazılı olanlar $0.03 pozisyonu anlamında 
ilâç telâkki olunurlar: 
a) Tedavi ve korumada kullanılan mahlut haldeki 

müstahsallar; 
b) Aynı sahalarda kuXUmxlmay* elverişli lido ola~ 

rak istimal edilmek üzere doze edilmiş şekilde 
veya doğrudan doğruya perakende saûş için 
ambalajlanmış mahlut halde bulunmıyan müs
tahsallar. 

Bu hükümlerin tatbikında, mahlut halde bulun
mıyan müstahaaüarxn mahlûlleri mahlut halde bu
lunmıyan müstahsal telâkki olunur. 
Bununla beraber mahlut halde bulunmıyan kim* 
yevi müstahsallann sulu olmıyan mahlûlleri ile 
koUoidal mahlûller mahlut halde müstahsal telâk
ki edilir. 
Yukardaki hükümler $0.02 ve 30.04 pozisyonlann-
âaki müstahsatlara tatbik edilmez. Yukarda (b) 
fıkrasındaki şartlan haiz olmıyan mahlut halde 
bulunmıyan, müstahsallar mahiyetlerine göre, ta
rifeye tatbik edilirler. fNebati müstahsallar, kim' 
yevi müstahsallar, ilah...) gibi. 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir ; 
a) Tabiî veya suni maden sulan (22.01); 
b) Tabiî kokulu tıbbi mukattar sular (33.06); 
c) Tedavi edici ve koruyucu evsafı haiz olanlar 

da dâhil olmak üzere, diş hijyeni için her 
nevi müstahzarlar 33.06 pozisyonuna tatbik 
edüir; 

d) 3^.01 pozisyonundaki tıbbi sabunlar. 
30.05 pozisyonuna münhasıran aşağıda yazılı 
olanlar dâhildir : 
a) Cerrahi dikişler için steril katgütler ve ben

zeri malzeme; 
b) Sterü laminaria; 

5 

Muaf 
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15 

ve 

Muaf 
15 

25 
5 

Tarife 
No. 

100 

15 
35 

Muaf 
15 

30.01 

30.02 

30.03 

30.04 

Eşyanın cinsi 

c) Utadiolojik muayeneler için ziyayı oeçirmiyen 
müstahzarlar; 

d) Doze edilmiş veya müstahzar şeklinde hazır
lanmış ve hastanın istimaline mahsus teşhiste 
kullanılan miyarlar (30.02) pozisyonundakiler 
hariç); 

e) Dişçi çimentosu ve diş doldurmaya mahsus 
sair müstahzarlar; 

f) Alçılı bantlar; 
g) tik yardım için hazırlanmış ecza fcutuian ve 

ecza çantalan. 

Tıbbi ve cerrahi işlerde kullanılan guddeler, uvuzlar 
ve menşei hayvani sair müstahsallar, kurutulmuş, 
teksif edilmiş veya alkol, gliserin veya benzeri vasat
larda konserve haline getirilmiş veya steril veya mah-
lûl halinde; bu müstahsallann tababette kullanılan 
hulâsaları. 
Muafiyet temin eden serumlar (Koruyucu veya te
davi edici) ; mikrobik aşılar, mikrop kültürleri ve 
mikrop menşeli benzeri müstahsallar. 
İlâçlar, tababette ve veterinerlikte kullanılan: 

a) Penisilin, streptomisin ve bunların grupun-
dan dihidro - streptomisin, prokain penisilin 
gibi ilâçlarla kloromisetin, oreomdsin, terrami-
sin, *para - amino - şahsilik asit ve tuzları, izo-
nlkotinik asit hidrazid, tiosemikarbazid ve 
müştakları, ensülin ve aynı devai tesiri haiz 
olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
tesbit edilen sair müstahsallar. 

İHTAR: Bu müstahzarların muaflıklarının deva
mına lüzum kalmıyanların muafiyetleri Vekiller 
Heyeti karariyle kaldırılabilir. Bu takdirde, mez
kûr müstahzarların sınıflan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince tâyin olunur. 
Vekiller Heyetince muaflığın kaldırılmasına ait ka
nun tasarısı muaflığın kaldırıldığı tarihten iti
baren 3 ay içinde Büyük Millet Meclisine sunulur. 
b) Sairler: 

1. Birinci sınıf. 
2. İkinci sınıf, 
3. Üçüncü sınıf. 
(Sınıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
tarafından tâyin olunur). 

İspençiyari maddeler emdirilmiş veya kaplanmış pa
muklar, gazler, sargılar ve sair malzeme (ilâçlı pan
sumanlar, sparadra, hazırlanmış hardal yakısı, 
ilâh..,). 

30.05 — Sair İspençiyari eşya. 

F A S I L : 31 
Gübreler 

NOT; 
i. $1.06 pozisyonunda zikredilen şekilde ambalajlan

mış olanlar hariç olmak üzere $1.02 pozisyonu 
münhasıran aşağıda yazılı müstahsalları İhtiva 
eder: 
a) Aşağıda yazılı tariflerden birine uyan müs-

tdhsaîlar: 
1. Sıklet itibariyle % 1 6 ve daha az azotu ihti
va edeni sodium nitrat; 
2. Sıklet itibariyle % 33 ve daha az azotu ihti
va} eden amonium nitrat; 
3. Sâf olsun olmasın, amonium sülfonitrat; 
4. Sâf olsun olmasın amonium sülfat; 
6. Siklet itibariyle % 16 ve daha az azotu ih
tiva eden kalsium nitrat; 
6. Sâf olsun olmasın magnezium ve kalsium 
nitrat; 
T. Yağ emdirilmiş olsun olmasın % 22 ve daha 
az azotu ihtiva eden kalsik siyanamid; 
8. Siklet itibariyle % 46 ve daha az azotu ih
tiva eden üre; 

b) Yukardaki a fıkrasında yazılı müstahsallann 
aralannda karışUnlmasından hâsıl olan güb
reler (Bu takdirde yukardaki .miktar Ölçüleri 
nazara almmaz); 

Kiîymetfo 
den % 

50 

Muaf 

50 
25 
5 

70 
10 

(Tabiî XII 

XIII 

1. 

2t 

a 

5 

Kıymetn-
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larife 
No. 

31.01 

31.02 
31.03 
31.04 
31.05 

Eşyanın cinsi 

c) Amonium klorûr veya yakardaki a ve b fikrah
larında yazılı müstahsaUartn (Yukardaki mik
tar Ölçüleri nazara alınmaksızın) gübre vasfını 
haiz olmıyan tebeşir, alçıtaşı veya sair tabiî 
madenî maddelerle karıştırılmasından elde 
edilen gübreler. 

S. $1.05 pozisyonunda zikredilen şekilde ambalaj
lanmış olanlar hariç olmak üzere, S 1.0$ pozisyonu 
münhasıran aşağıda yazılı müstahsaları ihtiva 
eder : 
a) Aşağıda yazılı tarifelerden birine uyan müs-

tahsatları: 
1. Asgari % 90 m 100 numaralı elekten geçe
cek incelikte doğulmuş tabii kalsium fosfat, 
apatit ve fosfatlı tebeşirler; 
2. Defosforasyon cürufu; 
3. Dezakreje kalsium fosfat (Termo fosfat); 
4> Süper fos fat (basit, dubl, tripl); 
5. %0£ veya daha fazla nispette fluoru ihtiva 
eden bikalsik fosfat; 
Yukardaki a fıkrasında yazılı müstaJtsalların 
aralarında karıştırılmasından hâsıl olan gübre-, 
ler (Bu takdirde yukardaki miktar Ölçüleri na
zara alınmaz). 

3. 31.05 pozisyonunda zikredilen ambalajlanmış 
olanlar hariç olmak üzere, 31.04 pozisyonu münha
sıran aşağıda yazılı müstahsaUan ihtiva eder : 
a) Aşağıda yazılı tariflerden birine uyan müs-

tahsallar: 
1 Ham tabii potasyum tuzları (Kamalit, ka-
ymit, silvinit ve sair eleri); 
2. Melastan elde edilen ham potasyum tuzları; 
S. 6 numaralı notun (c) fıkrası hükmü mah
fuz kalmak şar tiyle, sâf olsun olmasın potas
yum klorür; 
4. Sıklet itibariyle % 52 ve daha az Kg O ihti
va eden potasyum sülfat, 
5. Sıklet itibariyle % 27 den az K„ O ihtiva 

eden potasium ve magnezium sülfat; 
b) Yukardaki (a) fıkrasında yazılı müstahsaüa-

rm aralarında karıştırılmasından hâsıl olan 
gübreler \(Jbu takdtorde yukardaki miktar ölçü
leri nazara alınmaz.) 

4. 1 kilogramında 6 miligram veya daha fazla arseni
ği ihtiva eden amonium fosfatlar $1.05 pozisyo
nundadır. % 98 K N Os ihtiva eden potasyum 
nitrat da $1.05 pozisyonundadır. 

5. 1 (a), 2 (a), 3 (a) ve 4 numaralı notlarda yazılı 
miktar ölçüleri mustahsalların kuru anhidr ha-
lideki sikletlerine gore yapılır. 

6. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) Hayvan kanı, kemik, boynuz ve tırnak tozu 

(Fasıl 5) ; 
b) Yukarda 1 (a), 2 (a), 3 (a) ve 4 numaralı not

larda tarif edilenler hariç olmak üzere, izole 
edilmiş, kimyaca muayyen bileşikler; 

c) Beherinin ağırlığı 5 gram ve daha ziyade olan 
optik tarzda işlenmemiş potasium klorür'ün 
kültüve kristalleri. 

Guano ve menşei hayvani veya nebati: sair tabii 
gübreler, birbirleriyle (karıştırılmış olsun olmasın, 
'kimyevi bir ameliyeye tabi kılınanlar hariç. 
Azotlu madenî veya kimyevi gübreler. 
Fosfatlı madenî veya kimyevi gübreler. 
Potaslı madenî veya kimyevi gübreler. 
Sair gübreler; bu fasıldaki gübrelerin tablet, pastil 
ve benzeri şekilde hazırlanmış olanları ile gayrisâf 
sıkleti âzami 10 kilogram olan ambalajlarda bulu
nanları. 

FASİL : 3*2 

Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülâsalar; boya 
yteı maddeler, müstahzar boyalar, vernikler, ,müs 
tahzar boyayıcı maddeler; macunlar, mürekkepler 
NOT : 
1, Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir; 

Kflymetin-
dem *?o 

10 
10 
10 
10 

15 

Tarife 
No. 

32.01 
32.02 
*32.03 

32.04 

32 05 

32.06 
32.07 
32 08 

32 09 

32 10 

32.11 
32.12 
32.13 

Eşyanın cinsi 

a) Dövülmüş, toz haline getirilmiş veya yıkan
mış tebeşir ve tabii baryum sülfat (25.08 ve 
25.11) ile teklis edilmiş veya biribırine karış
tırılmış olsun olmasın boyayıcı topraklar 
(25J09) ; 

b) Asfalt sakızı (fitM); 
c) $2.05 pozisyonunda organik boyayıcı maddeİef 

hariç, 28 ve 29 uncu fasıllardaki kimyaca 
muayyen müstahsallar (ts karaları, üstübeç 
«kurşun karbonat», demir, kurşun ve çinko 
oksitleri, çinko ve cıva sülfürleri ve gaUık 
asit, İlâh...); 

d) $9.0$ pozisyonuna* dâhil olan neviden ve ver-
nik imâlinde kullanılan kuru veya hamur ha
linde hülâsalar; 

e) 70.02 pozisyonuna dâhil müstahsalla.r (Cam 
tozu, ilâh...); 

f) Boya haline getirilmemiş madenî tozlar (JBo-
lum XIV ve XV). 

îs karaları hariç olmak üzere madenî karalar 
kasel, (Cassel) hülâsaları ve benzerleri, çinko sül
fürü esaslı (Litopon ve saire), titan oksidi, kad-
mium tuzlan (Kadmopon ve saire), krom tuzlan, 
utrumer (Outrumer,) Schtoeinfurt yeşili (Bakır 
aseto - arsenik) esaslı pigmentler $2.07 pozisyo
nundadır. 

Debagatte kullanılan menşei nebatî hulâsalar 
Tannük asit ve tanen, mazı taneni dâhil. 
Dabagette kullanılan sentetik müstahsallar; deba-
gathaneler için suni şamalar (Enzim, pankreas, bak
teri, iüâh... esaslı şamalar). 
Menşei nebatî boyayıcı maddeler (boyayıcı ağaçla
rın ve boyayıcı sair» nebatların hülâsadan dâhil çivit 
hariç).ve hayvani menşeli boyayıcı maddeler (Ta
biî lâklar dâhil). 
Organik boyayıcı maddeler (Huy katranından elde 
edilenler ve saireleri); tabiî çivit: 
a) Tabiî çivit. 
b) (Sairleri. 
Suni boyayıcı lâklar 
Sair gayrtmüstahzar boyayıcı maddeler. 
Müstahzar boyalar, pigmentler ve şeffaflığı gideri
ciler (Seramikte, minecilikte ve camcılıkta kullanı
lan); Seramik sanayii için mine, sır ve mayi cilâ 
denilen camlaşıcı bileşikler ve benzeri sair bileşikler. 
Müstahzar boyalar ve vernikler (Mayi içinde eziie-
rek eritilmiş pigmentler dâhil); müstahzar tentür-
ler : 
a) Vernikler 
b) Vernikli müstahzar boyalar. 
c) Sairleri. 
Boyalar (Kesim, eğitim veya eğlence için) tablet, 
pastil, tüp, çanak ve benzeri ambalajlar içinde, fır
ça, .estomp, çanak ve sair teferruatı ihtida eden ve
ya efcmiyen kutular içinde bulunsun bulunmasın. 
Müstahzar sikatifler. 
Macunlar, reçineli macun ve reçmeli çimentolar dâhil. 
Yazı, resim, matbaa mürekkepleri ve sair mürek
kepler : 
a) Matbaa mürekkebi 
b) Saireleri'. 

FASIL : 33 

Uçan yağlar ve rezinoidler; ıtriyatçılık ve tuvalet 
müstahzarları 

NOT : 

1. Sabunlar bu fasla dâhil değildir ($4.01). 
2. 33.05 pozisyonunda bulunanlar hariç olmak 

üzere, $$.06 pozisyonu ıtriyatçılık ve tuvalet 
müsiahsah olarak kullanılmaya elverişli ve bu 
maksatlarla perakende satış için ambalajlanmış 
bulunan mahlut olsun olmasın müstahzarları ih
tiva eder. 

Kıymetin 
den % 

25 
25 

25 

36 

as 
5 

30 
30 

30 

5 
15 
30 

30 
30 
20 

15 
25 

b) 
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Tarife 
No. 

33.01-

Eşyanın cinsi 

Uçan yağlar (Terpeni alınmış olsun olmasm) katı 
veya mayi, reıainoidler : 
a) Stearopten. 
b) Sairleri. 

33.02 — Uçan yağların terpeninin alınmasından elde edilen 
terpenli tâli müstahsallar. 

33.03 — Yağ ve sabit yağlar içinde teksif edilmiş uçan yağ 
mahlûlleri, anflöraj (enfleurage) veya maserasyon 
(Maceration) usulleri ile elde edilmiş. 

33.04 — i k i veya daha ziyade kokulu maddelerin (Uçan yağ
lar, rezinoidler, suni kokulu maddeler) birbirleriyle 
karıştırılmasından elde edilen mahlutlar veya baz 
olarak bu maddelerden bir veya daha fazlasını ih
tiva eden mahlutlar (Itriyatçılıkta, gıda sanayünde 
ve sair sanayide ilk madde olarak kullanılmaya el
verişli). 

33.05 — Tabii kokulu mukattar sular, tababette kullanılma
ya elverişli olsun olmasın. 

33.06 — Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları. : 
a) Diş macunlan, tozları, sabunları ve suları. 
b) Sairleri. 

Kıymetin
den % 

Memnu 
100 

50 

100 

100 

50 

100 
200 

FASIL, : 34 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

34.04 — Suni mumlar, suda münhal olanlar dâhil; subyeleş-
tirilmemiş ve muhallil ihtiva etmiyen müstahzar 
mumlar. 

34.05- Ayakkabı boyaları ve cilaları, madenler için cilâ 
ve parlatıcılar, pat ve toz halinde temizleyici madde
ler ve benzeri müstahzarlar, 30.04 pozisyonundaki 
müstahzar mumlar hariç. 

34.06 — Fiti l l i mumlar ı(Şem'a, mum yumağı, gece kandili 
ve benzeri) : 

a) Balmumundan fitilli mumlar. 
b) Sairleri. 

34.07—Model yapmaya mahsus patlar, takım halinde olan
larla çocukları eğlendirmeye mahsus bulunanlar dâ
hil; levha, at nalı, çubuk ve benzeri şekilde hazır
lanmış «dişçi mumu» denilen müstahzarlar. 

FASIL : 35 

Sabunlar, tansiaktif organik müstahsallar, müstahzar halinde 
lesivler, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar 
halinde mumlar, bakım müstahzarları, fitilli mumlar ve 

benzeri eşya, model yapmaya mahsus patlar ve 
dişçi mumları 

NOT : 
1. Bu fasla, sabunu veya tansioaktif (Tensioactif) 

müstahsalları ihtiva etsin etmesin, diş hijyeni için 
müstahzarlar, traş kremleri ve şampuanlar dâhil 
değildir (33.06). 

2. 34.01 pozisyonu münhasıran (Dezenfekte edici, 
aşındırıcı toz, dolgu maddesi, ilâç, ilâh..) gibi mad
deler ilâve edilmiş olsun olmasın yüksek yağ asit
lerinin suda münhal tuzlarından mürekkep olan 
sabunları ihtiva eder. 

3. 34.03 pozisyonunda yazılı «petrol veya şist yağ
ları» tâbirinden 27 nci faslın 3 numaralı notunda 
tarifi yapılan müstahsallar anlaşihr. 

4. 34.04 pozisyonunda yazılı «sübyelendirilmemiş ve 
muhalim ihtiva etmiyen hazırlanmış mumlar» tâ
birinden münhasıran aşağıda yazılı maddeler an
laşılır : 
a) Mahlut halde bulunan birbirleriyle karıştırılmış 

hayvani mumlar, birbirleriyle karıştırılmış ne
bati mumlar, birbirleriyle karıştırılmış suni 
mumlar; 
Hayvani, nebati, madenî, suni gibi çeşitli mum
ların karıştırılmasından elde edilen mahlutlar 
ile hayvani, nebati veya suni mumların para
finle karıştırılmasından meydana gelen mah
lutlar; 
Yağları, reçineleri, madenî maddeleri, boyacı 
maddeleri ve sair maddeleri ihtiva eden mum 
veya parafin esaslı ve mum kıvamında olup 
sübyelendirilmemiş ve bir muhallil ihtiva etmi
yen mahlutlar. 

Buna mukabil aşağıda yazılı olanlar 34.04 pozisyo
nuna dâhil değildir : 

a) Sentetik hidrokarbürlerden veya 27.13 pozisyo
nundaki müstahsalların birbirleriyle karıştırıl
masından ibaret olan mahlut halindeki mum
lar (27.13) ; 
İzole edilmiş terkibi kimyaca muayyen orga
nik müstahsal karakterinde olan mumlar 
(Fasıl 29). 

b) 

c) 

b) 

34.01 — Sabunlar, tıbbi sabunlar dâhil : 
a) Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar. 
b) Sairleri. 

34.02 — Tansioaktif «Tensio - aetif» müstahsallar ve lesivler 
için müstahzarlar, sabunu ihtiva etsin etmesin. 

34.03 — Yağlama müstahzarları, petrol veya şist yağını ih
tiva etmiyen veya !% 70 den az petrol veya şist ya
ğını ihtiva eden her nevi mahlut halde yağdan (Katı 
ve mayi) ibaret veya yağ (Katı veya mayi) esaslı 
mahlutlardan mürekkep. 

25 
1O0 

25 

25 

Albüminoid maddeler, yapıştırıcı maddeler 

NOT : 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) 28.49, 28.50, 28.51 ve 28.52 pozisyonlarındaki 
tuzlar ve sair organik bileşikler; 

b) İlâç şeklimde hazırlanmış proteinli maddeler 
(30.03) ; 

c) Jelatinden posta kartları ve baskı sanatları
nın jelatinden sair mamulâtı (Fasıl 49). 

35.01 — Kazein, kazemat ve kazeinin sair müştakları; kazein 
tutkalı. 

35.02 — Albümin, albüminat ve albüminin sair müştakları 
35.03 — Jelatin (Sathı işlenmiş veya boyanmış olsun olmasm 

kare veya müstatil şeklinde kesilmiş yapraklar ha
linde olanlar dâhil) ve jelatin müştakları; kemik
ten, deriden, sinirden, veterden veya benzerlerinden 
imal edilmiş tutkallar ve balık tutkalı, sert ihtiyokol 
dâhil : 

a) Jelatin ve jelatin müştakları. 
b) Sairleri. 

35.04 — Pepton ve proteinli sair maddeler ve bunların müş
takları; deri tozu, krom ile muamele görmüş olsun 
olmasm. 

35.05 — Dekstrin; kavrulmuş nişasta ile inhilâl eden nişasta 
dâhil; nişasta esaslı kolalar. 

35.06 — Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen veya bulun
mıyan müstahzar yapıştırıcı maddeler; perakende 
satış için sâf sıkleti 1 kilogram ve daha az amba
lajlarda yapıştırıcı madde olarak kullanılmaya el
verişli her nevi müstahsallar. 

F A S I L : 36 

25 

2 

Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni eşyası; kibrit; piroforik 
halitalar; kolay ateş alan maddeler 

NOT : 
1. Bu fasla, izole edilmiş kimyaca muayyen bileşik

ler dâhil değildir (Fasıl 28 ve 29). 
36.08 pozisyonu münhasıran aşağıda yazılı olanları 
ihtiva eder : 
a) Alkol esash katı yakıtlar, metaldehid (29.10 

pozisyonundaki toz halinde sâf metaldehid ha
riç) ve benzeri yakıtlar; 

b) 300 CmJ ve daha az istiap hacmında bulunan 
ambalajlar içinde çakmak ve ateşleyiciler için akar 

yakıtlar; 
c) Kükürtlü fitiller, kordelâ fitilleri, fitilli mum

lar, plâketler ve benzerleri; 
d) Beçineli meşaleler, ateş yakıcılar ve benzerleri. 

36.01 -
36.02 -
36.03 
36.04 

Barut. 
Müstahzar patlayıcı maddeler. 
Fitiller, infilâk fitilleri. 
Kapsüller ve infilâk kapsülleri; 
natörler. 

ateşleyiciler; deto-

50 
50 
50 

30 
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36.07 

Eşyanın cinsi 

-Pirotekni eşyası (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, 
parafinli kapsüller, paragrel füzeler, gazojen ateşle
yicileri ve benzerleri). 
Kibrit : 

a) Mumlu kibritler. G. 100 Kg . 
b) Poşet kibritler. G. 100 Kg . 
c) Sairleri. G. 100 Kg. 

- Ferro - serium ve sair piroforik halitalar, her şekilde: 
a) Çakmak taşları. S. 1. Kg. 

b) Sairleri. 
- Kolay ateş alan maddeleri mamulâtı. 

Kıymetin
den %' 

50 
Lira 
200 
175 
150 

100 
Kıyme

tinden % 
100 
50 

FASIL : 37 
Fotoğraf ve sinematograf eşyası 

NOT : 
"7.08 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dâhildir : 

a) Bevelâlörler, fiksörler., virörler, emülsiyonlar, 
ilâh... gibi fotoğrafçılıkta kullanılan mahlut 
kimyevî müstahsallar; 

b) Aynı istimal yerlerinde kullanümıya elverişli, 
doze edilmiş olsun olmasın, istimale hazır bir 
şekilde perakende satış için ambalajlanmış sâf 
müstahsallar. 

Bununla beraber vernikler, yapıştırıcı maddeler ve 
benzeri müstahzarlar 37.08 pozisyonuna dâhil değil
dir. Bunlar ait oldukları pozisyonlardadır. 

- Hassaslandırılmış levhalar, boş, camdan veya sair 
maddelerden. 
Hassaslandırılmış peliküller, boş, delinmiş olsun ol
masm, rulo veya şerit halinde. 

-Hassaslandırılmış kâğıtlar, kartlar ve mensucat; dol
durulmuş olsun olmasın, develope edilmemiş : 

a) Boş. 
b) Sairleri. 

-Levhalar, peliküller ve filimler, doldurulmuş, develo
pe edilmemiş, negatif veya pozitif. 
Levhalar ve delinmemiş peliküller ve uzunluğu 4 met
re veya daha kısa olan delinmiş peliküller, doldurul
muş develope edilmiş, negatif veya pozitif. 

- Sadece ses izlerini ihtiva eden sinema filmleri, dol
durulmuş ve develope edilmiş negatif veya pozitif. 

- Sessiz veya hem hayali ve hem de sesi ihtiva eden 
sair sinema filimleri, doldurulmuş ve develope edil
miş, negatif veya pozitif. 
Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyevi müstahsallar, şim
şek ışığı meydana getiren müstahsallar dâhil. 

F A S I L : 38 

Kimya sanayiinin muhtelif müstahsalları 
NOT 

Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) Müstahzar suni mayalar (21.06) ; 
b) Mahlut halde bulunmıyan, izole edilmiş kim

yaca muayyen bileşikler (Fasıl 28 ve 29) ; 
c) 30.03 pozisyonu anlamında ilâç telâkki olunan 

dezenfekte edici, haşarat öldürücü, ilâh... müs
tahzarlar; 

d) 33.01 pozisyonundaki uçan yağlar; 
e) Kükürtlü fitiller, kordelâ fitiller ve plâketler 

(36.08) ; 
f) 39 uncu fasıldaki suni plâstik maddeler ve 

suni reçineler ve bilhassa eritilmiş reçineler, 
zamk - esterler ve tabiî kauçuğun kimyevi 
müştakları (39.05). 

Aşağıda yazılı olanlar 38.19 pozisyonuna girer : 
a) Gazların tasfiyesine mahsus alkali hale geti

rilmiş demir oksidleri; 
b) Karnalit bakiyesi lesivler; 
c) Fırınların sühunet derecesini kontrola mah

sus eriyen müşirler (Kil mahrutlar); 
d) Kazan taşlarının teşekkülüne mâni olmak için 

kullanılan müstahzarlar; 
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e) Elektrik ampullerinde ve tüplerde boşluğu da
ha mutlak hale getirmek için kullanılan bar
yum, sezium, zirkonium, ilâh... esaslı emici 
bileşikler; 

f) Mürekkep çıkaran ve teksir makinesi yazı
larının tashihinde kullanılan bileşikler (Cor-
rector). 

38.01 -

38.02 -
38.03 

38.04 -

38.05 

38.06 

38.07 -

38.08 

38.09 

38.10-

38.11 

38.12-

38.13 — 

38.14 — 

38.15 — 

38.16 — 

38.17 — 

38.18 — 

38.19 — 

— Suni grafit ve sulu süspansiyon halinde kolloidal 
grafit : 

a) Suni grafit. 
b) Sairleri. 

— Hayvani kara (Kemik karası). 
— Aktif kömürler (Renk giderici, depolarizan veya 

emici) ve sair aktif müstahsallar (Silisli aktif fo
sil, aktif kil , ilâh...), 

— Amonyakh sular ve hava gazının tasfiyesinden elde 
edilen krüt amonyak «crude ammoniac». 

— Toloyl (Tali oü) ham veya taktir edilmiş (Sud usu
lü ile selüloz hamuru imâlinden bakiye müstahsal). 

— Linyosülfitler (Bisülfit usulü ile selüloz hamuru ima
linden bakiye müstahsallar). 

— Terebantin esansı; sanavberiye fasilesinden ağaçla
rın taktiri veya sair surette muamele görmesiyle elde 
edilen çam ağacı esansı veya çam esansı ile ben
zeri terpenik sair muhalHUer; çam yağı (Pine oil) 
ve ham terpineol : 

a) Çam yağı. 
b) Sairleri. 

— Kolofanlar ve reçineli ziftler : 
a) Kolof an. 
b) Sairleri. 

— Odunun taktirinden elde edilen sair müstahsallar 
(Nebati katran, kreozot yağı, pirolinyitler, ilâh...), 
metilikalkol hariç. 

— Reçineli yağlar (Dekarboksile edilmiş olsun olma
sın); rezinatlar. 

— Her nevi nebati kara sakızlar; bira fabrikalarında 
kullanılan kolofan veya kara sakız esaslı bileşikler 
ve benzeri bileşikler, dökümhane maçalarında kulla
nılan reçineli aglomere ediciler. 

— Dezenfekte edici, haşarat öldürücü, antikriptogamik, 
herbisid ve benzeri müstahzarlar, zehirli tane ve 
yemler dâhil 
Haşıl ve apreler (Likenli, nişastalı, ilâh...lı), mensu
cat, kâğıt, deri sanayiine veya benzeri istimallere 
mahsus; mensucat sanayiinde mordan olarak kul
lanılan müstahzarlar. 
Madenlerin lehimlenmesi ve kaynak yapılması için 
oksitleri temizliyen bileşikler ve bu işlerde kullanı
lan yardımcı sair bileşikler. 
Vülkanizasyonu çabuklaştırıcı bileşikler. 
Mikrobiyoloji ve lâboratuvar araştırmaları için hu
susi surette hazırlanmış kültür vasatları. 
Yangın söndürme cihazları için müstahzarlar; yangın 
söndürme bombaları. 
Mahlut halde bulunan muhalliller ve sulandırıcılar 
(Vernikler veya benzeri müstahsallar için). 
Sair kimyevi müstahzarlar ve kimya sanayiinin ba
kiye müstahsalları (Tarifenin başka yerlerinde bu
lunmıyan veya zikredilmiyen). 

Bölüm : VII 
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Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni 
reçineler ve bu maddelerin mamulâtı; tabiî sentetik 

veya taklit kauçuk ve kauçuk mamulâtı 

FASIL : 39 

Suni plâstik maddeler, selülozun eter ve esterleri, suni reçineler 
ve bu maddelerin mamulâtı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Vernikler (32.09) ve yapıştırıcı maddeler 
(35.06); 

b) JfO mcı fasılda tarif edilen şekilde sentetik kau
çuk ve sentetik kauçuk mamulâtı; 



Sahife: 8476 (ftcamî Gazete)i 6 MART 1954 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

c) Eyer ve koşum takımları ve aksamı (42.01), 
evrak çantaları, fotoğraf ve dürbün kılıfları, 
bavullar ve 42.02 poziyonunda yazılı sair eşya; 

d) Hasırcı ve sepetçi eşyası (Fasıl 46); 
e) Dokumaya elverişli suni ve sentetik maddeler 

ve bu maddelerin mamulâtı (Bölüm XI) ; 
f) XII nci bölümdeki ayakkabılar ve aksamı, 

şapka ve sair başlıklar ve bunların aksamı, 
her nevi şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bun
ların aksamı, yelpazeler ve XII nci bölümde 
yazılı sair eşya; 

g) 71.16 pozisyonundaki taklit mücevherci eşyası; 
h) XVI ncı bölümdeki eşya (Makineler ve cihan

lar, elektrik malzemesi) ; 
ij) Nakil vasıtaları akması (Bölüm XVII) ; 
k) Optik tarzda işlenmiş suni plâstik maddeler, 

gözlük çerçeveleri, resim aletleri ve 90 mcı 
fasıldaki sair eşya; 

l) 91 inci fasıladki eşya (Meselâ : Kol saatleri, 
duvar saatleri ve bunların aksamı) ; 

m) Musiki aletleri ve bunlarm aksamı üt 98 nci 
fasıldaki sair eşya; 

n) Mobilyalar ve aksamı (Fasıl 94) ; 
o) Fırçalar ve 96 ncı fasıldaki sair eşya; 
p) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, spor alet 

ve vasıtaları (Fosil 97) ; 
r) Düğmeler, kayarak kapaman fermuarlar, yazı 

kalemi sapları, dolma kurşun kalemler ve bun
ların aksamı, pipo, sigara ağızlıkları, ilâh.... in 
aksamı, taraklar, izotermik şişelerin ve izoter-

mik kapların aksamı ve 98 inci fasıldaki sair 
eşya. 

Plâstik madde evsafını haiz olmayan müstahsallar 
ve bihassa ısıtma ile sertleşmiyen mayi halinde 
polimer mMstahsallar (Polybüten, ilâh...) 39.01 ve 
39.02 pozisyonlarına dâhil değildir. 
39.01 ilâ 39.06 (Dâhil) pozisyonlarına giren müs-
fahsallarm münhasıran aşağıdaki şekil ve hallerde 
olması lâzımdır : 
a) Mayi veya hamur halinde müstahsallar (Sub

ye, dispersion ve mahlûl halinde olanlar dâ
hil); 

b) Boyayıcı maddeleri veya dolgu maddelerini ilı-
tiva etsin etmesin külçe, küçük ve büyük par
çalar, toz, pul ve gayrimütecanis kütleler ve 
mümasili şekillerde (Kalıba dökülmek üzere 
hazırlanmış tozlar dâhil); 

c) Tüp, ince ve kalın çubuk ve profiller; 
d) Rulo haline getirilmiş, muhtelif tabakalardan 

ibaret olsun olmasın, sathı işlenmiş veya bas
malı bulunsun bulunmasın müstatil veya kare 
şeklinde levha, yaprak, ince tabaka veya şerit
ler; 

e) Mamulât döküntü ve hurdaları. 

39.01 — Kondansasyon ve polikondansasyon müstahsalları, 
tadil edilmiş olsun olmasın, polimerize edilmiş bulun
sun bulunmasın ı('Fenoplâstlar, aminoplâstlar, alkid-
ler, açık zencirli polikondansasyon müstahsallari, si
likon reçineleri, ilâh...). 

39.02 — Polimerizasyon müstahsalları l(Polietilen ve müştak
ları, polistiren, polivinil klorür, polivinil asetat ve 
pollvinilik müştaklar, akrilik ve metakrilik müştak
lar, alil eterler ve esterler, kopolimerler, kumaronin-
den reçineleri, ilâh...). 

(39.03 — Selüloz müştakı müstahsallar: Rejenere selüloz, se
lüloz nitrat, selüloz esetat ve selülozun sair ester
leri; selüloz eterleri ve selülozun sair müştakları, 
plâstikleştirilmiş olsun olmasın (Vülkanize fibro, 
seloidin ve kolodyonlar, selüloid, verniklerin hazırlan
ması için «baz» denilen kuru veya hamur halde hu
lâsalar, ilâh...): 
a) Metrekare ağırlığı 60 gramdan az şeffaf yaprak

lar. 
b) Sairleri. 

39.04 — Albuminoid maddelerin müştakları müstahsallar, 
ıkatılaştırılmış (Katı kazein, katı jelatin, ilâh...). 

39-05 — Tabii reçinelerin müştakları müstahsallar (Eritilmiş 
zamklar, zamk esterler, polimerize zamklar, okside 
zamklar, hidrojene zamklar, ilâh...); tabu kauçuğun 
kimyevi müştakları .(Klorlu, klorhidr«.tlı, üâh... lı). 
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39.06 —• Sair suni plâstik maddeler ve suni reçineler. 
39.07—39.01 ilâ 39.06 ı(Dâhil) pozisyonlarındaki suni plâs

tik maddelerden mamulât : 
a) Müstakil veya murabbadan gayrı şekilde kesilmiş 

levha, yaprak, pelikül ve şeritler. 
b) Sairleri. 

F A S I L : 40 

Kauçuk (Tabii, sentetik, taklit) ve kauçuk mamulâtı 

NOT : 
1. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifenin hangi bö

lümünde kullanılmış olursa olsun kauçuk tâbirin
den tabii kauçuk, balata, gütaperka ve benzeri 
tabii zamklar, sentetik kauçuk, yağlardan müştak 
kauçuk (Taklit kauçuk) ve bütün bu muhtelif 
müstahsallarm rejenere edilmesinden hâsıl olan 
kauçuk anlaşılır. 

S. Kauçuk ile dokumaya elverişli maddelerden imal 
edilmiş olan aşağıda yazılı eşya bu fasla, dâhil 
değildir. Bunlar XI inci bölümdedir: 
a) Elâstiki mensucat, bu mensucattan yapılan 

giyim eşyası ve sair eşya, elâstiki veya kau-
çuklu örme eşya; 

b) Bir veya müteaddit yüzüne kauçuk sürülmüş 
ve metre karesinin ağırlığı 1,5 kilogramı geç-
miyen bir veya iki katlı mensucattan levha, 
yaprak, şerit ve profiller ve bunlardan ma--
mul eşya; 

c) Bir veya mütaaddit yüzüne kauçuk sürülmüş 
olan ve kauçuğun ağırlığı umumi sikletinin 
% 50 sini aşmtycm keçeden levha, yaprak ve 
profiller ve bunlardan mamul eşya; 

f) İçlerine kauçuk sürülerek empermeabilize edil
miş dokumaya elverişli maddelerden hortum
lar. 

3. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir. : 
a) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (Fasıl 64); 
b) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların aksamı, 

banyo başlıkları dâhil (Fasıl 65); 
c) Makinelerin, makineli ve elektrikli hicazların 

sertleştirilmiş kauçuktan aksamı ile elektro 
teknik sahada kullanılan sertleştirilmiş kau
çuktan her nevi eşya ve bunlarm aksamı (Bö
lüm XVI); 

d) 90, 9%, 94 ve 96 ncı fasıllarda yer almış olan 
eşya; 

e) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar ve spor 
eldivenlerinden gayrı spor alet ve vasıtaları 
(Fasıl 97); 

f) Düğmeler, yazı kalemi sapları, pipo sapları ve 
benzerleri taraklar ile 98 inci fasılda yer almış 
olan sair eşya. 

4- 40.02 pozisyonu anlamında sentetik kauçuk tâbi
rinden, bir kere vülkanize edildikten sonra ter-
moplâstik vasfı tekrar elde edilemiyen pölibütad-
yen (Buna), poliklorobütadyen (GRM), pölibü-
tadyenstiren (GRS), poliakrilonitril - bütadyen 
(GRA), tioplastlar (GRP), ilâh... gibi vülkanize 
edilebilen sentetik termoplâstik maddeler anla
şılır. 

5. 40-01 ve 40.02 pozisyonlarına dolgu maddeleri, an-
tioksijen ajanlar, vülkanizasyonu çabuklaştıran 
maddeler veya boyayıcı maddeleri, ilâve edilmiş 
olan tabii veya sentetik kauçuk dâhil değildir. 

6. 40-06 pozisyonu anlamında €Kauçuk mahlûl ve 
dispersiyonları» tâbirinden münhasıran, muhallil, 
süspansiyon mayileri veya vülkanizasyon ajanları 
ilâve edilmiş olsun olmasın, kauçuk ihtiva eden 
mayi müstahsallar anlaşılır. Sair asli maddeleri 
ihtiva eden mahlûl ve dispersiyonlar hale göre 
32.09 pozisyonundaki vernikler veya 35.06 pozis
yonundaki yapıştırıcı maddeler rejimine tabidir. 

7. Vülkanize kauçuk evsafını gösteren bütün kauçuk--
lar, vülkanizasyon ameliyesi geçirmemiş olsalar 
dahi, vülkanize kauçuk rejimine tabi tutulurlar. 

8. Maktalarının şekli ne olursa olsun vülkanize ka
uçuktan çıplak teller ufki maktalarının en geniş 
kutru 5 milimetreyi aştığı takdirde 40.O8 pozisyo
nun* gider. 
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4001 

40.02 
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40.44 

40.05 
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40 07 

40.08 
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40,10 

40.11 

40.12 

46.13 

40-14 

Eşyanın cinsi 

40.15 

40.16 

I - Ham kauçuk 
Tabii (kauçuk, balata, gütaperka ve benzeri tabii 
zamklar, hara amonyakal lateks dâhi l : 
a) Krespol. 
b) Sairleri, 
Sentetik kauçuk; yağlardan müştak -taklit kauçuk. 
Rejenere kauçuk. 
Döküntü, kırpıntı ve toz halinde s er tleşUrilmemdş 
kauçuk ve münhasıran 'kauçuk yapımımda kullanılan 
kauçuk eşya hurdaları : 
a) Köhne mamulât hurdaları. 
b) Sairleri. 

II - Vülkanize edilmemiş kauçuk 
Vülkanize edilmemiş kauçuktan levha, yaprak ve 
şeritler. 
Vülkanize edilmemiş kauçuktan sair eşya (Mahlûl 
ve dispersiyonlar, vülkanize edilmemiş kauçuk em
dirilme dokumaya elverişla iplikler, her türlü mesnet 
üzerinde sanayide kullanılan yapıştırıcılar, ilâh...) : 
a) Róndela ve contalar. 
*>) Sairleri. 

/// - SertleştirÜmemiş vülkanize kauçuk mamulâtı 
- Vülkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve ipler, doku
maya elverişli ipliklerle kaplanmış olsun oimasm, 
vülkanize kauçuk emdirilmiş veya kaplanmış doku
maya elverişli iplikler. 

-Sertleştirilmiş vülkanize kauçuktan levha, yaprak 
ve şeritler* kesilmemiş veya tmüstatil veya kare şek
linde kesilmiş; serti eştirilmemiş vülkanize kauçuktan 
profiller. 

• SertleştirÜmemiş vülkanize kauçuktan horu ve hor
tumlar : 
a) Tazyikli hava çekiçleri için hususi hortumlar. 
b) Sairleri. 
Vülkanize kauçuktan taşıyicı kolanlar ve transmis
yon kolanları. 
Bandajlar, iç ve dış lâstikler, kara ve hava nakil 
vasıtalarının tekerlekleri için. 
Sertleştınimemaş vülkanize kauçuktan hijyenik, is
pençiyari ve cerrahi eşya (Emzikler dâhil), sertleş
tirilmiş kauçuktan aksamı olsun olmasın. 
Kauçuktan giyim eşyası, eldivenler ve sair giyim 
eşyası teferruatı, nerede kullanılursa kullanılsın, 
SertleştirÜmemiş vülkanize kauçuktan sais* mamu
lât : 
a) Róndela ve contalar. 
b) Sairleri. 

IV - Sertleştirilmiş kauçuk (Ebonit) ve mamulâH 
Sertleştirilmiş kauçuk .(Ebonit), külçe, levha, yaprak 
halinde, kesilmemiş veya müstatil veya kare şek
linde kesilmiş, çubuk veya .tüp halinde; sertleştirilmiş 
kauçuk döküntüleri!, tozları ve hurdaları. 
Sertleştirilmiş kauçuktan '(Ehonit'den) eşya. 
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Eşyanın cinsi 

c) Tüylü, hayvanların tüyü almmamtş ham deri* 
leri (48.01). Bununla beraber sığır cinsi (filan
da dâhil), at cinsi, koyun cinsi, keçi cinsi (Ast
ragan veya karakul - persaniye, breitschtoantz 
ve benzerleri - denilen kıvırcık tüylü kuzuların, 
Hint kuzularının, Moğolistan, Tibet ve Yemen 
keçileri ve oğlaklarının derUeri hariç), domuz 
cinsi hayvanların (Pekari dâhil), dağ keçileri
nin, ren geyiklerinin, elan ve sair geyiklerin, 
kıh veya yünü alınmamış ham derileri 41.01 
pozisyonundadır; 

d) Bilûmum hayvanların kürk imaline elverişli 
aprelenmiş derileri (43.02). 

t. Tarifenin hangi bölümündo' geçerse geçsin aglo-> 
mere deri ve kösele tâbiri 41.10 pozisyonunda va
zıh maddeleri ifade eder. 

« Ham deriler (Taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlen
miş veya salamuran «pikle»), koyun cinsi hayvan
ların yünü alınmamış derileri dâhil : 
a) Sığır cinsi. 
b) Sairleri. 

-Sığır cinsi hayvanların (Manda dâhil) ve at cinsi 
hayvanların hazırlanmış deri ve köseleleri, 41.06, 
41.07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olanlar hariç : 
a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye gör

memiş. 
b) Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye görmüş. 
c) Fodüsüet ile (kumlu, -kabartmalı, resimli gibi) 

sathı süslenmiş deriler. 
• Koyun cinsi hayvanların hazırlanmış derileri, 41.06, 
41.07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olanlar hariç: 

a) Tabaklanmış, fakat daha ilerdi bir ameliye 
görmemiş. 

to) Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye görmüş. 
e) Fodüsüet ile (kumlu, kabartmadı, resiımli gibi) 

sathı süslenmiş deriler. 
Keçi cinsi hayvanların hazırlanmış derileri, 41.06, 
41.07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olanlar har iç : -

a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye gör
memiş. 

b) Tabaklanmış ve daha 1leri bir ameliye görmüş. 
e) Fodüsüet ile (kumlu, kabartmalı, resimli gibi) 

sathı süslenmiş deriler. 
Sair hayvanların köseleri ve hazırlanmış derileri, 
41.06, 41.07, 41.08 pozisyonlarında yazılı olanlar hariç: 

a) Tabaklanmış, fakat daha ileri bir ameliye 
görmemiş. 

fe) Tabaklanmış ve daha ileri bir ameliye görmüş. 
c) Podüsüet ile (kumlu, kabartmalı, resimli gibi) 

sathı süslenmiş deriler. 
Oüderüer. 
Parşömine deriler. 
Ruganh ve yaldızlı deri ve köseleler. 
Tabaklanmış derilerin kırpıntıları ve sair döküntüleri. 
Aglomere deri ve köseleler, deri ve köseleden veya 
deri ve kösele elyafından, levha veya yaprak halinde, 
rulo halinde olsun olmasın. 

5 
85 

45 
75 

100 

50 
75 

100 

50 
75 

100 

50 
75 

100 
100 
90 

100 
25 

100 

41 
BeH ve köseleler 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Tabaklanmamış derilerin kırpıntıları ve ben
zeri mir döküntüleri <05.06); 

o) Ham veya basit bir şekilde Hasırlanmış (05.Ot) 
veya aprelenmiş veya bir mesnede takılmış 
(67.01) tam veya parça halinde tüylü kuş de
rileri; 

F A S I L : 42 
Peri ve kösele mamulâtı; eyer ve koşum takımları; bavullar, 

çantalar, kılıflar, kutular, mahfazalar ve benzeri 
mamulât; bağırsak mamulâtı 

NOT 9 

1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) Cerrahide kullanılan katgütler (30.05) ; 
b) İçi tabU veya taklit kürkle kaplı deri veya 

köseleden giyim eşyası ve teferruatı (eldivenler 
hariç) üe dışında basit bir süs mahiyetini aşan 
tabii veya taklit kürkten aksamı bulunan deri 
veya köseleden giyim eşyası ve teferruatı. 
Bunlar Hale göre 43.03 veya 43.04 pozisyonla
rına gider; 

o) Erzak fileleri (Bölüm XI); 
d) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (Fosil 64); 
e) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların aksamı 

iWa$ü 65); 

6 MART im 

Tarife 
No. 

5 

25 

Bölüm: VIH 
Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bunların mamulâtı; 

eyerler m koşum takımları; bavullar, çantalar, kılıflar> 
kutular, mahfazalar ve benzeri mamulât; bağırsak 

mamulâtı 

FASIL: 

SafaSfe: 8477 

Kıymetin
den % 

60 

20 

25 



Sahffe: 8478 (Rtmm Gazete) 6 MART 1954 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. 

f) Kamçılar ve kırbaçlar (66.02); 
g) Musiki aleti telleri (92.08); 
h) Mobilyalar ve mobilya aksamı (Fasıl 94); 

ij Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, spor alet 
ve vasıtaları (spor eldivenleri hariç) (Fasıl 97); 

k) Düğmeler (98.01). 
. Bu fasılda, yazılı eşyadan imali bitirilmemiş veya 

tamamlanmamış olanlar bu nevi eşyanın imali bi
tirilmiş veya tamamlanmış bulunanlarının mümey
yiz vasıflarını gösterdiği takdirde aynı rejime tabi 
tutulurlar. 

. Seyahat çanta, ve bavullarının, tuvalet çantaları
nın veya benzerlerinin içinde bulunan şişe, fırça, 
makas, ilâh... gibi eşya, kendilerine veya bulun
dukları eşyaya zarar verilmeden ayrılacak bir du
rumda iseler ait oldukları pozisyonlara giderler. 

. Tabii veya aglomere deri veya köseleden yapılan 
eldivenler (Spor eldivenleri ve koruyucu eldivenler 
dâhil), önlükler ve meslek veya sanat erbabının 
korumak üzere kullandıkları hususi teçhizat, as
kılar, bel kemerleri, kılıç kemerleri ve askıları, 
bilezikler saat kayışları 42.03 pozisyonundadır. 

42.01 — Eyer ve koşum takımları ve aksamı (bilûmum hay
vanlar için eyer , hamut, koşum kayışı, dizlik vesair 
koşum .eşyası, ilâh...), imal edildiği madde ne olursa 
olsun. 

42.02 — Evrak çantaları, el çantaları, para cüzdanları, sigara 
ve tütün tabakaları, fotoğraf, dürbün ve emsali eşya 
kılıfları, mücevher kutuları, gözlük mahfazaları, ba
vullar, çantalar, sandıklar, asker çantaları, kamp 
çantaları (arkaçantaları) ve benzeri eşya, tabii deri 
ve köseleden, mukavvadan veya aglomere deri ve 
köseleden, vülkanaıze f ibrodan, suni plâstik' madde
lerden veya mensucattan. 

42.03 — Tabiî veya aglomere deri ve köseleden giyim eşyası 
ve teferruatı. 

42.04 — Tabii veya aglomere deri ve köseleden teknik saha
da kullanılan eşya. 

42.05 — Tabiî veya aglomere deri ve köseleden sair eşya, 
42.06 — - Bağırsak, kursak, mesane ve veter mamulâtı. 

FASIL 43. 

Postlar, kürkler, taklit kürkler ve bunların mamulâtı 

NOT : 
1. Bu fasla aşağıda yazılı olanlar dâhil değildir : 

a) Ham veya basit bir şekilde hazırlanmış (05.07) 
veya aprelenmiş veya bir mesnede takılmış 
(67.01) tam veya parça halinde tüylü kuş de
rileri; 

b) 41 inci fasıl notunun 1 inci maddesinin (c) fık
rasında belirtilen ham deriler ile kürk imalin
de kullanılmaya müsait olmıyacak şekilde ta
baklanmış veya hazırlanmış tüylü deriler 
(Fasıl 41); 

c) Kısmen deri ve kısmen de tabii veya taklit 
kürkten yapılmış eldivenler (42.03); 

d) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (Fasıl 64); 
e) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların aksamı 

(Fasıl 65); 
f) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, spor alet 

ve vasıtaları (Fasıl 97). 
2. 43.02 pozisyonu anlamında «eklenmiş kürk» ler 

tabirinden birden ziyade tam veya parça halinde 
kürkün dikilerek birleştirilmesi suretiyle meydana 
getirilen kare, mustatil veya haç şeklinde yarı 
mamuller anlaşılır. Bulundukları hallerde doğrudan 
doğruya veya basit bir kesme ameliyesiyle kulla
nılması mümkün olan kürkler ile giyim eşyası ak
samı veya teferruatı olarak kullanılmak üzere di
kilmiş ta n veya parça halinde kürkler bu tâbirin 
medlulüne dâhil değildir. 

3. 1 numaralı notla bu faslın dışında bırakılanlar 
müstesna, içi tabii veya taklit kürkle kaplı giyim 
eşyası ve teferruatı ile dışında basit bir süs ma
hiyetini aşan tabii veya taklit kürkten aksamı bu
lunan giyim eşyası ve teferruatı hale göre '/3.03 
veya 43.04 pozisyonlarına gider. 

100 

100 

100 

5 
100 
25 

Eşyanın cinsi 
Kıymetir 

den % 

.4. 43.04 - pozisyonu anlamında, «Taklit kürk» tâbirin
den, deri, mensucat, ilâh ... üzerine yün, kıl veya 
sair elyafın dikilmesi veya yapıştırılması suretiyle 
elde edilen kürk benzeri eşya anlaşılır. Dokuma 
suretiyle imal edilen taklitler (Meselâ kadife, pe
lüş, bukleli, ilâh...) mensucat bölümündedir. 

43.01 -
43.02 

43.03 -
43.04 

-Ham postlar. 
-Aprelenmiş postlar (Kürkler), eklenmiş olsun olma

sın; dikilmemiş bakiye ve döküntüler. 
- Kürk mamulâtı. 
- Taklit kürkler ve mamulâtı. 

30 

80 
100 
100 

Bölüm : I X 

Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü, mantar ve mantar 
mamulâtı; hasırcı ve sepetçi eşyası 

FASIL : 44. 

Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla 'lâhil değildir : 

a) Bilhassa ıtriyatçılıkta, tababette, haşarat ve 
parazit itlafında kullanılan cinsten ağaçlar 
(12.07); 

b) Boyacılıkta ve dabagatte kullanılan ağaççlar 
(18.01); 

c) Aktif kömür (38.03); 
d) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (Fasıl 64); 
e) Bastonlar ve baston, şemsiye ve kırbaç aksa-

samı (Fosil 66); 
f) 68.09 - pozisyonunda yazılı mamulât; 
g) XVII nci bölümdeki eşya (Araba parçaları 

gibi); 
h) 91 inci fasıldaki eşya (Duvar saatleri ve mah

fazaları gibi); 
ij) Musiki aletleri ve musiki aletleri aksamı (Fa

sıl 92); 
k) Ateşli silâhların aksamı (93.06): 
l ) Mobilyalar ve mobilya aksamı (Fasıl 94); 

m) Oyun aletleri ve vasıtaları, oyuncaklar, spor 
aletleri ve vasıtaları (Fasıl W7); 

11) Pipolar, benzeri eşya ve bunların aksamı, düğ
meler ve 98 inci fasıldaki sair eşya. 

2. Monte edilmemiş veya sökülmüş ağaç mamulâtı, 
camdan, mermerden veya sair maddelerden aksam . 
ve teferruatı ihtiva etsin etmesin, bu mamuMtı 
teşkil eden aksam ve teferruat aynı zamanda it
hal edilmek sortiyle, monte edilmiş mamulât, reji
mine tabidir. 

3. Bu fasılda «ıslah edilmiş ağaç» tabirinden kimye
vi veya fizikî bir ameliyeye tabi tutularak kesa
feti, sertliği belirli bir şekilde artırılmış ve miha
niki, kimyevi veya elektrikî tesirlere karşı fazla-
laca mukavim bir hale getirilmiş masif veya bir
birlerine yapıştırılmış yapraklardan mürekkep, 
bir birleştirme ameliyesinden daha ileri ameliye 
görmüş ağaçlar anlaşılır. 

if. 44-19 ilâ 44-28 (dâhil) pozisyonlarındaki eşya kap
lama, hücreli, ıslah edilmiş veya aglomere edilmiş 
ağaçlardan veya kontrplâktan imal edilse dahi te
kabül ettiği ağaç mamulâtı rejimine tabidir. 

5. Madenden teferruatı ihtiva eden ağaçtan aletlerin 
işbu teferruatı, iş gören kısmı teşkil etmediği tak
dirde 44-25 pozisyonundadır. 

44.01 — Yakmaya mahsus ağaç, kütük, kesilmiş odun, çalı 
çırpı, odun döküntüsü, talaş dahil. 

44.02 — Odun kömürü, aglomere edilmiş olsun olmasın. 
15 
15 



Tarife 
No, 

44.03 

44.04 

44 05 

44.06 
44.07 
44.08 

44.09 

44.10 

44.11 

44.12 
44.13 

4414 

44.15 

44.16 

44.17 

44.18 

44.19 

44.&0 
44.21 

44 22 

44.23 

44.24 
44.25 

44.26 

Eşyanın emsi 

Yuvarlak ağaçlar, ham, kabuğu soyulmuş veya bal
ta ile kabalan alınmış olsun olmasın: 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, limon, zeytin, 
tik, sedir, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 
ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar. 

G. 100 Kğ. 
b) Sairleri. 6. 100 K g . 

Kabaca mtistatil veya kare şeklinde yontulmuş ağaç
lar : 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, limon, zeytin, 
tik, sedir, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 
ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar 

G. 100 Kg . 
b) Sairleri. G. 100 Kg. 

Sadece uzunlamasına biçilmiş veya yarılmış ağaçlar, 
kalınlığı 5 milimetreden fazla: 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, limon, zeytin, 
ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar 

G. 100 Kg . 
b) Sairleri. G. 100 Kg. 

- Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar. 
- Ağaçtan demiryolu traversleri. 
-Fıçı tahtaları, ik i yüzü testere ile biçilmiş olsun ol

masın, başkaca bir ameliyeye tabi tutulanlar hariç. 
- Ağaçtan çemberlikler; yarılmış sırıklar; uçları sivril-

riltilmiş büyük ve küçük kazıklar j(Uzunlamasına bi
çilmiş olanlar hariç); sepetçi eşyası, kutu, elek ve 
benzeri eşya imalinde kullanılan kasnaklık ince ağaç 
şeritler; sirke imalimde kuSanılan yongalar. 

-Baston, Şemsiye, kamçı, alet sapı için ağaçlar, ka
baları alınmış veya kabaca yuvarlak bir hale getiril
miş, torna edilmiş ve bükülmüş veya başkaca bir 
ameliyeye tabi tutulmuş olanlar hariç. 

•Ağaçtan şeritler; ağaçtan kibrit çöpleri; ağaçtan 
kundura çivileri: 

a) Kibrit-çöpleri. 
b) Sairleri. 

•Ağaç yünü; ağaç unu. 
Rendelenmiş, lâmbalanmış, yiv açılmış veya benzeri 
ameliyelere tabi tutulmuş ağaçlar; birleştlrilmemiş 
parke tahtaları dâhi l : 

a) Ceviz, şimşir, ıhlamur, dişbudak, limon, zeytin, 
tik, sedir, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi 
ve memlekette yetişmiyen sair ağaçlar. 

b) Sairleri: 
1. Parke tahtaları. 
2. Sairleri. 

Kaplam alık ağaç yapraklar, biçilmiş veya dilinmiş, 
kalınlığı 5 mm. ve daha az, bir yüzü kağıt veya men
sucatla takviye edilmiş olsun olmasın. 
Kaplama ağaçlar ve kontrplâklar, başka maddeleri 
ihtiva etsin etmesin. 
Ağaç panolar, oyuk veya hücreli, âdi madenden yap
raklarla kaplanmış olsun olmasın. 
Islah edilmiş ağaçtan panolar, levhalar, bloklar ve 

Lzerleri. 
-Aglomere ağaçlar, pano, levha, blok ve benzeri şekil
lerde, tabii ve suni reçinelerle veya 3air organik ya
pıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş yongadan, ta
laştan ve ağaç unundan. 
Ağaçtan çubuklar ve pervazlar,- mobilya, çerçeve, 
dahilî tezyinat, elektrik boruları geçirmek ve benzeri 
işler için. 
Ağaçtan çerçeveler, resim, ayna ve benzerleri için. 
Ağaçtan büyük sandıklar, küçük sandıklar,' kafesler, 
külekler ve tamamlanmış benzeri ambalajlar; kurul
muş kurulmamış, aksamı birleştirilmiş olsun olma
sın. 
Ağaçtan fıçı, küv, gerdel, kova ve sair fıçıcı mamulâ
tı ve bunların 44.08 pozisyonunda yazılı olanlardan 
garı aksamı 
Bina ve inşaat için ağaçtan doğramacı mamulâtı, ah
şap kurma binalar ve aksamı ile pano halinde birleş
tirilmiş parke tahtaları dahil. 
Ağaçtan mutfak, sofra ve çamaşır edevatı. 
Ağaçtan aletler, alet gövdeleri, alet saplan, fırça 
gövdeleri ve sapları, her türlü ayakkabı kalıpları j 

a) Ayakabı kalıpları. 
b) Sairleri. 

Tornalanmış ağaçtan masuralar, bobinler, makara
lar ve benzerleri, iplik ve dokuma sanayii ve dikiş ip
likleri için. 

luymecc 
den % 

L. K, 
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Tarife 
No. 

- t' 1 "• " ' 

44.27 

(Eşyanın cinsi 

44.28 

Ağaçtan kutular, çekmeceler, mahfazalar, kalemlik 
İlkler, portmantolar, avizeler, aplikler, lâmbalar, si 
gara kutuları, -şekerlikler, biblolar* ziynet eşyası vt 
benzeri eşya ve bunların ağaçtan aksamı. 
Ağaçtan sair mamulât. 

FASHi: 45 
Mantar ve mamulâtı 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değildir : 

a) Ayakkabılar ve ayakkabı aksamı (Fasıl 64); 
b) Şapkalar ve sair başlıklar ve bunların aksamı 

(Fasü 68); 
c) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, spor alet 

ve vasıtaları (Fasıl 97). 
2. Kabaca müstatil veya %are şeklinde yonfulmuş 

veya kabuğu soyulmuş tabii mantarlar 45.02 po
zisyonuna gider. 

45.0Tİ 

45.02 

45.03 
45.04 

Ham tabii mantar ve mantar döküntüsü, kırılmaş 
granüle veya toz halinde mantar. 
Tabii mantardan küb, levha ve yapraklar, tıpa imalâ 
tı için küp veya kare haline getMmiş olanlar dâhil. 
Tabii mantar mamulâtı. 
Aglomere mantar ve mamulâtı. 

F A S I L : 46. 
Haşire* ve sepetçi eşyası 

NOT: 
1. «örmeye elverişli maddeler» tabiri ezcümle : Kuru 

sapları, sepetçi söğütü ve söğüt sürgünlerini, sa
zı, kamışı, ağaç şeritleri, nebat kabuklarından ya
pılan ince şeritleri, iplik haline geUrümemiş doku
maya elverişli tabii elyafı, dokumaya elverişli sen
tetik veya suni maddelerden yapılan kılları, yassı 
şeritleri ve benzerlerini, kâğıt ve suni plâstik mad
delerden yassı şeritleri ifade eder. Tabii at kılları 
ile dokumaya elverişli iplikler bu tabirin medlu
lüne dâhil değildir. 

t. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 
a) örülmüş olsun olmasın sicimler, ipler ve halat-> 

lor (69.04); 

b) Ayakkabılar, şapka ve sair başlıklar ve bun
ların aksamı (Fasıl 64 ve 65); 

c) Mobilyalar ve aksamı (Fosil 94). 
46 02 pozisyonu anlamında «Muvazi olarak bir
leştirilmiş örmeye elverişli maddeler» tâbirinden: 
örmeye elverişli maddelerin yanyana konularak 
birbirine bağlanması suretiyle elde edUen levha 
halinde jNappe) eşya anlaşılır. Bu bağlar doku
maya elverişli ipliklerden de olabilir. 

3. 

46.01 

4602 

46.03 

5 

örgüler ve örmeye elverişli maddelerden yapılan oen-
zeri eşya, nerede kullanılırsa kullanılsın, şerit halinde 
birleştirilmiş oimra olmasın. 
örmeye elverişli maddelerden dokunmuş veya birbir
leriyle birleştirilerek meydana getiröimiş levhalar, 
Çin hasırları, kaba hasırlar dâhil; şişelerin, üzerine 
geçirilen hasırlar. 
Sepetçi eşyası doğrudan doğruya örmeye elverişli 
maddelerden: veya 46.01 veya 46.02 pozisyonlarındaki 
eşyadan yapılmış: 
a) Meyva ihracına mahsus sepet, küfe, sem/biller, 
b) Sairleri. 
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'Ho. Eşyanın cinsi 
Kıymetin 

den <% 
Oferife 

No. Bayanın cinsi 

47.01 
4T<fö 

g) Kâğıt ve mukavva mesnetli madenî yapraklar 
{Bölüm XV); bununla beraber satıhları maden 
tozlan ile kaplı kâğıtlar 48.07 pozisyonuna 
gider; 

h) Musiki aletlerinde kullanılan delikli kâğıt ve 
mukavvalar (92.09); 

ij) 97 nci veya 98 inci fasla giden eşya {Oyun 
alet ve vasıtaları, oyuncaklar, düğmeler, ilâh*..) 

48.01 ve 48.02 pozisyonlarına münhasıran, imal 
edildikten sonra her hangi bir ameliyeye tabı kı
lınmamış kâğıt ve mukavvalar dâhildir. 
Bu faslın 48.01 ilâ 48.07 (Dâhtt) pozisyonlarından 
aynı »amanda iki veya daha fazlasına gitmesi 
mümkün görülen eşya bahis konusu pozisyonlar
dan son pozisyona tatbik olunur. 
Aşağıdaki şekillerde olan kâğıt, mukavva veya 
selüloz vatkalar 48*01 ilâ 48.07 (Dâhil) pozisyon
larına tatbik olunmaz : 
a) Genişliği 15 Cm. yi aşmıyan şerit ve rulolar; 
b) Dıhlan 50 Cm. yi aşmıyan kare veya müstatü 

şeklmŞe yapraklar (Kâğıt katlanmışsa ölçü 
katlar açıldıktan sonra yapılır); 

c) Jtfyre veya müstatilden gayrı şekillerde olanlar. 
48.11 pozisyonu anlamında «duvar kâğıdı» tâbirin
den, duvar ve tavanların tezyininde kullanılan ve : 
a) İşareti muhtevi olsun, olmasm bir veya iki ke

narında bir marj bulunan; 
b) Marj bulunmadığı takdirde renkli, kuşe, kadi

feli veya kabartma motifli olan ve genişliği 
60 Cm* yi aşmıyan, 6 metreden uzun rulolar 
halinde kâğıtlar anlaşılır. 

1(8.15 pozisyonu (Notun 7 numarasında yazıU eşya 
Hariç) ezcümle, ambalaj için kullanılan kâğıt yü-> 
nünü, katlanmış veya sıvanmış olsun olmasın se
petçilikte ve sair işlerde kullanılan ince ve koMn 
şeritleri ve zımbalanmış olsun olmasın rulo, paket 
halinde veya benzeri şekillerde bulunan tuvalet kâ
ğıtlarını ihtiva eder, > 
\8.21 pozisyonu ezcümle, istatistik makinelerinde 
HuUanilan mukavvaları, jdkar makinelerinde isti-
ınal edüen delikli kâğıt ve mukavvaları, raf kâ
ğıtlarını, dantelâh ve işlemeli kâğıtları, kâğıttan 
masa örtülerini, peçete ve mendilleri, kâğıt con
taları, kahba dökülmüş veya tazyikle şekil veril-
Tiiş kâğıt hamurundan veya tazyikle şekil veril" 

mış kâğıt ve mukavvadan tabakları ve benzeri 
eşyayı, birleştirilmiş olsun olmasın patron ve mo
delleri ihtiva eder. 
Üzerlerine istimal yerlerini değiştirmeyecek ve 
49 uncu fasla dâhil eşya olarak telâkki edilmesini 
mümkün kilmıyacak şekilde ve teferruat kabilin
den yazı ve resim basılmış bulunan kâğıtlar, mu
kavvalar ve selüloz vatkalar ve bunların mamu
lâtı 48 inci fasıldadır. 

S 

1% l - Rulo ve yaprak halinde kâğıt ve mukavvalar 
48.91— Mihaniki şekilde imal edilmiş kâğıt ve mukavvalar, 

selüloz vatka dâhil, rulo veya yaprak halinde : 
a) Süzgeç kâğıdı. 
b) % 70 ve daha fazla odun hamuru ihtiva eden, 

metrekaresi ağırlığı 50 - 55 gram arasında 
olan (50 - 55 dâhil) kâğıtlar. 

c) Diğerleri 
48.02 — E l ile yapılmış kâğıt ve mukavvalar. 
48.08 — Parşömine kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri, «Kris

tal» denilen kâğıtlar dâhil, rulo veya yaprak halinde 
48.04 — Yapıştırma suretiyle birleştirilmiş kâğıt ve mukav

valar, emdirilmemiş, sathı sıvanmamış, içinden tak
viye edilmiş olsun olmasın, rulo veya yaprak halinde 

48.05 — Oluklu kâğıt ve mukavvalar, bir yapraktan ibaret 
veya yapıştırma suretiyle birleştirilmiş birkaç yap
raktan müteşekkil, krep kâğıtları (Krepon kâğıtla-
ları), kırmalı kâğıtlar, kabartmalı kâğıtlar, delikli 
ve zımbalı kâğıtlar, F U I O veya yaprak halinde. 

48 06 — Çizgili kâğıt ve kartonlar, düz çizgili veya kareli, 
rulo veya yaprak halinde. 

48.07 — Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş veya renkli (Mermer tak
lidi, alacalı veya benzeri şekillerde) kâğıt ve mukav
valar, rulo veya yaprak halinde; «presspan» denilen 
cilâlı kâğıt ve mukavvalar, rulo veya yaprak ha
linde. 

48.08 — Filtre cihazlarında kullanılmak için kâğıt hamurun
dan blok ve levhalar, amyant elyafı katılmış olsun 
olmasın. 

48.09 — tnşaat için levhalar, kâğıt hamurundan, ağaç elya
fından veya sair nebat elyafından inşaat için levha
lar, tabii veya suni reçinelerle veya benzeri sair ya
pıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın. 

II - istimal yerlerine göre kesilmiş kâğıt ve 
mukavvalar, kâğıt ve mukavva mamulâtı 

48.10 — Sigara kâğıdı, sigara imalinde kullanılmak üzere ke
silmiş defter veya tüp halinde olsun olmasın. 

48.11 — Duvar kâğıtları (Kenar ve pervazlık şeritler dâhil); 
lenkrüsta >f l/in crusta) ve cam kâğıdı (Vltrauphanie) 

4812 — Kâğıt veya mukavva mesnetli yer muşambalar, l i -
noleum hamuru ile kaplı veya kesilmiş olsun olma
sın. 

48.13 — Karbon kâğıtları ve sair kopya kâğıtları, istimal yer
lerine göre kesilmiş, kutu içinde olsun olmasın (Kar
bon kâğıdı, komple mumlu kâğıtlar ve benzerleri) 

48.14 — B)ok halinde mektup kâğıtları, mektup zarfları, re
simsiz kartpostal ve benzerleri; içinde takım halinde 
zarf ve kâğıt ve benzeri eşya bulunan kâğıt ve kar
tondan kutular, poşetler ve benzeri zuruf. 

48.15 — Sair kâğıtlar ve mukavvalar, istimal yerlerine göre 
kesilmiş. 

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

48.17 — Kaim mukavva kutular, yazıhane, mağaza ve benze
ri yerlerde kullanılan neviden. 

48.18 — Kâğıt ve mukavvadan her boyda ciltli ve ciltsiz def
terler, not defterleri, zımbalı defterler, bloknotlar, 
sumenler, klasörler, içine kâğıt takılabilen ciltler ve 
sairleri ve benzeri sair kırtasiye eşyası; koleksiyon 
ve numune albümleri; kitap kablan. 

48.19 — Kâğıt ve mukavvadan her nevi etiket, matbu, resim
l i veya zamklı olsun olmasın. 

48.20 — Kâğıt veya mukavvadan makara, bobin, tüp, masu
ra ve benzerleri, delinmiş veya sertleştirilmiş olsun 
olmasın, iplik veya mensucat sanayiine mahsus; üze
rine kâğıt veya mensucat sarılan küçük ve büyük üs
tüvaneler : 

â ) îpük ve mensucat sanayiine mahsus oiutflar 
b) Sairleri. 

Kuymetta. 
ctat % 

10 

10 
50 

50 

30 

50 

60 

50 

60 

35 

30 

70 

50 

30 

50 

60 

60 

100 

100 

66 

5 
59 

Bölüm: X 
Kâğıt imaline elverişli maddeler; kâğıt, mukavva ve 

bunların mamulâtı 

F A S I L : 47 
Kâğıt imaline elverişh maddeler 

Kâğıt hamuru. 
Kâğıt ve mukavva döküntüleri; münhasıran kâğıt 
knaünde kullanılan kâğıt ve mukavvadan hurda ma
mulât. 

FASIL: 48 
Kâğıt ve mukavva; selüloz hamurundan, kâğıttan m 

mukavvadan mamulât 
NOT : 
1. Aşağıda yazth olanlar bu fasla dâhil değildir 

a) Uassaslandırılmış kâğıt ve mukavvalar (37.03); 
b) Kâğıt veya mukavvayı ihtiva eden muhtelif 

tabakalardan mürekkep plâstik maddeler 
($9.01 itâ 89.06), vülkanize fibro ¿69.08) ve bu 
maddelerin mamulâtı (89.07); 

c) 48.08 pozisyonuna giden eşya {Bavullar, çanta
lar, İlâh...); 

d) 46 ncı fasla giden eşya (Hasırcı ve sepetçi 
eşyası); 

e) Kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş eşya 
(Bolum XI); 

f) Kâğıt ve i a mukavva mesneth aşındırıcüar 
(68.06) ve kâğıt veya mukavva mesnetli mika 
levhalar (68.16); bununla beraber satıhları 
mika tozu ile kapk kâğıtla** 4Ş.07 pozisyonuna 
/fi A av * 

2. 

8. 

4* 

5. 

6. 

7. 
69 

3 

Tarife 



Eşyanın cinsi 
Kıymetin

den % 

Kâğıt hamurundan, kâğıttan, mukavvadan veya se 
lüloz vatkadan sair mamulât: 

a) Contalar. 
b) Sairleri. 

b) 
c) 

FASIL : 49 
Kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanatlarının sair 

mamulâtı; elle ve daktilo makinesi ile yazılmış 
metinler, planlar 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Üzerlerine 'istimal yerlerini değiştirmeyecek 
ve 49 uncu fasla dâhil mamulât olarak telâk
ki edilmesini mümkün ktlmıyacak şekilde ve 
teferruat kabilinde yazı ve resim basılmış bu
lunan kâğıtlar, mukavvalar, selüloz vatkalar 
ve bunların mamulâtı (Fosil 48); 
Oyun kâğıtları ve 97 nci fasla giden sair eşya; 
Gravürlerin, estampların ve litogra filerin oriji
nalleri (99.02), posta pullan, damga pulları ve 
benzerleri (99.04) ve 99 uncu fasla giden sair 
eşya (Antika eşya). 

2. Ciltli gazeteler ve mevkut neşriyat ile aynı kapak 
içinde bulunan gazete ve mevkut neşriyat kolek
siyonları (49.01) pozisyonundadır. 

8. Sayfa numaralarını ihtiva eden ve bir kitap mey
dana getirebilecek halde bulunan sanat eserleri re
simlerinin matbu koleksiyonları, resimlerin ya
nında eser ve sanatkâr hakkında bir metin mev
cut olduğu takdirde 49.01 pozisyonuna gider. 

4- İçinde ismi yazık bir ticarethane tarafından veya 
bu ticarethane adına reklâm gayesiyle bastırılmış 
kitap ve mevkut neşriyat ve bilhassa reklâma tah
sis edilmiş kitap ve mevkut neşriyat 49.01 ve 49.02 
pozisyonlarına dâhil değildir. Bunlar 49.11 pozis
yonuna tatbik olunuı. 

5. 49.03 pozisyonu anlamında «Resitali albüm ve 
resimli kitaplar» tâbirinden : 
a) Resmin birinci, yazının ise ikinci derecede bir 

ehemmiyet taşıdığı; 
b) Sayfaların en az yarısında yazının mevcut ol

madığı albüm ve kitaplar anlaşılır. 
e. El yazilariyle daktilo makinesi yazılarının karbon 

kâğıdı ile alınan veya hassaslandırılmış fotoğraf 
kâğıdı üzerine tesbit edilen kopyaları 49.0$ pozis
yonuna gider* Teksir makinesi üe+veya sair her 
hangi bir usulle elde edilen kopyalar basılmış me
tin rejimine tabidir. 

7. 49.09 pozisyonu anlamında «Resimli kartpostal» 
tâbirinden, bir yüzü resimli olan diğer yüzünde 
de kartpostal olarak kullanılacağını belirten bir 
veya birkaç kelime bulunan kartlar anlaşılır* 

8. Bazı eşya veya maddelerin reklâmını yapan, bun-» 
ların iştiıMl tarzlarını gösteren matbualar, bahsi 
edilen eşya veya maddelerle birlikte satmalmıp 
ve yine birlikte ithal edildiği takdirde aynı rejime 
tabidir. 

•Basılmış kitaplar, ciltli veya ciltsiz, resimdi olsum 
olmasın: 

a) Türkçe basılmış. 
b) Sairleri. 

Basılmış gazete ve mevkut neşriyat, resimli olsun 
olmasın : 

a) Moda mecmuaları. 
b) Türkçe basılmış olanlar. 
c) Sairleri. 

Çocuklar için resimli albüm ve resimdi kitaplar ve 
resim yapmak veya boyamak için alıbümier ciltli veya 
ciltsiz : 

a) Türkçe basılmış resimli kitaplar. 
b) Saarleri. 

Musiki notaları, basılmış veya elle yazılmış, resimli 
veya resimsiz, ciltli olsun olmasın. 
Her nevi haritalar, duvar ve topografya haritaları 
dâhil, kâğıt ve sair maddeler üzerine .basılmış. 
Mimarlığa ve mühendisliğe mütaalük plânlar ve sak* 
teknik resim ve plânlar, elle yapılmış veya fotoğrafla 
ekle edilmiş; elle veya daktilo makinesi ile yazılmış" 
yazılar. 

Tarife 
No. 

49.07 

Eşyanın cinsi 
Kıymetin 

den.,% 

5 
166 

49.08 
49.09 

49.10 
49.11 

Posta pulu, damga ve harç pulları ve benzerleri, iptal 
edilmemiş; Türkiye'de tedavül kıymetini haiz olan 
kıymetli evrak, kâğıt para, esham ve tahvilât ve 
benzerleri, çek karneleri ve ibenzerleri dâhil: 

a) Kâğıt para, esham, tahvilât ve kıymetli evrak 
b) Sairleri. 

Her nevi çıkartma 
Kartpostallar, tebrik kartları ve benzerleri, resimli, 
hangi usulle basılmış bulunursa bulunsun, başka 
maddelerle mürettep olsun olmasın 
Kâğıt ve mukavvadan her nevi takvim 
Sair matbualar, matbu resimler ve fotoğraflar dâhil 

Muaf 
60 
60 

30 
25 

Muaf 

25 
Muaf 

Muaf 

Muaf 

Muaf 

Bölüm: XI 
Kokumaya elverişli maddeler ve bunların mamulâtı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bolüme dâhil değildir 

a) Fırça imalinde kullanılan kıllar (05 02), işlen
memiş at kılı, kıvırcık olsun olmasın (05.08); 

b) tnsan saçı ve insan saçından mamulât (05.01, 
67.08 ve 67.04). Bununla beraber, yağ presle 
rinde ve benzeri işlerde kullanılan insan sa
çından tâsir torbaları ile kaba dokumalar 59.17 
pozisyonundadır; 

c) Haddeden geçirilmemiş, ezilmemiş, taranmamış 
kamış (14.01), alfa, hasır sazı ve katırtırnağı 
sapları (14.05); 

d) Amyant elyafı (25.24) ve amyantı İhtiva eden 
mensucattan eşya (68.18 ve 68.14); 

e) İlâçlı veya aseptik pamuklar, gözler, sargılar, 
ilâh... (30.04); 

f) Hassaslandırılmış mensucat (37.03); 
g) Kutru 1 milimetreden fazla suni at kılı üe ge

nişliği 5 milimetreden fazla sentetik veya suni 
dokumaya elverişli maddelerden şeritler ve 
benzerleri (Suni saman, ilâh...) (Fosil 39); 

h) Dokumaya elverişli kauçuklu iplikler ,(40.06 
ve 40.07) ile 40 inci fasla giden kauçuklu men
sucat, keçe ve bunlardan mamul eşya; 

il) Yünlü derüer (41 01); 
k) 42.01 ve 42.02 pozisyonlarındaki mensucattan 

mamul eşya; 
l) Suni veya sentetik maddelerden yapılmış kıllar, 

şeritler ve benzerlerinden mamul orme eşya ve 
mensucat (Fasıl 46); 

m) Selüloz vatka. (48.01); 
n) Mensucat veya keçeden ayakkabılar, ayakkabı 

aksamı, getrler, tozluklar ve benzeri eşya {Fo
sil 64), Bununla beraber, ayrıca taban takıl
mamış tamamen örme ayakkabılar ile mensu
cattan ayakkabılar bu bölümdedir; 

o) Şapkalar, sair başlıklar ve bunların aksamı 
(Fosil 65); 

p) Her nevi saç filesi (65.05, 67.04); 

r) 67 nci fasıldaki eşya (Aprelenmiş süs tüyleri 
ve tüyden eşya; yapma çiçekler; insan saçın
dan eşya. yelpazeler); 

s) Mensucat mesnetli aşındırıcılar (68.06); 
ş) Cam elyafı, cam elyafından eşya ve işleme ip

liği cam elyafından kimyevi işlemeler veya 
zemini gbrünmiyen işlemeler (Fosil 70); 

t) 94 üncü fasıldaki eşya (Mobilyalar, yatak ta
kımları ve benzeri eşya), 

u) 97 nci fasıldaki eşya (Oyuncaklar, oyun ve 
spor alet ve vasıtaları). 

2. Mahlut eşya : 
A) 50 ilâ 57 (Dâhil) • fasillardakı eşya iki veya daha 

ziyade dokumaya elverişli elyafı ihtiva ettiği tak
dirde, işbu eşyanın tarife tatbikatı aşağıdaki kai
delere göre yapılır : 
o) Sıkletinin umumi heyeti itibariyle % 10 dan 

fazla ipeği, şom veya bureti ihtiva eden eşya 
<L5Q» nci fasla gider ve bu fasla dâhil doku
maya elverişli elyaftan siklet itibariyle galip 
olanının bulunduğu pozisyona tatbik edilir; 

b) Sair mahlut eşya, bu eşyayı terkibeden doku
maya elverişli elyaftan siklet itibariyle galip 
olanının bulunduğu pozisyona tatbik edilir. 

60 
60 
60 
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Tarife 
No. 

48.21 

49.01 

49 02 

49 03 

49 04 

49.05 

49 06-
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

B) Yukardaki kaidenin uygulanmasında : 
a) Madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli 

maddeler (Kılaptanlar) sıkletlerinim, umumi 
heyeti itibariyle ayrı bir dokuma maddesi ad
dolunur; 

b) 51 inci faslın 1/ No. lı notunda nazara alın
mış olan ve «kopuk iplik» diye isimlendirilen 
dokumaya elverişli suni ve sentetik elyaftan 
iplikler sıkletlerinin umumi heyeti itibariyle 
devamsın elyaf addolunur; 

c) Tarifenin bir pozisyonu, dokuniaya elverişli 
muhtelif elyaftan eşyayı muhtevi olduğu tak
dirde, işbu eşyayı terkip eden elyaf aynı nevi 
elyaf imiş gibi mütalâa olunur; 

d) Mahlut eşyayı terkip eden maddeler arasında 
bulunan dokumaya elverişli olmıyan maddeler 
itibara alınmaz. 

3. A) Bu, bölüme göre sicim, ip ve halat tâbirinden ne 
anlaşıldığı aşağıda açıklanmış ve istisnaları gös
terilmiştir : 
a) Her kuturda cilâlı veya parlatılmış yalınkat, 

retor ve kable iplikler; 
(Makara,, zıvana, mukavva ve benzeri mesnet
lere sarılı bulunan veya çile halinde olan ipek 
ipliği, şap ipliği, buret ipliği ile suni ve sen
tetik elyaftan, ketenden, ramiden, pamuktan ve 
kendirden iplikler hariç); 

b) Kutru 2 milimetreden ziyade olan cilâsız veya 
parlatılmamış yalınkat retor ve kable iplikler
le, kutru 1,5 milimetreden ziyade olan kendir, 
manilâ kendiri, jüt, jüt benzerlerinin yalınkat 
iplikleri ve agav ve katırtırnağı familyasından 
sair elyaf; 
(Makara, zıvana, mukavva ve benzeri mesnet
lere sarılı veya çile halinde ipek ipliği, şap ip
liği, buret ipliği ve dokumaya elverişli suni ve 
sentetik elyaftan iplikler ile koko ipliği hariç); 

c) Kutru ne olursa olsun ikiden ziyade lcatlı koko 
iplikleri, 

B) Yukardaki kaide : 
a) Sâf veya nispeti ne olursa olsun birbirleriyle 

veya sair maddelerle karışık yünden, kıldan 
veya at kıllarından ipliklerle kâğıttan ipliklere 
tatbik olımmaz. 
Bunlar, kuturlarına bakılmaksızın, daima iplik 
addolunur; 

b) Demet veya fitil halinde dokumaya elverişli 
suni ve sentetik elyafa da tatbik edilmez; 

c) Keza, suni kıllardan, dokumaya elverişli suni 
veya sentetik elyaftan veya ipekten katgüt 
taklitleri ile misinalara da tatbik olunmaz. 
Bunlar daima kendi rejimlerine tabidir. 

4. A) Müfredat üzere satılacak hale getirilmiş iplikler : 
a) Mukavva, makara, yumak, zıvana ve benzeri 

mesnetlere sanlı : 
aa) Âzami 200 gram ağırlığında (Mesnet dâ

hil) keten iplikleri; 
bb) Âzami 125 gram ağırlığında (Mesnet dâ

hil) ipek, şap, buret, yün ve pamuk iplik
leri; 

cc) Âzami 500 metre uzunluğunda dokumaya 
elverişli sair elyaftan iplikler; 

b) Âzami 125 Gr. ağırlığındaki küçük çileler; 
c) Ayırıcı bir iplik vasıtasiyle her birinin 125 gra

mı geçmiyen küçük çilelere ayrılmış . ağırlığı 
ne olursa olsun büyük çileler; 
Müfredat üzere satılacak hale getirilmiş iplik 
addolunur. 

B) Yukarki hükümler : 
a) Ne şekilde bulunursa bulunsun - yalınkat he

sabı ile - 1 kilosu 70 000 rrîetre ve daha fazla 
olan ipekten, şaptan ve buretten retor iplik
lerine; 

b) Çift büküm makineleri masuralarına, atkı ma
suralarına, bobin ve mahruti bobinlere sarılı 
her nevi ipliklere tatbik olunmaz. 

5. Gaz mensucat, fasonesiz mensucat ve fileler : 
a) 55.07 pozisyonu anlamında «gaz mensucat), 

tâbirinden: Gözgü ipliğinin biri sabit (Doğru 
iplik) diğeri müteharrik /Sarma ve dolama 
ipliği) olmak üzere iki iplikten ibaret bulun
duğu ve müteharrik ipliğin atkı ipliğini sara
cak şekilde sabit iplikle yarım dolama, bir tam 
dolama ve bir buçuk dolama yapmak suretiyle 
halkaciklar meydana getirdiği mensucat an
laşılır; 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

50.01 
50.02 -
50.03 -

50.04-

50.05 -

50.06 

50.07 

50.08 

50.09 
50.10-

b) 55.09 pozisyonu anlamında «fasonesiz mensu
cat» tâbirinden: (Tül ve fileler hariç) sathı tek 
ve aynı ana armürlerden (Bez veya tafta, kru
vaze veya serj ve saten) biri ile meydana gel
miş mensucat anlaşılır; 

c) 58.08 pozisyonu anlamında «tül ve file» tâbi
rinden : Satıhları aynı şekilde ve aynı büyük
lükte, içleri doldurulmamış ve herhangi bir de
sen yapılmamış muntazam gözlerden müte
şekkil mensucat anlaşılır. 

6. Hazır Eşya : 
Bu fasılda : 
a) Kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesil

miş eşya; 
b) Doğrudan doğruya dokunarak elde edilmiş ve 

istimale hazır eşya ile tamamlayıcı bir işçiliğe 
ihtiyaç olmaksızın basit bir kesme ameliyesi 
ile kullanılacak bir hale getirilmesi mümkün 
olan temizlik bezleri, havlular, masa örtüleri, 
kare eşarplar ve battaniyeler; 

c) Kenarları bastırılmış veya sarılmış (Hangi 
usulle olursa olsun) veya kumaşın kendi iplik
leri ile veya sair ipliklerle düğümlü saçak ya
pılmış eşya; 

d) Aradan iplik çekmek suretiyle kısımlara ay
rılmış eşya; 

e) Dikişle, yapıştırma ile veya başka bir şekilde 
birleştirilmiş eşya hazır eşya addolunur. 

7. «6» No. lu not anlamında hazır eşya addolunan
larla, 58 ve 59 uncu fasıllarda yor almış olan eşya 
50 ilâ 57 nci. fasıllara dâhil değildir. 

FASIL : 50 

İpek, şap, buret 
-ipek kozaları; mancınıktan geçirilmeye elverişli. 
- Ham ipek bükülmemiş. 
-ipek döküntüleri i(Mancımktan geçirilmeye elverişli 

olmıyan ipek kozaları ve didiklenmiş elyaf); ipsk 
ipliği döküntüleri, ipeğin kard ve tarama döküntüleri 
(Bourre, Bourette, blouse). 

- ipek ipliği, müfredat üzere satılacak hale getirilme
miş. 

- Şap iplikleri, müfredat üzere satılacak hale getiril
memiş. 

- Buret iplikleri, müfredat üzere satılacak hale geti-
memiş. 

• tpek, şap ve buret iplikleri, müfredat üzere satılacak 
hale getirilmiş. 

- Misina (erin de Florencc); ipek ipliğinden katgüt 
taklitleri. 

- ipekten veya şaptan mensucat. 
• Buretten mensucat. 

FASIL 51 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı elyaf 

NOT : 
1. Tarife bölümlerinin neresinde kullanılmış olursa 

olsun «dokumaya elverişli sentetik elyaf» tâbirin
den kimyevi sentez yoliyle elde edilen «poliamid-
ler, vinilikler, ilâh... gibi» plâstik maddelerin iplik 
üretme memesinden çekilmeleri ile istihsal edilmiş 
olan elyaf anlaşılır. 

2. Tarife bölümlerinin neresinde kullanılmış olursa 
olsun «dokunmaya elverişli suni elyaf» tâbirinden 
selüloz, proteinler, deniz yosunları ve benzeri hay
vani veya nebati maddelerin kimyevi müessirler 
muvacehesinde tahavvülleri suretiyle elde edilen 
mahlûllerin üretme memesinden çekilmeleri sure
tiyle elde edilen elyaf anlaşılır. 

3. Demet halinde dokumaya elverişli sentetik veya, 
suni elyafın iki metreden fazla uzunlukta olanları 
«devamlı elyafı* a temsil olunur (Fasıl 51). İki 

30 
30 

30 

40 

60 

60 

65 

40 
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150 
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Eşyanın cinsi 

metre ve daha az uzunlukta elyafı ihtiva eden de
metler devamsız elyaftan ipliklere temsil olunur 
(Fasıl 56). Demet tabirinden uzunlukları eşit ve 
demetin uzunluğuna müsavi bir lif topluluğu an
laşılır. 
Hususi mekanik tertibattan geçerken ekseriyeti 
kırılan elyaf (kopuk iplik) telâkki olunup devam
lı iplik addolunmaz' (Fasıl 56). 

Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler, müfredat 
üzere satılacak hale getirilmemiş : 

a) 60 denyeye kadar 1(60 dâhil). 
b) Sairleri. 

- Sentetik ve suni maddelerden suni kıllar, yassı ve 
benzeri şekilde olanlar (Suni saman) ve katgüt tak
litleri. 

•Sentetik ve suni devamlı elyaftan iplikler, müfredat 
üzere satılacak hale getirilmiş. 

• Sentetik ve suni devamlı elyaftan mensucat. 

FASIL : 52 
Madenî tellerle mürettep iplikler (Klaptan) 

-Dokumaya elverişli ipliklerle mürettep madenî teller 
ve madenle yaldızlı dokumaya elverişli iplikler. 
Madenî tellerden ve 52.01 pozisyonundaki dokumaya 
elverişli ipliklerle mürettep madenî tellerden ve ma
denle yaldızlı dokumaya elverişli ipliklerden mensu
cat, giyim, döşemecilik ve mümasili işler için. 

FASIL : 58 
Yün, kıl ve at kılı 

NOT : 
tnce kıllar tâbirine, alpaka,, lâma, vigoni, yak, deve 
tüyleri ve tiftik, Tibet, Kaşmir keçileri ve benzerleri
nin (Âdi keçilerinkiler hariç) kılları ile, ada tavşanı 
(Ankara tavşanı dâhil), yabani tavşan, kastor, gön
den faresi, misk faresi kıtları dâhildir. 

— Yün (Yığın halinde) : 
a) Merinos (Kirli). 
b) Sairleri. 

— İnce ve kaba .kıllar (Yığın halinde) : 
a) Tavşan. 
b) Sairleri. 

— Yün ve kıl döküntüleri (İnce veya kaba), didiklen-
miş olanlar hariç. 

— Didiklenmiş yün ve kıllar (İnce veya kaba). 
— Yün ve kıllar (İnce veya kaba) kar de edilmiş veya 

taranmış : 
a) Merinos (Tops). 
b) Sairleri. 

— Karde yün iplikleri, müfredat' üzere satılacak hale 
getirilmemiş. 

— - Taranmış yün iplikleri, müfredat üzere satılacak ha
le getirilmemiş. 

— İnce kıllardan iplikler, karde veya taranmış, müfre
dat üzere satılacak hale getirilmemiş. 

— Kaba killerden veya at kılından iplikler, müfredat 
üzere satılacak hale getirilmemiş. 

— Yünden, kıldan ı(İnce ve kaba) veya at kılından ip
likler, müfredat üzere satılacak hale getirilmiş : 

a) Yün ve ince kıldan. 
b) Sairleri. 

— Yünden veya ince kıllardan mensucat. 
— Kaba kıllardan mensucat. 

- At kılından mensucat. 

Kıymetin
den % 
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Tarife 
No. 

54.01 

57.01 

57.02 • 

Eşyanm cinsi 

FASIL : '54 

Keten ve rami 

Ham keten, suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış ve
ya taranmış; kıtık ve döküntüler ,(Didiklenmiş olan
lar dâhil). 

54.02 —Ham rami, kabuğu çıkarılmış, zamkı alınmış veya 
taranmış; kıtık ve döküntüler (didiklenmiş olanlar 
dâhil). 

54.03 — Keten ve rami iplikleri, müfredat üzere satılacak 
hale getirilmemiş. 

54.04 — Keten ve rami iplikleri, müfredat üzere satılacak 
hale getirilmiş. 

54.05 — Keten ve ramiden mensucat. 

55.01 
55.02 -
55.03 

55.04-
55.05 -

55.06 — 

55.07 — 
55.08 — 
55.09 — 
55.10 — 

FASIL : 55 

Pamuk 
Pamuk ı(yığın halinde). 
Linter pamuğu. 
Pamuk döküntüleri (Didiklenmiş olanlar dâhil) kar
de edilmemiş, taranmamış. 
Pamuk, karde edilmiş veya taranmış. 
Pamuk iplikleri, müfredat üzere satılacak hale geti
rilmemiş : 

a) Kilosu 99 500 metreye kadar olanlar. 
b) » 99 500 den yukarı olanlar. 
c) Ağ ipliği. 

Pamuk iplikleri, müfredat üzere satılacak hale ge
tirilmiş. 
Pamuk gaz mensucat. 
Havlu nevi bukleli pamuk mensucat. 
Fasonesiz sair pamuk mensucat. 
Fasoneli sair pamuk mensucat. 

FASIL : 56 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni 

devamsız elyaf 

NOT : 
Metresi 2 gramdan az olan dokumaya elverişli sente
tik ve suni elyaftan fitiller 56.Ok pozisyonundadır. 

56.01 — Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız elyaf 
(Kısa elyaf) yığın ve demet halinde. 

56.02 — Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve 
suni elyafın döküntüleri, yığın halinde, iplik döküntü
leri, didiklenmiş iplik ve mensucat döküntüleri dâ
hil. 

56.03 — Dokumaya elverişli devamsız suni ve sentetik elyaf 
ve suni sentetik elyafın döküntüleri, karde edilmiş, 
taranmış veya eğirilmek üzere sair surette hazırlan
mış. 

56.04 — Sentetik ve suni devamsız elyaftan veya sentetik ve 
suni elyaf döküntülerinden iplikler, müfredat üzere 
satılacak hale getirilmemiş : 

a) 60 denyeye kadar (60 dâhil). 
b) Sairleri. 

56.05 — Sentetik ve suni devamsız elyaftan veya sentetik ve 
suni elyaf döküntülerinden iplikler, müfredat üzere 
satılacak hale getirilmiş. 

56.06 — Sentetik ve suni devamsın elyaftan mensucat. 

FASIL 57 
Dokumaya elverişli sair nebati elyaf; kâğıt iplikleri 

ve kâğıt ipliklerinden mensucat 
Kendir (Cannabis sativa), ham, suda ıslatılmış, ka
buğu çıkarılmış veya taranmış; kıtık ve döküntüler 
(Didiklenmiş ip ve mensucat döküntüleri dâhil). 

-Manila kendiri (Abaca veya musa textilis), ham 
veya lif halinde; kıtık ve döküntüler (Didiklenmiş ip 
ve mensucat döküntüleri dâhil). 

Kıymetin
den % 
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Tarife 
No. 

57.03 -

57.04 

Eşyanın cinsi 
Kıymetin

den % 

57.05 
57.06 
57.07 

57.08 
57.09 
57.10 
57.11 
57.12 

- Jüt ve jüt benzeri elyaf, ham, kabukları çıkarılmış 
.veya taranmış; kıtık ve döküntüler (didiklenmiş ip 
ve mensucat döküntüleri dâhil). 

- Dokumaya elverişli sair nebati elyaf, ham veya eği-
rilmek üzere hazırlanmış ı(Alfa, halfa, yassı kamış, 
ezilmiş veya taranmış); döküntü ve didiklenmiş ip 
ve mensucat döküntüleri dâhil : 

a) Koko elyafı. 
b) Sairleri. 

— Kendir iplikleri. 
— Jüt ve jüt benzeri elyafın iplikleri. 
-Dokumaya elverişli sair nebati elyafın iplikleri : 

a) Koko ipliği. 
b) Sairleri. 

— Kağıt ipliği. 
— Kendir mensucat. 
— Jütj ve jüt benzeri elyaftan mensucat. 
— Dokumaya elverişli sair nebati elyaftın mensucat 
— Kâğıt ipliklerinden mensucat. 

FASIL : 58 

Halılar ve duvar kaplamada kullanılan mensucat, kadi
feler, pelüşler, bukleli ve halkalı mensucat; kordelâlar, 
ş«ritçi ve kaytancı eşyası; tüller, fileler, dantelûlar vt 

gipürler; işlemeler 

NOT : 
1. Sıvanmış veya emdirilmiş mensucat, elâstiki men

sucat, elâstiki şeritçi ve kaytancı eşyası, taşıyıcı 
kolanlar, transmisyon kolanları ve umumiyetle 59 
uncu fasılda yer almış olan eşya bu fasla dâhil de
ğildir. 

S. Taban halilariyle aynı evsafı haiz olan ve fakat 
yerden başka bir mahalle konmaya mahsus bulu
nan halılar 58.01 ve 58.02 pozisyonları anlamında 
halı telâkki olunur. Keçeler bu pozisyon haricinde 
kalıp 59 uncu fasıldadır. 

S. Aşağıda yazılı .olanlar, 58.05 pozisyonu anlamında, 
kordelâ telâkki olunur : 
a) Kendinden kenarları bulunan ve genişliği SO 

santimetreyi aşmıyan şerit halinde atkıh ve 
çözgülü mensucat (Kadifeler dâhil); 

b) Mensucatın kesilmesi suretiyle meydana geti
rilmiş, genişliği 30 santimetreyi geçmiyen ve 
yapıştırma veya sair suretle sahte kenar yapıl
mış olan şeritler; 

e) Boru şeklinde dokunmuş ve yassiltılmış halde 
genişliği 30 santimetreyi aşmıyan çözgülü ve 
atkılı mensucat; saçakları bulunan kordelâlar 
şeritçi ve kaytancı eşyası telâkki olunup 58.07 
pozisyonundadır. 

h- Sicim, ip veya halat ile yapılmış parça veya top 
halinde ağlar (Fileler) 58.08 pozisyonuna girme-
yip 59.05 pozisyonundadır. 

5. 58.10 pozisyonundaki «işlemeler» tâbiri, pul, bon
cuk veya mensucat ve sair maddelerden tefnymî 
mahiyetteki motiflerin dikilmesi suretiyle yapılan 
aplikasyonu ile madeni veya cam işleme iplikleri 
ianesiyle yapılmış olan işlere de şâmildir. Duvar 
kaplamada kullanılan iğne işi mensucat 58.01 po
zisyonu haricinde kalıp 58.03 pozisyonundadır. 

58.01 

58.02 

58.03 

58.07/ -

- Düğümlü veya sarmalı halılaı, hazır eşya halinde ol
sun olmasın : 

a) Yünden. 
b) Diğerleri. 

Sair halılar, hazır eşya halinde olsun olmasın; kilim, 
sumak, karaman ve benzerleri, hazır eşya» halinde 
olanlar dâhil. 
Her nevi dokumadan duvar kaplamada kullanılan 
mensucat, el ile dokunmuş (Goblen, Flandr, Obüson, 
Bove ve bcnzcrıeri) veya (Küçük gözlü, haçvari göz
lü, ilâh...) tarzında iğne işlemesi denilenler, hazır 
eşya halinde olsun olmasın. 

- Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat (58.08 
ve 58.05 pozisyonlarındaki eşya hariç). 
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Kıymetin
den % 

58.05 — Kordelâlar, muvazi iplik ve elyafın yan yana getiri
lerek yapıştırılmaları suretiyle meydana getirilmiş 
«boldük» denilen alkışız kordelâlar dâhil (58.06 po-
zisyonundeki eşya hariç). 

58.06 — Dokunmuş etiketler, giyim eşyası, ayakkabı, şapka 
ve başlık ilâh... nin markalanması için, nakışlı kısmı 

olsun olmasın, işlerrıesiz (Top, kordelâ halinde veya 
kesilmiş). 

58.07 — Tırtıl iplikler: gipe iplikler (52.01 pozisyonunda bu
lunanlarla, at kılından gipe iplikler hariç); top ha
linde kordonlar, top halinde sair harçlar ve benzeri 
süsler; püskül, ponpon ve benzerleri. 

58.08 — Düz tül ve fileler. 
58.09 — Fasoneli tüller, bobino tüller ve fileler; dantelâlar 

(Makine veya el ile yapılmış), top, şerit veya motif
ler halinde ve hazır dantelâ eşya (Kesilerek veya di
kilerek hazırlananlar hariç). 

58.10 — işlemeler, keçe üzerinde olsun olmasın, top şerit ve
ya motifler halinde. 

F A S I L : 59 
Vatka ve keçeler; ip, halat ve ipçilik ve urgancılık eşya
sı; hususi mensucat, emdirilmiş ve sıvanmış mensucat; 

dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya 

NOT : 
1. Bu fasılda yazılı mensucat tâbirinden, şeritçi ve 

kaytancı eşyası dâhil olmak üzere, 50 ilâ 58 (Dâ
hil) pozisyonlarında bulunan mensucat ile örme 
mensucat anlaşılır. 

2. 3 milimetreden az kalınlığı olan kordelâ ve kolan
lar sicimlerden imâl edilmiş oldukları takdirde 
59.06 pozisyonundaki ipçilik ve urgancılık eşyası
sına, ipliklerden imal olunmuş bulundukları tak
dirde de cinslerine göre 58 inci fasıldaki mensuca
ta veya kordelâcüık eşyasına tatbik edilip 59.16 
pozisyonu anlamında kolan telâkki olunmazlar. 

3. Aşağıda yazılı eşya 59.17 pozisyonunda olup bu 
faslın diğer pozisyonlarına girmez : 
a) Kauçuk üzerine, kauçuklu olsun olmasın men

sucat üzerine veya deri üzerine yapıştırılmış 
mensucat, keçe ve keçe kaplı mensucat; 

b) Eleklik gazler, top halinde veya hazır eşya ha
linde; 

c) Yağ preslerinde ve benzeri işlerde kullanılan ta-
sir torbaları ile kaba mensucat (İnsan saçın
dan eşya dâhil) ; 

d) Kâğıt imalinde veya sair teknik isti'mal yer
lerinde kullanılan emdirilmiş veya sıvanmış 
olsun olmasın top halinde veya nihayetsiz ola
rak dokunmuş, çözgü ve atkı iplikleri müta-
addit olan keç el eştirilmiş mensucat; 

e) Dokumaya elverişli her nevi madde ile tahkim 
edilmiş mensucat; 

f) Conta ve rondelâlar. 

59.01 — Vatkalar (hidrofil denilen temizlenmiş, yıkanmış ve 
yağı alınmış pamuklar dâhil) ve vatkadan mamul 
eşya; dokumaya elverişli maddelerin ve bunların her 
nevi mamulâtının kırpıntı, taraz ve döküntüleri. 

59.02—Top halinde veya sadece kare veya mustatil şeklin
de kesilmiş keçeler, emdirilmiş, sıvanmış veya kap
lanmış olsun olmasın. 

59.03 — Kare veya müstatilden gayrı şekilde kesilmiş keçe
ler; keçeden mamul eşya (59.17 pozisyonundaki-
lerle 61 inci fasıllardakilerden gayrı) emdirilmiş, sı
vanmış veya kaplanmış olsun olmasın. 

59.04 — Sicim, ip ve halat, örme olsun olmasın. 
59.05 — Fileler, 59.04 pozisyonundaki maddelerle imal edil

miş parça, top halinde veya şekil verilmiş; iplikten, 
sicimden veya ipten balık ağları. 

59.06— Sicim, ip ve halattan mamul sair eşya. 
©9.07,— Zamk ve nişastalı maddelerle sıvanmış mensucat,, 

cilt, kın ve kılıf imalinde veya benzeri işlerde kulla
nılan cinsten (Sıvanmış mermer bezi : Percaline en
duite) ; resim için mühendis muşambası veya şef
faf bez; yağlı boya resim için hazırlanmış bez (Res
sam mjşambası) ; şapkacılar için buğran ve ben
zerleri. 
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59.08 -

59.09 -

59.10-

59.11-
59.12 -

59.13 -
59.14 

59.15 — 

59.16 — 

Eşyanın cinsi 

59.17 

Selüloz müştakı veya sair suni plâstik maddelerle 
sıvanmış mensucat. 
Sire bezler veya yağ esaslı bir sıva maddesi ile 
kaplanmış mensucat, 59.¿0 pozisyonundakiler hariç 
Linoleumlar ve benzeri yer muşambaları, dokumaya 
elverişli maddelerden mesnetli, biçilmiş olsun olma
sın. 
Kauçuklu mensucat, örme olanlar hariç. 
Sair mensucat örme, emdirilmiş veya sıvanmış olsun 
olmasın; tiyatro ve atelye dekorları ve benzeri yer
ler için boyalı bezler. 
Elâstiki mensucat, örme olanlar hariç. 
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örül
müş fitiller, lâmba, ocak, mum ve benzeri için; beyaz 
alevli lâmbalar için gömlekler (Emdirilmiş olsun ol
masın) ve bunların imali için boru şeklinde örme 
mensucat. 
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları 
ve benzeri hortumlar (Madenî teçhizat veya tefer
ruatı olsun olmasın). 
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve 
transmisyon kolanları (Tahkim edilmiş olsun olma
sın) : 

a) Yünden, kıldan ve pamuktan makine kayış 
ve kolanları. 

b) Sairleri. 
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için 
sair mensucat ve eşya. 

FASIL : 60 

Örme eşya 
NOT . 

Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) File mensucat (Fasıl 58) .ve bu mensucattan 

mamul eşya (Fasıl 61 ve 62); 
b) 59 uncu fasıldaki örme eşya; 
c) Korsalar, korsa kemerler, bileklik, dizlik v» 

baldırlıklar, sutyenler, askılar, çorap bağları 
ve askıları ve benzeri eşya (61.09) ; 

d) 6S.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası ile sair 
eşya. 

Kare ve müstatilden gayrı ve belirli bir istimal ye
rine göre biçilmiş örme mensucat 60.01 pozisyonu
na girmez. Bunlar 60.02 ilâ 60.05 (Dâhil) pozisyon-
larındadır. 60.02 ilâ 60.05 (Dâhil) pozisyonları bi
çilerek şekil verilmiş eşyadan başka örme mensu-
catian dikilmiş veya imal edilmiş mamul eşyayı 
da (Bu eşyanın aksamı dâhil) ihtira etmektedir. 
Bunlar 61 ve 62 nci fasıllara girmezler. 60.06 po
zisyonundaki eşyaya da aynı kaide tatbik olunur. 
Sıkıştırıcı elâstikî bir şerit veya ipliklerle teçhiz 
edilmiş örme eşya 60.06 pozisyonu anlamında elâs
tiki Örme eşya addolunmam. 

60.01 — Elâstikî olmıyan örme mensucat, top halinde. 
60.02 — Elâstikî olmıyan örme eldivenler : 

a) ipekten, suni ve sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

60.03 — Elâstikî olmıyan Örme uzun konçlu çoraplar, çorap 
altlığı, kısa konçlu çoraplar, soket ve benzerleri : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

60.04 — Elâstikî olmıyan örme iç çamaşırları : 
a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

60.05 — Elâstiki olmıyan örme giyim eşyası, giyim eşyası 
teferruatı ve sair eşya : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

60.06 — Elâstiki örme top halinde mensucat, dizlikler, varis 
çorapları dâhil olmak üzere sair eşya (Kauçuklu 
örme eşya dâhil) : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Varis çorapları ve dizlikler. 
c) Sairleri. 

Kıymetin
den % 

50 

50 

40 
60 

50 
60 

25 

25 

5 
25 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

FASIL 61 

100 

100 
85 

150 
85 

150 
85 

150 
85 

150 
60 
85 

Mensucattan giyim eşyası ve teferruatı 
NOT : 
1. ' Mensucattan ve keçeden mamul eşya bu fasıldadır. 

61.09 pozisyonunda bulunanlar hariç olmak üzere 
örme eşya 60 nci fasıldadır. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 
a) İçleri tabii veya taklit kürle kaplı giyim eşyası 

ve teferruatı ile dışında basit süs mahiyetini 
aşan tabiî veya taklit kürkten aksamı olan gi
yim eşyası ve teferruatı (Hale göre 1(3.03 veya, 

b) 63.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası ile bu 
pozisyondaki sair eşya; 

c) Tüy veya ince tüylerden aksamı bulunan giyim 
eşyası ve teferruatının bu kısımları basit bir 
süs vasfını aştığı takdirde (67.01); içleri tüy 
veya ince tüy doldurulmuş giyim eşyası ile te
ferruatı bundan hariçtir; 

d) Kasık bağları, tıbbi - cem ahi kuşaklar, ilâh... 
gibi ortopedik cihazlar; bunlar 90.19 pozisyo
nundadır. 

3. Bir eşyanın 61.05 pozisyonuna göre mendil addo-
lunabilmesi için her hangi bir kenarının 60 san
timetreyi aşmaması icabeder; ebadı ve haddi aşan 
eşya 61.06 pozisyonuna nazaran eşarp, fular, 
ilâh.... telâkki olunur. 

,'f. Bu fasıldaki hazır eşya, natamam veya henüz bi
tirilmemiş bir halde bulundukları takdirde, taallûk 
ettikleri tamamlanmış eşyanın mümeyyiz vasıfla
rım göstermek şartiyle bitirilmiş mamul eşya te
lâkki olunur. 

61.01 — 

61.02 — 

61 03 — 

61.04 — 

61.05 — 
61.06 — 

61.07 — 

61.08 — 

61.09 — 

61.10 — 

61.11 

Erkek ve erkek çocuklar için giyim eşyası : 
a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Kadm, kız çocuklar ve bebeler için giyim eşya»! : 
a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Erkek ve erkek çocuklar -için iç çamaşırları (.Yaka, 
yakalık, göğüslük ve kolluklar dâhil) : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Kadm, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları : 
a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Mendiller. 
Omuz atkıları, eşarplar, fularlar, boyun atkıları, baş 
örtüleri, duvaklar, vualetler ve benzeri eşya. 
Kravatlar (Boyun bağlan) : 

a) İpekten suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Kadm elbiseleri için yakalar, büyük yakalar, rahibe 
yakaları, basit süsler, göğüslükler, jabolar, kolluklar, 
farbalalar ve benzeri sair garnitürler. 
Elâstiki olsun olmasın mensucattan veya örme ku
maştan korseler, korse kemerler, bileklik, dizlik ve 
baldırlıklar, sutyenler, askılar, çorap bağları ve as
kıları ve benzeri eşya : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Varis çoraplan, dizlikler. 
c) Sairleri. 

Örmeden gayrı mensucattan eldiven, uzun çorap ve 
kısa çorap : 

a) İpekten, suni veya sentetik elyaftan. 
b) Sairleri. 

Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : (Terzi
ler için subralar, omuz, göğüs ve saire vatkaları, ke
merler, kuşaklar, manşonlar, muhafaza edici kolluk
lar, i lâh. .'.)• 

FASIL : 62 

Mensucattan sair hasır eşya, 

NOT : 
1. Mensucattan sair hazır eşya bu fasıldadır. 59.0S 

pozisyonundaki keçeden eşya ve 60 nci fasıldaki ör
me eşya bu fasla girmen. 
S. Aşağıda yamlı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

İM 
10İ 

ıs» 

150 
ıoo 

150 
100 

30 

İSO 

150 
100 

İSO 

150 
50 

100 

150 
100 

169 



SdËfe: 8486 6 MARTH»! 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

a) 58, 59 ve 61 inci fasıllarda yer almış olan eşya; 
b) 63.01 pozisyonundaki eski giyim eşyası ve bu 

pozisyondaki sair eşya; 
c) Tabiî kürkten, taklit kürkten, tüyden veya 
ince tüyden afcsamı bulunan eşyanın bu aksa
mı (Doldurulmuş olanlar hariç) basit bir gar
nitür vasfını aştığı takdirde 43.03, 43.04 veya 
67.01 pozisyonundadır. 

62.01 — Örtü ve battaniyeler. 100 
62.02— Mensucattan yatak çarşaflan, masa örtüleri, tuvalet 

ve mutfak bezleri ve benzeri eşya; perdeler ve sair 
mefruşat eşyası. 100 

62.03— Torba ve çuvallar (Ambalaj için). 50 
62.04 — Vagon ve mavna örtüleri, tente ve storlar ve benzeri 

hazır eşya; yelkenler, mensucattan kamp eşyası 
(İpten olanlar hariç). 60 

62.05 — Mensucattan sair hazır eşya, elbise patronları dâhil. 100 

FASIL : 63 

Eski giyim eşyası ve mensucattan sair eski eşya; kırpıntı ve 
paçavralar 

63.01 — Her nevi mensucattan tamir edilip temizlendikten 
sonra kullanılabilen eski giyim eşyası ve teferruatı 
ve yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak 
bezleri ve benzeri eşya ile döşemelikler örme olanlar 
dâhil (Balya, çuval, sandık ve ambalajlar içinde). 

- Münhasıran kâğıt hamuru İmalinde, sınai temizlik iş
lerinde kullanılan veya didiklemeye elverişli bulunan 
ve başka işe yaramıyan mensucat veya keçeden hâ
sıl olan kırpıntı ve paçavralar, yeni olsun olmasın, 
köhne ip ve halatlar ve benzeri sair eşya. 

63.02 
50 

10 

Bölüm : XII 

Ayakkabılar; şapkalar ve sair başlıklar; şemsiyeler; 
yapma çiçekler ve insan saçından mamulât; yelpazeler 

F A S I L : 64 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve bcnzen-i mamulât ve bunların 
aksamı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Ayrıca taban takılmamış örme veya sair men
sucattan ayakkabılar (60.05) ve «61.10) ; 

b) Amyant ayakkabılar (68.13). 
2. Ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve benzer

leri, bağ deliği kapsülleri, kopçalar, tokalar, şerit
ler, pomponlar ve ayakkabı düğmeleri 64.05 ve 
64.O6 pozisyonlarına dâhil değildir. Bunlardan 
ayakkabı düğmeleri 92.01 pozisyonuna diğerleri ise 
imal edildikleri maddelere göre ait oldukları pozis
yonlara giderler. 

3. 64-01 pozisyonu anlamında «kauçuk» tâbiri, sa
dece 40 ıncı faslın 1 numaralı notunda mezkûr 
maddeleri değil, aynı zamanda sathı belirli bir kau
çuk tabakası ile kaplı kauçuk bu mensucatı da 
ifade eder. 

64.01 - - Tabanı ve yüzü kauçuktan ayakkabılar, şoson, lâstik 
ve benzerleri gibi ayakkabı üzerine giyilenler dâhil. 80 

64.02 — Tabanı tabu veya aglomere köseleden veya kauçuk
tan ayakkabılar; 64.01 pozisyonundakiler hariç. 100 

64.03 — Ağaçtan ayakkabılar, tabanı ağaç veya mantardan 
ayakkabılar. 100 

64.04 — Tabanı sair maddelerden ayakkabılar (İpten, mu
kavvadan, mensucattan, keçeden, hasırdan, ilâh... 
dan). 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 — Tozluklar, getrler, dolaklar, benzeri mamulât ve bun-
lann aksamı. 100 

Tarife 
No. Eşyanm cinsi 

Kıymetir 
den % 

F A S I L : 65 

Şapkalar ve sair başlıklar ve bunlarım, aksamı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) tnsan saçından fileler (67.04) 
b) Amyanttan şapkalar ve sair başlıklar (68.13) ; 
c) Oyuncak bebek şapkaları ve kotiyon eşyası gi

bi oyuncak mahiyetini haiz olan şapkalar (Fa
sıl 62 ve 97). 

2. Aşağıda yazılı olanlar 65.01 ve 62.02 pozisyonlarına 
dâhil değildir. Bunlar şapkalar ve sair başlıklar 
rejimine tabi tutulup 65.03, 65,04, 65.05 pozis
yonlarına giderler : 
a) 

b) 

65.02 pozisyonuna giden örülmüş, dokunmuş 
veya sair surette hazırlanmış şeritlerim birleş
tirilerek sadece helezoni bir şekilde dikilmesi 
suretiyle elde edilenler hariç olmak üzere, di
kilerek hazırlanmış şapka taslakları (Kloş); 
Üstüne veya kenarına şekil verilmeden veya 
kalıplanmadan şapka olarak istimali mümkün 
görülen şapka taslakları. 

65.01 — Keçeden şapka taslakları ı(Kloş, disk ve üstüvane), 
üstüne veya kenarına şekil verilmemiş 

65.02 — örülerek vteya örülmüş, dokunmuş veya sair şekil
lerde hazırlanmış şeritlerin birleştirilmesiyle elde 
edilmiş şapka taslakları, imalinde kullanılan madde 
ne olursa olsun, üstüne veya kenarına şekil veril
memiş. 

65.03 — Keçeden şapka ve sair başlıklar, 65.01 pozisyonunda 
yazılı şapka taslaklarından imal edilmiş, donatılmış 
olsun olmasın. 

65.04 — örülerek veya örülmüş, dokunmuş veya sair şekil
lerde hazırlanmış şeritlerin birleştirilmesiyle elde 
edilmiş şapkalar ve sair başlıklar, imalinde kullanı
lan madde ne olursa olsun, donatılmış bulunsun bu
lunmasın. 
örme veya parça halinde mensucat veya keçeden imal 
edilmiş şapka ve sair başlıklar ,(Şeritten imal edil
miş olanlar hariç) donatılmış olsun olmasın, sıvanmış 
bulunsun bulunmasın, saç fileleri dâhil. 
Sair şapkalar ve başlıklar, donatılmış olsun olmasm. 
Şapkaların ve sair başlıkların teferruatı (Şapkaların 
içine konulan bandlar, şapka astarları, viziyerler, 
çene altı kayışları, ilâh. . . .). 

65.05 

65.06 
65.07 

40 

40 

50 

70 

70 
70 

50 

FASIL : 66 

Şemsiyeler, bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 

NOT .-
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fosta dâhil değildir : 

a) Metrolu bastonlar ve benzerleri (90.16); 
b) Tüfekli veya kılıçlı bastonlar ve benzerleri 

(Fasıl 93) ; 
e) 97 nci fasla dâhil eşya, ezcümle oyuncak sem* 

siyeler, hokey, golf ve kayak sopaları. 
2. 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşyanın men

sucattan garnitürleri, her nevi maddeden kılıfları, 
yüzleri, kordonlu püskülleri, püskülleri ve ben
zeri teferruatı 66.03 pozisyonuna dâhil değildir. 
Bunlar ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilseler 
dahi işbu eşyaya takılmamış bulundukları tak
dirde imal edildikleri maddelere göre tarifeye 
tatbik olunurlar. 

66.01 — Her nevi şemsiye, şemsiyeli bastonlar, bahçe şem
siyeleri ve benzerleri dâhil, 

66.02 — Bastonlar (Dağcı bastonları ve iskemleli bastonlar 
dâhil), kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri. 

66.03 — 66.01 ve 66.02 pozisyonlarına dâhil eşya için aksam, 
garnitür ve teferruatı. 

100 

100 

60 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

d) 

e) 

f) 

F A S I L : 67 
Aprelenmiş süs tüyleri ve mamulâtt; yapma çiçekler; insan 

saçından mamulât; yelpazeler 
NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) însan saçımdan tasir torbaları (59.11) ; 
b) Dantelââan, işlemeden veya beyaz işten çiçek 

motifleri (Bölüm XI) ; 
c) Tüyden ayakkabılar (Fasıl 64) ; 

Tüyden veya yapma çiçeklerden şapkalar (Fa
sıl 65) ; 
Tüyden toz süpürgeleri (94-04), ince tüylerden 
pudra pomponları (96.05) ; insan saçından 
elekler (96.06) ; 
Oyuncaklar, spor aletleri ve kotiyon eşyası 
(Fasıl 91). 

Aşağıda yazılı olanlar 61.01 pozisyonuna dâhil 
değildir : 
a) Tüyün sadece doldurma maddesi olarak kulla

nıldığı eşya, ezcümle 94.04 pozisyonundaki ya
tak, yastık gibi eşya; 
Tüyün sadece basit bir süs teşkil ettiği veya 
doldurma maddesi olarak kullanıldığı giyim 
eşyası ve teferruatı; 
Yapma çiçekler, yapma çiçek aksamı ve bun
lardan mamul eşya (61.02) ; 
Tüyden yelpazeler (61.05). 

61.02 - pozisyonu, camdan, seramikten ve kalıba 
dökülmüş veya yontulmuş sair maddelerden veya 
kalıba dökülmüş veya dövülmüş madenden mamul 
çiçek, yapraklı dal ve meyva taklitleri ile bunla
rın aksamını muhtevi değildir. 

b) 

c) 

d) 

67.01 — Süs tüyleri (Tam veya parça halinde tüylü kuş de
rileri dâhil), aprelenmiş veya bir mesnede takılmış; 
tüyden mamul eşya. 

67.02 — Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bun
ların aksamı; yapma çiçeklerden, yapraklı dallardan 
ve nıeyvalardan mamulât. 

67.03 — İnsan saçı, birbirine muvazi hale getirilmiş, boyan
mış, beyazlatılmış veya sair şekillerde ihzar edilmiş; 
takma saç, yapımında kullanılmak üzere aynı şekil
de hazırlanmış hayvan kılları. 

67.04 — İnsan saçından, kıldan ve mensucattan takma saç, 
sakal, bıyık lüleler ve benzeri mamulât; insan saçın
dan sair mamulât (Saçtan fileler dâhil). 

67.05 — E l yelpazeleri, imal edildiği madde ne olursa olsun 
bir mesnede takılmış bulunsun bulunmasın. 

100 

100 

100 

100 

100 

Bölüm : XLTI 
Taş, algı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler 

mamülâtı; çini ve porselen (Seramik) mamulâtı; 
cam ve cam mamulâtı 

F A S I L : 68 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler mamulâtı 

NOT : 
Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) 25 inci fasıldaki eşya; 
b) 48.01 - pozisyonundaki sıvanmış veya emdiril

miş kâğıt ve mukavvalar (Mika veya asfalt 
tozu ile kaplı olanlar veya bitümlü, asfaltlı kâ
ğıt ve mukavvalar gibi); filtre, cihazlarında 
kullanılan amyant elyafı katılmış kâğıt hamu
rundan blok ve levhalar (48.08); 

c) 59 uncu fasıldaki sıvanmış veya emdirilmiş 
mensucat (Mika, bitüm veya asfalt tozu ile 
kaplı olanlar gibi); 

d) 11 inci fasıldaki eşya (Ancak elmas tozumdan 
ve kıymetli taşlarda sentetik veya aglomere 
kıymetli taşların tozlarından yapılmış aşın
dırıcıların mamulâtı bu fasıldadır) ; 

e) Hazırlanmış litografya taşları (84.34); 
f) Elektrik izolatörleri ve elektrik için izole edi

ci parçalar (85.25 ve 85.26) ; 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

g) 91 inci fasıldaki eşya (Duvar saatleri ve mah
fazaları gibi); 

h) 95.01 pozisyonundaki eşya; 
ij) Oyuncaklar ve oyun ve spor alet ve vasıtaları 

(Fasıl 91) ; 
k) 98.01 pozisyonundaki düğmeler, 98.05 pozisyo

nundaki kayağan taşından kalemler, 98.06 po
zisyonundaki kayağan taşından yazı ve resim 
için taş ve taş tahtalar; 

l) Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar 
(Fosil 99). 

68.01 -

68.02 -

68.03 -

68.04-

68.05 — 

68.06 — 

68.07 

68.08-

68.09 -

68.10 -
68.11-

68.12 -

68.13-

;.14 -

68.15 

68.16 — 

Tabu taşlardan kaldırım ve kaldırım kenar taşları, 
döşeme taşlan, kayağan taşından olanlar hariç. 
Yontmaya veya inşaata elverişli taşlardan (Kayağan 
taşı hariç )ve sabun taşından mamulât, mozaik yap
mak için küb şeklinde parçalar (68.01 pozisyonun
daki eşya hariç). 
İşlenmiş kayağan taşı ve tabii veya aglomere kaya
ğan taşından (Ardoisine) mamulât. 
Ayakları üzerine monte edilmemiş değirmen taşlan 
ve öğütmeye, elyaf çıkarmaya bilemeye, parlatma
ya, düzeltmeye, kesmeye veya parçalamaya mahsus 
benzeri sair taşlar, tabii taştan veya tabii veya suni 
aşmdmcı maddelerden 1 (Aglomere edilmiş olsun ol
masın), pişmiş ki l veya topraktan, kurulmamış gö
bek, mil yatağı, mil, aks, ilâh... gibi sair maddelerden 
aksamı.olsun olmasın ve bu gibi taş ve çarkların seg-
man ve sair aksamı. 
E l ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar, tabii 
taşlardan, aglomere aşındırıcılardan veya pişmiş k i l 
veya topraktan. 
Toz veya tane halinde tabii veya suni aşındırıcılar, 
mensucata, kâğıda, mukavva veya sair maddelere 
tesıbit edilmiş, kesilmiş, dikilmiş veya sair surette 
birleştirilmiş bulunsun bulunmasın. 
İzabe köpüğü yünü, cüruf yünü, kaya yünü ve ben
zeri sair madenî yünler; imbisat ettirilmiş vernıi-
külit ve imbisat ettirilmiş benzeri müstahsallar; ha
rareti muhafaza ve tecrit edici veya sadayı tecrit 
edici mahlutlar ve bunların mamulâtı, amyant esaslı 
olanlarla pişirilerek elde edilen mamulât hariç. 
Asfalt veya petrol katranı, huy katranı zifti, ilâh... 
gibi benzeri maddelerden mamulât. 
Nebati elyaftan, ağaç elyafından, samandan, ağaç 
talaş ve benzeri döküntülerden panolar, döşemelik 
levhalar, kütükler ve benzerleri, çimento, alçı ve sair 
madenî birleştiricilerle aglomere edilmiş. 
Alçıdan veya alçı esaslı bileşiklerden mamulât. 
Çimento, beton veya suni taşlardan mamulât (Çi
mento cürufundan, çimento ile aglomere edilmiş mer
mer parçalarından olanlar dâhil), tahkim exiilmiş 
olsun olmasın. 
Amyant çimentosundan, selüloz çimentosundan ve 
benzerlerinden mamulât )(IFiıhro - ciment). 
İşlenmiş amyant; amyanttan mamulât l(Mukavvalar, 
iplikler, mensucat, giyim eşyası, şapka ve başlıklar, 
ayakkabılar, ilâh...), 68.14 pozisyonundaki amyant 
mamulâtı hariç tahkim edilmiş olsun olmasın; mag-
nezium karbonat ve amyant esaslı hararete mukavim 
mahlutlar ve benzeri amyant esaslı hararete muka
vim mahlutlar ile bunların mamulâtı. 
Amyant, selüloz ve sair madenî maddeler esaslı firen, 
kavrama ve sair birbirine sürtünen cihaz veya aksa
mı için teferruat '(Dokumaya elverişli maddeler veya 
sair maddelerle mürettep olsun olmasın), segman, 
disk, rondelâ, şerit, levha, plâk ve rulo şeklinde. 
İşlenmiş mika ve mika mamulâtı, kâğıt ve mensucat 
üzerine tesbit edilmiş mika dâhil (Micanite ve mica-
fonum gübi...). 
Taştan ve benzeri madenî maddelerden mamulât 
(Tarifenin başka yerinde foulunmıyan veya zikredil-
miyen). 

FASIL : 69 < 

Seramik mamulâtı 

NOT : 
1. 69 uncu fasıl münhasıran, evvelâ, şekil verildikten 

sonra pişirilen topraklardan elde edilen seramik 

Kıymetin
den % 

100 

100 

25 

15 

25 

25 

40 

30 
50 

50 

50 

25 

25 

50 

50 



Tarife 
No. 

69 01 

69.02 

69.03 

69.04 

69.05 

69.06 

69.07 

69.08 

69.09 

69.10 

69.11 

69.12 

694.3 

69.14 

Eşyanın cinsi 

mamulâtı ihtiva eder. Bunlara başka maddelerin 
karıştırılmış olup olmaması tarife tatbikatına mü" 
essir değildir; tazyik altında etüve edilerek elde 
edilmiş olan siliko - kalker tuğlalar 69.04 pozisyo
nundadır. 69.04 69.14 (Dâhil) pozisyonlarında 
mttnJtastran, harareti izole eden ve ateşe mukavim 
olandan gayrı mamulât bulunmaktadır. 

2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değüdır : 
a) 71 inci fasıldaki eşya (Taklit, ziynet eşyası); 
b) Elektrik izolatörleri ve izole edici aksam 

(85.25, 85.26); 
c) Seramikten suni dişler t(90.l9); 
d) 91 inci fasıldaki eşya (Duvar saatleri ve mah

fazaları gibi); 
e) Oyuncaklar, oyun, spor alet ve vasıtaları (Fa

sıl 97); 
f) Düğmeler, pipolar ve 98 inci fasıldaki sair eşya; 
g) Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar 

(Fasıl 99) 
3. Bu fasıldaki eşyanın her maddeden tıpaları, ka

pakları ve sair kapama tertibatı beraber ithal edil
dikler Î takdirde ait oldukları eşyanın rejimine ta-* 
bidir. 

I - Harareti izole eden ve ateşe mukavim mamulât 
• Harareti izole eden tuğla, döşeme tuğlası ve harareti 
izole eden Sair eşya, nakiiye (topraklarından, kisel-
gurdan, toz halinde silisli fosillerden ve benzeri sair 
silisli topraklardan. 

•Ajteş tuğlası, döşeme tuğlası ve inşaatta kullanıştan 
ateşe mukavim benzeri sair eşya, 69.01 pozisyonun
daki eşya hane* 
Ateşe mukavim sair mamulât ('Karnı, pota, fırın, 
kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, baget, tüp, 
boru, ilâh..), 69.01 pozisyonundaki eşya hariç. 

11 - Seramik sair eşya 
İnşaat tuğlası, inşaat blokları, kiremit mesnetleri ve 
benzerleri dâhil. 
Kiremitler, •korniş, friz ve ilâh... gibi mimari tezyinat 
ve ocak şapkaları ve teünkler gibi pişmiş topraktan 
inşaata mahsus sair mamulât. 
Borular, rakorlar ve sair parçalar, kanalizasyon ve 
benzeri işlerde kullanılan. 
Seramikten döşemelikler ve kap 1 amalıklar, cilâsız 
ve emaye olmayan. 
Seramikten sair döşemelik ve kaplaımalıklar, cilâlı 
ve emaye olan. 
Seramikten <lâboratuvarda, kimyada ve sair teknik 
İşlerde kullanılan eşya ve cihazlar; ziraatte kulla
nılan yalak, gerdel ve benzeri Sair kablar; nakil ve 
ambalaj işlerinde kullanılan küçük testiler ve sair 
kablar. 
Hijyenik sabit cihazlar (Musluk taşı, lavabo, bide, 
aptesane küveti, banyo ve benzerleri). 
Porselenden sofra ve mutfak takımları, tuvalet eş
yası. 
Sair seramik maddelerden sofra ve mutfak takım
ları, tuvalet eşyası. 
Heykelcikler, ziynet eşyası ve tefriş, tezyin *ve süs 
için eşya. 
Seramikten sair mamulât. 

FASIL : 70 
Cam ve cam mamulât 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Mine (Email) denilen camlaşan bileşikler 
(82.08) ; 

b) 71 inci fasıldaki eşya (Taklit mücevherci eş
yası, ilâh...); 

c) Elektrik izolatörleri ve izole edici aksam 
(85.25, 85.26); 

Krymetâ 
dem % 

Tarife 
No. 

70.01 

70.02 

25 
70,03 

70.04 

40 

70.05 

70.06 

169 

75 

75 

100 

70.07 

70.08 

70.09 

70.10 

25 

ttOO 

100 

100 

100 

100 

70.11 

70.12 

7013 

70.14 

70.15 

70.16 

7017 

7018 

(Eşyanın cinsi 

d) Optik tarzda işlenmiş camlar, enjeksiyon şırın
gaları, termometreler, barometreler, areomet
reler, dansimetreler ile 90 inci fasıldaki sair 
eşya; 

e) Oyun alet ve vasıtaları, oyuncaklar, Noel ağaç
larına takılan süsler ve 97 nci fasla giren sair 
eşya? 

f) Düğmeler, monte edilmiş vaporızatörler, monte 
edilmiş izole edici şişeler (Termoslar) ve 98 
inci fasıldaki sair eşya. 

2. Bu fasıldaki eşyaya ait her maddeden tıpa, kapak 
ve sair kapama tertibatı ait oldukları ve birlikte 
ithal edildikler* eşyanın rejimine tabidir. 

S. 70.15 Pozisyonu münhasıran iki yüzü paralel ve 
kalınlıkları iki milimetre ve daha az olan bombe 
camları ihtiva etmektedir. Optik camlar bu pozis-
zisyona girmez. 

4. Eritilmiş silis* ve eritilmiş kuvartzdan mamul eşya 
cam eşyaya temsil olunur. 

- Cam-kırıkları ve sair cam döküntü ve artıkları; külçe 
cam (Optik cam hariç; eritilmiş) cam (Vitrite) kül
çe veya toz halinde 

-Cam> -tozu ve cam mayası, aglomere edilmiş olsun 
olmasın; rubinli cam (Email), külçe, çubuk, tüp veya 
toz halinde 

-Camdan çubuk, tojlya ve tüpler, işlenmemiş, optik 
camlar hariç. 

-İşlenmemiş dökme veya haddeden geçirilmiş cam, 
imal esnasında takviye edilmiş veya kaplama yapıl
mış olsun olmasın, kare veya mustatil şeklinde levha 
veya yaprak halinde. 

-İşlenmemiş levha cam< (Çekme veya üfleme), isnal 
esnasmda kaplama yapılmış olsun olmasın, kare veya 
mustatil sekilinde. 

-Bi r veya ik i sathı sadece perdahlanmış veya cila
lanmış dökme, 'haddeden geçirilmiş veya çekme, Üf
leme levha cam, imal esnasında takviye edilmiş, kap
lama yapılmış olsun olmasın, kare veya mustatil 
şeklinde levha veya yaprak halinde. 

-Kare veya m-üstatüden gayrı şekilde kesilmiş veya 
perdah ve parlatmadan daha İleri bir ameliye görmüş 
dökme, haddeden geçirilmiş veya çekme, üfleme lev
ha cam; mütaaddit satıh lı hararet ve s a dayı izole 
eden camlar; kurşunla tutturulmuş mozaik cam. 

-İki ve daha fazla levhadan yapıtaış emniyet camları 
ve kırılmaz camlar (Verres tr&npes), fasone olsun 
olmasın. 

- Camdan aynalar, çerçeveli olsun olmasın, geriye bak
mak için kullanılan aynalar dâhil. 

- Camdan damacana, şişe, küçük şişe, kavanoz; çanak, 
komprime tüpleri ve nakil ve ambalaj için kullanılan 
benzeri sair kablar; bu kablar için camdan tıpa ve 
benzeri camdan sair kapama ter t ibat ı : 

a) Damacana. 
b) 15 santilitreye kadar (15 dâhil) şişeler. 
c) Sairleri. 

- Camdan nihai şeklini almamış gamıtürsüz ampuller, 
elektrik lâmbaları ve elektronikte kullanılan tüp, 
valf ve benzerleri için. 

• Termosların ve sair izotermdk kablaruı camdan iç 
kısımları, nihai şeklini almış olsun olmasın 

•Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve 
benzeri işler için cam eşya, 7019 pozisyonundaki 
eşya hariç. 
Aydınlatma ve işaret işlen için cam eşya, optik cam
lar hariç. 

•Bombe saat camları ve âdi ((Numarasız) gozluk cam
lan, içi oyuk küre veya kıtai küre şeklinde veya 
kesilmiş veya işlenmiş. 
Camdan kaldırım blokları, tuğla, döşemelik, kiremit 
ve sair eşya, dökme veya kalıp işi, bina ve inşaat 
işleri için, tahkimi edilmiş olsun olmasın. 
Camdan lâboratuvar ve eczane eşyası ve hijyenik 
eşya, taksimatlı veya Ölçülü olsun olmasın; serum 
ampulleri ve benzerleri: 

a) Serum ampulleri ve benzerleri. 
b) Sairleri. 

Optik camlar ve optik parçalar (Tıbbi gözlükler için 
kullanılanlar dâhil), öptük tarzda işlenmemiş. 

Kıymetlin 
iten % 

16 

5 

40 

59 

50 

56 

25 

30 

10 
75 
30 

10 

10 

100 

25 

60 

50 

40 
5 

15 
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Tarife 
No. 

(Rcamî Gazete) Sahife: 8489 

Eşyanın cinsi 

70.19 — Cam boncuk, inci taklitleri, kıymetli taş taklitleri, 
çiçek taklitleri ve camdan benzeri küçük eşya; mo
zaik yapmak için camdan küb şeklinde parçalar, pro
tezden gayri suni gözler; ısıtılarak yapılmış (Şaiümo 
ile işlenmiş) camdan fantazi eşya. 

70.20 — Cam elyaf ve cam elyaftan mamulâ t : 
a) Cam elyaf ve iplikler. 
b) Sairleri. 

70.21 — Camdan sair eşya. 

Kıymetim
den % 

150 
10 

100 
100 

Bölüm : XIV 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli madenler, 
kıymetli madenlerle kaplamalı madenler ve bu 
maddelerin mamulâtı; taklit mücehverci eşyası; 

madenî paralar 

FASIL : 71 

İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri; kıymetli ma
denler, kıymetli madenlerle kaplamalı madenler ve 
bu maddelerin mamulâtı; taklit mücevherci eşyası 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar hariç, kısmen veya tama

men inciden, kıymetli taşlardan, sentetik veya ag
lomere taşlardan, kıymetli madenlerden, kıymet
li madenlerle kaplamalı madenlerden yapılmış eş
ya, bu fasla dâhildir : 
a) Üzerinde kıymetli madenlerden, kıymetli ma

denlerle kaplamalı madenlerden «İnişiydi, mar
ka, toka, alet sapı bileziği, zırh, ilâh...» gibi 
basit bir süs veya tâli ehemmiyeti haiz bir te
ferruat bulunan eşya (Bu eşyanın inciyi, kıy
metli taşları, sentetik veya aglomere taşları 
ihtiva etmemesi lâzımdır); 

b) Kıymetli madenlerin malgamaları ve koloidal 
halde kıymetli madenler (2849); 

c) 42.02 pozisyonuna dâhil eşya, ezcümle bavul
lar, el çantaları, para cüzdanları; 

d) Dokumaya elverişli maddelerle mürettep made
nî teller (52.01), kıymetli maden telleri ile ma
mul mensucat (52.02) ve bu maddelerden ma
mul XI inci bölüme giden eşya; 

e) 64 ve 65 inci fasıllara dâhil eşya (Ezcümle : 
Ayakkabılar ve şapka ve sair başlıklar); 

f) Şemsiyeler, bastonlar ve 66 nci fasla dâhil 
sair eşya; 

g) El yelpazeleri (67.05); 
h) Madenî paralar (Fasıl 72 ve 99); 
ij) Aletler (Bölüm XV), makineler, elektrik cihaz

ları ve elektrik malzemesi (Bölüm XVI). Bu
nunla beraber tamamen kıymetli taşlardan, 
sentetik veya aglomere taşlardan yapılmış ak
sam veya parçalar bu fasıldadır; 

k) 90, 91 ve 92 nci fasıllara dâhil eşya ezcümle : 
Fennî aletler, saatler, musiki aletleri; 

l) Silâhlar ve aksamı (Fasıl 93); 
m) 98.01 ve 98.12 pozisyonlarına dâhil olanlar ha

riç, 98 inci fasla giden eşya; 
n) İnciler ve kıymetli taşlar hariç, antika eşya 

(Fasıl 99). 
2. Kültür incileri, inci rejimine tabidir. 
3. «Kıymetli madenler» tâbiri, altını, gümüşü, plati

ni ve plâün grupuna dâhil madenleri ifade eder. 
4- «Platin grupuna dâhil madenler» tâbiri, iridiumu, 

osmiumu, ypalladiumu, rodiumu ve rüteniumu ifa
de eder. 

5. Sıklet itibariyle % 2 den az altını, % 2 den az 
gümüşü, % 2 den az platini ihtiva eden kıymetli 
madenlerle âdi maden halitaları (malgamalar ha
riç) âdi maden rejimine tabidir. 
Kaydedilen nispetlerden düşük olmak şartiyle üç 
kıymetli maden aynı halitada bulunsa da yine bu 
kaide tatbik olunur. 
Kıymetli madenleri ihtiva eden diğer halitalar 
bu fasla dâhildir. Bunların tarife tatbikatı aşa
ğıda yazılı esaslara göre yapılır : 
a) % 2 ve daha ziyade platini ihtiva eden halita^ 

lar platin rejimine tabidir; 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

b) % 2 ve daha ziyade altım ihtiva eden ve için
de hiç platin bulunmıyan veya % 2 den daha 
az platin mevcut ola.n halitalar altın rejimine 
tabidir; 

c) Bu fasla dâhil olan sair halitalar gümüş re
jimine tabidir. 

Bu notun uygulanmasından platin grupuna dâhil 
olan madenler tek bir maden addolunur ve platin 
rejimine tabi tutulur. 

6. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifede ismen mez
kûr kıymetli bir maden bu faslın 5 numaralı no
tu uyarınca kendi rejimine tabi kılınan halita
ları da ifade eder. Kıymetli madenler tâbiri; ne 7 
numaralı notta tarif edilen eşyayı ve ne de platin, 
altın ve gümüş yaldızlı âdi madenleri muhtevi 
değildir. 

7. «Kıymetli madenlerle kaplamalı» tâbiri, sathına 
veya satıhlarına, kaynakla., sıcak haddeleme ile 
veya benzeri sair mihaniki bir usulle kıymetli 
madeni yapraklar kaplanmış madenleri ve mamu-
lâtını ifade eder. 
Kıymetli madenlerle kakmalı âdi madenlerden 
mamul eşya, kıymetli madenlerle kaplamalı eşya 
rejimine tâbidir. 

8. 11.12 - pozisyonu anlamında «mücevherci eş
yası» tâbiri : 
a) Yüzük, bilezik, gerdanlık, broş, küpe, saat 

zinciri, madalyon, pandantif, kravat iğnesi, 
kol düğmesi, ilâh... gibi küçük ziynet eşyası 
ile; 

b) Sigara tabakası, tütün tabakası, şekerlik, 
pudriyer, madenden para kesesi, teşbih gibi 
cepte, el çantasında veya eşhas tarafından ta
şınabilecek neviden şahsi eşyayı ifade eder. 
Bunlar hakiki veya taklit inci ile, hakikî ve
ya taklit kıymetli taşlarla, sentetik veya ag
lomere taşlarla tezyin edilmiş olabilirler ve
ya bağadan, sedeften, fil dişinden, tabii veya 
aglomere kehlibardan, kara kehlibardan ve
ya mercandan aksamı ihtiva edebilirler. 

9. 11.13 pozisyonu anlamında «Kuyumcu eşyası» 
tâbiri; sofra takımları, tuvalet takımları, büro 
eşyası, sigara tablaları, dahilî tezyinat eşyası ve 
ibadette kullanılan eşya gibi mücevherci eşyası 
tarifi şümulü dâhiline girmiyen eşyayı ifade eder. 

10. 11.16 - pozisyonu anlamında «taklit mücevherci 
eşyası» tâbiri; bu faslın 8 numaralı notunun a 
fıkrasında tarif edilen ve fakat, inciyi, kıymet
li taşları sentetik ve aglomere taşları, kıymetli 
madenleri veya kıymetli madenlerle kaplamalı 
madenleri muhtevi olmıyan ve : 
a) Altın, gümüş veya platin yaldızlı olsun olma

sın tamamen veya kısmen âdi madenlerden; 
veya 

b) Asgari sair iki maddeden mamul eşyayı ifade 
eder. Eşyanın birleştirilmesinde kullanılan ip
lik ve benzerleri gibi basit maddeler itibara 
alınmaz. 

I - İnciler, kıymetli taşlar ve benzerleri 

71.01 — İnciler, ham veya işlenmiş, mıhlanmamış veya takıl
mamış, kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş 
olsun olmasın. 

71.02 — Kıymetli taşlar, ham, yontulmuş veya başka bir şe
kilde işlenmiş, mıhlanmamış veya takılmamış, kolay
lıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş olsun olmasın. 

71.03 —• Sentetik ve aglomere taşlar, ham, yontulmuş veya 
başka bir şekilde işlenmiş, mıhlanmamış veya takıl
mamış, kolaylıkla naklini temin için ipliğe dizilmiş 
olsun olmasın. 

71.04 — Kıymetli taşların ve sentetik taşların tozları. 

II - Ham veya yarı mamul kıymetli madenler, 
kıymetli madenlerle kaplamalı madenler 

71.05 — Gümüş ve gümüş halitaları |(Altm veya platin yal
dızlı gümüşler dâhil), ham veya yarı mamul. 

71.06 — Gümüş kaplamalı madenler ham veya yarı mamul. 
71.07 — Altın ve altın halitaları ((Platin yaldızlı altın dâhil), 

ham veya yarı mamul. 
71.08 — Altın kaplamalı gümüşler ve âdi madenler, ham veya 

yarı mamul. 
71.09 — Platin, platin grupuna dâhil madenler ve bunların 

halitaları, ham veya yarı mamul. 

10 

10 

25 
10 

5 
20 

Muaf 

5 
Muaf 
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Tarifa 
No. [Eşyanın cinsi 

Kıymetlin- I Tarife 
ojen % 

madenlerle kapla-
ham veya yarı ma-

71.10 — Platinle ve platin grubuna dâhil 
malı âdi veya kıymetli madenler, 
mul. 

71.11 — Kuyumcu külü : 
a) Gümüş. 
b) Sairleri. 

III - Mücevherci, kuyumcu eşyası ve sair eşya 
71.12—-Mücevherci eşyası, kıymetli madenlerden veya kıy

metli madenlerle kaplamalı madenlerden mamul. 
71.13 — Kuyumcu eşyası, kıymetli madenlerden veya kıy

metli madenlerle kaplamalı madenlerden mamul. 
71.14 — Sair eşya, kıymetli madenlerden veya kıymetli ma

denlerle kaplamalı madenlerden mamul. 
71.15 — İnciden, kıymetli veya sentetik ve aglomere taşlar

dan mamul eşya i(Kıymetli madenleri veya kıymetli 
madenlerle kaplamalı madenleri ihtiva edenler hariç). 

71.16—-Taklit mücevherci eşyası. 

72.01 -

FASIL : 72 
Madenî paralar 

NOT : 
Kolleksiyon eşyası mahiyetini taşıyan 
lar bu fasla dâhil değildir (99.05). 

madenî para-

- Madenî paralar : 
a) Her nevi Türk meskukâtı ve Türk ziynet altın

ları ve altın ecnebi meskukâtı (Basıldığı mem
lekette tedavül kıymetini haiz olsun olmasın). 

b) Gümüş ve sair madenlerden ecnebi meskukât. 

Bölüm : X V 
Âdi madenler ve mamulâtı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : 

a) Boya olarak hazırlanmış madenî tozlar (32.09); 
b) «Ferro - cerium» ve sair piroforik «pyrophori-

que» halitalar (36.07); 
c) Madenî şapkalar ve sair başlıklar ve bunların 

madenî aksamı (65.06 ve 65.07); 
d) Her nevi şemsiyenin madenî iskeleti ve made

nî aksamı (66.03); 
e) 71 inci fasla dâhil eşya, ezcümle kıymetli ma

denlerin halitaları, kıymetli madenlerle kapla
malı âdi madenler ve âdi madenlerden taklit 
mücevherci eşyası; 

f) XVI ncı bölüme dâhil eşya (makinalar, cihaz
lar, elektrik malzemesi); 

g) Çatılmış demiryolu hatları (86.10) ve XVII nci 
bölümdeki sair eşya; 

h) XVIII inci bölüme dâhil alet ve cihazlar; 
i}) Av saçması (93.07) ve XIX uncu bölüme dâhil 

sair eşya (Silâh ve m,ühimmat); 
k) 94 üncü fasla dâhil eşya (mobilyalar); 
l) El elekleri veya kalburları (96.06); 

m) 97 nci fasla dâhil eşya (Oyun alet ve vasıtala-
ları, oyuncaklar, spor alet ve vasıtaları); 

n) Düğmeler, mürekkep kalemi sapları, kurşun 
dolma kalemler, yazı kalemi uçları ve 98 inci 
fasla dâhil sair eşya. 

2. 82 ve 83 üncü fasıllara giden eşya 73 ilâ 81 inci fa
sıllara dâhil değildir. 

3. Halitalara mütaallik kaideler : 
a) Siklet itibariyle % 10 dan ziyade nikeli muhte

vi olan demirden gayri âdi maden halitaları 
nikel rejimine tabidir; 

b) «Ferro - alyajlar» 73.02, «Küpro - alyanjlar» da 
74.02 pozisyonuna gider; 

c) Âdi madenlerin sair halitaları sıklet itibariyle 
galip olan maddenin rejimine tabidir 

4. Aksine hüküm bulunmadıkça, tarifede ismen mez
kûr bir maden bu bölümün 3 numaralı notu uya
rınca kendi rejimine tabi tutulan halitaları da ifa
de eder. 

5. Mahlut eşyaya mütaallik kaideler : 
Aksine hususi hüküm bulunmadıkça, tamamen 
veya - içinde âdi madenler rejimine tabi tutulmuş 
sair maddelerinde bulunduğu - iki ve daha fazla 

5 
Muaf 

20 

20 

20 

20 
50 

Muaf 
Memnu 

No. Eşyanm cinsi 
Kıymetin

den % 

âdi madenden mamul eşya, siklet itibariyle galip 
olan madenden imal edilen eşyanın rejimine tabi
dir. 
Bu kaidenin uygulanmasında : 
a) Demir, dökme demir ve çelik tek bir maden 

imiş gibi mütalâa edilir; 
b) Halitaların umumi heyeti, bu bölümün 3 numa

ralı notu uyarınca, rejimine tabi kılındıkları 
madenden müteşekkilmiş gibi telâkki olunur. 

«Maden ve madenî eşya döküntü ve hurdaları» tâ
biri münhasıran eritilmeye, dövülmeye veya kim
yevi madde imaline elverişli bulunan ve başka sa
halarda kullanılması mümkün olmıyan maden 
döküntülerini ve hurdalarını ifade eder. 

FASIL : 73 

Demir, dökme demir, çelik 

NOT 
Bu fasılda geçen tâbirler aşağıda tarif edilmiştir: 
a) Dökme demir (73.01) : 

Dökme demir, %1,9 ve daha fazla karbonu ihti
va eden ve karbondan gayrı tek başına veya 
birlikte : 

% 15 den az fosforu 
% 8 ve daha az silisium'u, 
% 6 ve daha az manganez'i, 
% 30 ve daha az krom'u, 
% 40 ve daha az tungsten'i (Volframı) 

ve mecmuu itibariyle % 10 ve daha az (Nikel, 
bakır, alüminyum, titan, vanadium, molibden, 
ilâh...) gibi sair halita unsurlarını muhtevi 
olan demirli yarı mamuldür. 

b) Aynalı demir (73.01) : 
Aynalı demir % 6 (hariç) ilâ % 30 (dâhil) 
a kadar manganezi ihtiva eden ve diğer hu
susiyetleri bakımından ,(a) fıkrasındaki tarife 
uygun olan demirli yarı mamuldür; 

c) Ferro - alyajlar (73.02) : 
Ferro alyajlar, haddeden geçirilmeye ve dö
vülmeye müsait olmıyan ve demir sanayiinde 
kullanılan bileşikler olup tek başına veya bir
likte : 

% 8 den fazla silisium'u, 
% 30 dan fazla manganez'i, 
% 30 dan fazla krom'u, 
% 40 dan fazla tungsten'i (Volfra
mı) 

ve mecmuu itibariyle % 10 daın fazla (Bakır, 
alüminyum, titan, vanadium, molibden, nio-
bium, ilâh....) gibi sair halita unsurlarını ih
tiva eden demirli ham müstahsallardır. 
Silisium'u ihtiva eden ferro alyajlarda, demir
den gayrı halita unsurları mecmuunun sıklet 
itibariyle nispeti % 96 yt, manganezi muhtevi 
olan silisiumsuz ferro - alyajlarda % 92 yi ve 
sairlerinde de % 90 ı aşamaz; 

d) Halitalı çelikler (73.15) : 
Halitalı çelikler % 1,9 dan az karbonu ve bun
dan başka aşağıda yazılı nispetlerde bir veya 
daha fazla unsuru ihtiva eden çeliklerdir; 
Bir arada % 2 den fazla manganez ve silisi
um'u : 

% 2 ve daha fazla .manganez'i, 
% 2 ve daha fazla silisium'u, 
% 0,50 ve daha fazla nikel'i, 
% 0,50 ve daha fazla krom'u, 
% 0,10 ve daha fazla molibden'i, 
% 0,10 ve daha fazla vanadium'u, 
% 0,30 ve daha fazla tungsten'i, 

(Volfram'ı), 
% 0,30 ve daha fazla kobalt'ı, 
% 0,30 ve daha fazla alüminium'u, 
% 0,40 ve daha fazla bakır'ı, 
% 0,10 ve daha fazla kurşun'u, 
% 0,12 ve daha fazla fosfor'u, 
% 0,10 ve daha fazla kükürt'ü, 

Bir arada % 0,20 ve daha fazla fosfor ve kü
kürt'ü, 
Tek başına % 0,10 ve daha fazla sair unsur
ları muhtevidir ; 

e) Yüksek karbonlu çelikler (73.15) : 
Yüksek karbonlu çelikler, % 0,6 (Dâhil) ilâ % 
1,9 (Hariç) karbonu ihtiva eden çeliklerdir; 



Eşyanın cinsi 
Kıymetim-

•dten % 
Tarife 

No. 

/; Pudla demirinden çubuk ve lokmalar (73.06) : 
Pudla demirinden çubuk ve lokmalar: 
aa) Tasfiye cürufunu bertaraf edecek şekilde 

pudla d€miri yuvarlaklarının şahmerdan
da dögülmesi; veya 

bb) Ufak demir, çelik veya pudla demiri par
çalarından müteşekkil paketlerin yüksek 
hararette haddeden geçirilerek birbirine 
kaynatılması suretiyle elde edilen hadde
lenmeye ve dövülmeye mahsus yarı ma
mullerdir; 

g) Külçe (73.06) : 
Külçe, haddelenmeye ve dövülmeye mahsus, 
eritilerek hazırlanan ve kalıba dökülerek elde 
edilen müstahsallar dır ,\ 

h) İBlum ve kütük (73.07) : 
Blum ve kütükler, maktaları mustatil veya 
kare şeklinde ufki maktaı $¿25 mm* yi aşan 
ve kalınlığı genişliğinin 1\4 ünden fazla yarı 
mamullerdir; 

ij) Levha blokları (Slab) ve sac plâtinolan 
(73.07) : 
Levha blokları (Slab) ve sac plâtinolan, ka
lınlığı asgari 6 mm., genişliği asgari. 150 mm. 
olan ve kalınlığı genişliğinin 114 ünü aşmıyan 
mustatil maktah yarı mamullerdir; 

k) Rulo halinde sac taslakları (73.08) : 
Rulo halinde sac taslakları, kalınlığı asgari 1$ 
mm. olan genişliği 500 mm. yi aşan, mustatil 
maktalı, asgari 500* Kg. ağırlığında, devamlı 
rulo halinde, kenarları kesilmiş veya kesilme
miş yarı mamullerdir; 

I ; Geniş levhalar (78.09) : 
Geniş levhalar kalınlığı 6 (Hariç) ilâ 100 mm. 
(Dâhü) ve genişliği 150 (Hariç) ilâ 1200 (Dâ
hil) mm. olan, uzunlamasına kapalı pasolarda 
veya hadde tezgâhlarında sıcak haddelenmiş, 
mustatil maktalı yarı mamulerdir; 

m) Çemberlikler {73.12) : 
Çemberlikler, kalınlığı âz&mi 6 mm. genişliği 
âzami 500 mm. olan ve kalınlığı genişliğinin 
İj 10 unu aşmıyan, düz şerit, rulo veya bükül
müş demet halinde bulunan, mustatil maktalı, 
kenarları kesilmiş veya kesilmemiş, haddelen
miş yarı mamullerdir; 

n) Saclar (78.13) : 
Saclar, kalınlığı âzami 125 mm. olan, kare ve 
mustatil şeklinde ise, genişliği 500 mm. yi aşan 
haddelenmiş yarı mamullerdir. 
(1 numaralı notun (k) maddesinin tarifi şümu
lüne giren rulo halinde sac taslakları sac tâbi
rinin medlulüne dâhil değildir). 
Kare ve müstatilden gayrı şekillerde kesilmiş 
saçlarla, delikli, oluklu, kıvrık, 'kanallı, hadde 
mahsulü kabarık şekilli, parlatılmış ve kaplan
mış saçlar 73.13 pozisyonuna gider; 

o) Teller (73.14) : 
Teller ufki maktamın şekli ne olursa olsun 
maktamın en geniş yeri 13 mm. yi geçmiyen, 
soğuk çekilmiş içi dolu yarı mamullerdir. 
Bununla beraber, 73.26 ve 73.27 pozisyonları
nın tatbikmda haddelenerek elde edilmiş aynı 
kuturdaki mamuller de tel addolunur; 

p) Çubuklar (73.10) : 
Çubuklar, notun <h, ij, k, l, m, n ve o* madde
lerinde yazılı tarifelerden her hangi birine ta-
mamiyle ufymıyan, ufki maktaları daire, daire 
parçası, S dıVı müsavi müselles, kare, musta
til, altı köşe, sekiz köşe ve muvazi olmıyan al
lıları müsavi trapez şeklinde, içleri dolu yarı 
mamullerdir; 

r) Maden işletmelerinde kullanılan içi boş çelik 
çubuklar (73 M) : 
Maden işletmelerinde kullanılan içi boş çelik 
çubuklar, ufki maktamın dıştan en geniş yeri 
15 (Hariç) ilâ 50 (Dâhil) mm. arasında ve iç
ten en geniş yerinin asgari üç misli olan, ma
den makkabı imaline elverişli, maktaı kare ve
ya yuvarlaktan gayrı şekülerdeki yarı mamul
lerdir. 
Bu tarifin şümulü dâhiline girmiyen ortası de
lik çubuklar {73.18) pozisyonuna gider; 

s) Profiller (73.1İ) : 
Profiller, 73.16 pozisyonuna dâhü bulunmıyan, 
notun «h. ij, k, l, m, n, ve o» maddelerinden ya
zılı tariflerden her hangi birine tamamiyle uy-
mıyan ve ufk\ maktaı notun, (p) maddesinde 
yazılı şekillerden birini taşımıyan içi dolu yarı 
mamullerdir. 

Eşyanın cinsi' 

73.01 

73.02 
73.03 

.73.04 

73.05 

73.00 

73.07 

73.08 
73.09 
73.10 

73.11 

73,12 

J3.13 

73.14 

7Ş.15 

73.16 

73.17 
73.18 

73.19 

73.20 

73.21 

73.22 

73.23 

73.24 

73.25 

73.26 

73.06 Uâ 73.14 iDâhü) pozisyonlarına haMtalı çe
liklerden yapılan eşya ile yüksek karbonlu çelik
lerden yapılan eşya ile yüksek karbonlu çelikler
den yapılan eşya dâhil değildir. Bunlar 73.15 po
zisyonundadır. 
78.19 pozisyonu anlamında «tazyike mukavim bo
rular» tâbirinden: Dairevi maktalı, kutru 400 
mm. den fazla, et kalınlığı 10,5 mm. yi aşan, per-
çinli veya kaynaklı ince ve kaim borular anlaşılır. 

73.27 

Dökme demir (Aynalı demir dâhil), ham, külçe veya 
kütle halinde 

• Ferro alyajlar. 
• Demir ve Çelik döküntüleri ve demir, çelik ve dökme 
demirden mamul eşyanın hurdaları. 
.Dökme demir, demir ve çelik granüleleri, kırılmış ve
ya kalibrelenmiş olanları dâhil. 

• Demir ve çelik tozu, sünger şeklinde demir ve çelik
ler. 

• Pudla demirinden çubuk ve lokmalar; demir ve çelik
ten külçeler. 

• Blum, kütük, levha blokları (Slap) ve saç.plâtinala-
ları galinde demir ve çelikler; dövülerek kabaca şe
kil verilmiş demir ve çelikler (Dövme taslakları). 

• Demir veya çelikten rulo halinde saç taslakları. 
Demir veya çelikten geniş levhalar. 

• Demir ve çelikten çubuklar, sıcak haddelenmiş veya 
dövülmüş ı(Tel imalinde kullanılan yarı mamuller dâ
hil); soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş demir ve çe
lik çubuklar, maden işletmelerinde kullanılan içi boş 

çelik çubuklar. 
•Demir veya çelikten profiller (Palplanşlar dâhil), sı
cak haddelenmiş veya dövülmüş veya soğuk çekil
miş, delinmiş olsun olmasın, birleştirilmiş olanlar ha
riç. 
Demir ve çelikten çemberlikler, soğuk veya sıcak 
haddelenmiş. 
• Demir ve çelikten saçlar, soğuk veya sıcak haddelen
miş. 
Demir veya çelikten teller, çıplak veya kaplı, elek
trik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar 
hariç. 
Halitalı ve yüksek karbonlu^ çelikler, 73.06 ilâ 73.14 
pozisyonlarında yazılı şekillerde. 
Demir veya çelikten tramvay ve demiryolu hattı ak
samı, raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas gö
bekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, diş
l i raylar, traversler, cebireler, seletler, sıkıştırma 
levhaları ve kraponlar, rayların konması ve tesbiti 
için açıklık çubuğu veya levhaları. 
Dökme demirden ince ve kalın borular.'. 
Demir veya çelikten ince ve kalın borular, 73.19 po
zisyonuna dâhil olanlar hariç. 
Çelikten tazyika mukavim borular, takviye çemberli 
olsun olmasın, hidro - elektrik tesisatta kullanılan 
neviden. 
Dökme demirden, demirden veya çelikten boru te
ferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, manşonlar 
flanşlar, ilâh...). 
Dökme demirden, demirden veya çelikten çatılmış 
profiller (Palplanşlar dâhil); madenî inşaat ve ak
samı veya sonradan çatılmak üzere hazırlanmış par
çaları, ezcümle : Dökme demirden,, demir ve çelik
ten köprü, kapı iskeleti, perde, kapı çerçevesi, bal
kon, trabzan, parmaklık, ser, kapı saçağı ve çatı ve 
ilâh... için parçalar. 
Dökme demirden veya, demir ve çelikten depolar, 
sarnıçlar, büyük fıçılar, küvler ve benzeri sair kab
lar, istiap hacmi 300 litreden fazla (Mihaniki ve
ya termik tertibatı haiz olanlar hariç), harareti mu
hafaza edici bir madde ile haricen kaplanmış ol
sun olmasın. 
Demir Veya çelik sacdan fıçılar, bidonlar, patlaklar, 
kutular ve nakliyatta ve ambalajlamada kullanı
lan sair benzeri kablar. 
Demir veya çelikten kablar, tazyik veya temyi edil
miş gazlar için. 
Demir veya çelik tellerden ince ve kaim halatlar, ör
me halatlar, bocurgat halatları ve benzerleri, elektrik 
işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanları ha» 
riç. 
Demir yeya çelikten bahçelerin etrafını çevirmede 
kullanılan teller ve şeritler: Dikenli teller, dişli sac 
şeritler, burulmuş dikenli veya dikensiz sac şeritler, 
burulmuş teller. 
Demir veya çelik tellerden madenî mensucat, kafes
likler, dokunmuş veya kaynakla birleştirilmiş. 
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Tarife 
No. 

73.28 -
73.29 

73.30 -
73.31 -

Eşyanın cinai 

73.32 

73.33 

73.34 

73.35 
73.36 

73.37 

73.38 

73.39 

73.40 

Demir, veya çelikten metal depluvayye. 
-Dökme demirden, demirden veya çelikten kaba Ve 

ince zincirler ve bunların aksam ve teferruatı. 
Demir veya çelikten her türlü filika demiri ve çapa. 
Demir veya çelikten ufak ye büyük çiviler, kenet çivi

leri, başı halkalı çiviler, çengelli çiviler, pünezler, (Ba
şı bakırdan olanlar hariç). 

- Demir veya çelikten cıvatalar, somunlar (Dişli olsun 
olmasın), tirfonlar, vidalar, * başı halkalı vidalar, 
çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, ta
kozlar ve benzeri eşya, rondelâlar (Kesik rondelâlar 
ve yaylanmayı temin eden rondelâlar dâhil). 

- Demir veya çelikten elle dikilen her nevi dikiş için iğ
neler, şişler, çuvaldızlar ve elje dikiş dikmeye, dante-
lâ örmeye, file örgüsü örmeye, hah dokumaya elverişli 
benzeri eşya, imali bitirilmiş ve taslak halinde. 

-Toplu iğneler, fcengelli Jğneler (Ziynet iğneleri ha
riç), firketeler, ondülâtörler ve benzerleri. 

-Demir veya çelikten yaylar. 
-Dökme demirden, demir veya çelikten sobalar, mut

fak sobaları (Kalorifer misillû' kullanılanlar dâhil), 
mangal ve ocaklar ve elektrikle işlemiyen benzeri 
eşya ve bunların aksam ve parçaları. 

- Dökme demirden ve demirden ve çelikten kaloriferler 
(Kazanlar, sıcak hava kaloriferleri, radyatörler) ve 
bunların aksamı, elektrikle işliyenlerle buhar jene
ratörleri hariç. 

- Dökme demirden, demir veya çelikten ev eşyası, hij
yenik eşya ve bunların aksamı. 

-Demir ve çelik yünü; sünger, silgi, eldiven, temiz
leme ve parlatmada kullanılan benzeri eşya. 

- Dökme demirden, demirden veya çelikten sair eşya. 

F A S I L : 74 

2. 

Bakır 

NOT: 
1. 74.0$ pozisyonu anlamında «küpro-dlyajlar» tâbiri, 

bakırın ve her hangi nispette olursa olsun, sair 
maddeleri ihtiva eden ve haddelemeye, dövülme
ye elverişli olmıyan ve demiri ihtiva etmiyen ma
denlerin metalürjisinde katkı maddesi, dezoksidan, 
desulfuran olarak kuUantlan veya benzeri işlerde 
istimal olunan bileşiklerdir. 
Bununla beraber sıklet itibariyle % 8 den fazla fos
for ihtiva eden fosfor ve bakır bileşikleri (Bakır 
forfürler) 28.55 pozisyonuna gider. 
Bu fasılda geçen bazı tâbirlerin yine bu fosil anla-
mınca tarifi aşağıda yapılmıştır;» 
a) Teller (74.08) : 

Teller, ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan, haddelenmiş veya çekilmiş İçi 
dolu yarı mamullerdir; 

b) Çubuklar (74.03) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş 
yeri 6 mm. den fazla, yassı olduğu * takdirde 
kalınlığı genişliğinin 1J10 unu aşan, hadde
lenmiş veya çekilmiş içi dolu yarı mamullerdir. 
Bundan başka, şekil ve ebadı aynı olan, dökme 
veya fırınlama suretiyle elde edilen ve bilâ-
hara sathı kaba .bir temizleme ve düzeltme 
ameliyesinden daha ileri bir ameliye görmemiş 
olan yarı mamullerle yine aynı şekil ve ebatta 
olan döğme yarı mamuller de çubuk ve profil 
telâkki. olunur; 

e) Saclar levhalar, yapraklar, şeritler {74.04) : 
Saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, ufki mak
tamın en geniş yeri 6 mm. den fazla ve 0,15 
mm. den yukarı olan, kalınlığı genişliğinin 
II10 unu aşmıyan, rulo halinde olsun olmasın 
yassı yarı mamullerdir. 74.01 pozisyonundaki 
ham müstahsallar hariçtir 
Kalınlığı 0J5 mm. den fazla, kare ve musta-
tilden gayrı şekillerde kesimiş, delikli, oluklu, 
kıvrılmış, kabartma çizgili, parlatılmış veya 
kaplanmış saclar, levhalar, yapraklar ve şe
ritler 74.04 pozisyonundadır. 

Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 
veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, delin
miş, ucu daraltılmış, mahruti, kanatlı) ince ve ka
lın borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 
74.07 ve 74.08 pozisyonlarındadır. 

S. 

Kıymetin 
den 1% 

• - • 

35 

35 
35 

35 

35 

10 

15 
30 

30 

25 

30 

25 
35 

Tarife 
No. 

74.01 

74.02 
74.03 
74 04 

74.05 

Eşyanın cinsi 
Kıymetti 

den % 

74.06 
74.07 

74.08 

74 09 

74.10 

74.11 
74.12 
74.13 

74.14 

74.15 

74.16 
74.17 

74.18 
74.19 

Bakır matı; ham bakır (Tasfiye edilmiş olsun olma
sın) ; bakır döküntüleri. 
Küpro alyajlar. 
Bakırdan içi dolu çubuklar, profiller, teller. 
Bakırdan saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, kalınlı
ğı 0,15 mm. den fazla. 
Bakırdan yaprak ve şeritler ((Kabartmalı, kesilmiş, 
delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun olmasm veya 
kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik maddelerden ve 
benzerlerinden mesnedi bulunsun bulunmasın), ka
lınlığı 0,15 mm. ve daha az (ölçüye mesnet dâhil de
ğildir). 
a 
Bakır tozu ve bakırdan ince pullar. 
Bakırdan ince ve kaim borular, ortası delik çubuk
lar. 
Bakırdan boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, conta
lar, masonlar, flanşlar, ilâh...). 
Bakırdan depolar, sarnıçlar, büyük fıçılar, küvler ve 
benzeri sair kablar, istiap hacmi 300 litreden fazla 
(Mihaniki veya termik tertibatı haiz olanlar hariç), 
harareti muhafaza edici bir madde ile haricen kap
lanmış olsun olmasın. 
Bakır tellerden'ince ve kaim halatlar, örme halatlar 
ve benzerleri, elektrik işlerinde kullanılmak üzere 
izole edilmiş bulunanları hariç. 
Bakır tellerden madenî mensucat, kafeslikler. 
Bakırdan metal depluvayye. 
Bakırdan ince ve kaba zincirler, bunların aksam ve 
teferruata 
Bakırdan veya başları bakırdan ufak ve büyük çivi
ler, kenet çivileri, çengelli çiviler, pünezler. 
Bakırdan civatalar, somunlar (Dişli olsun olmasm), 
vidalar, başı halkalı vidalar, çengelli vidalar, pimler, 
kamalar ve takozlar ve benzeri eşya; rondelâlar 
(Kesik rondelâlar ve yaylanmayı temin eden ronde
lâlar dâhil). 
Bakırdan yaylar. 
Bakırdan ocaklar ve evlerde kullanılan sair ısıtma ci
hazları (Elektrikle t Üşüyenler hariç), bunların aksam 
ve parçaları. 
Bakırdan ev eşyası, hijiyenik eşya ve bunların aksamı 
Bakırdan sair eşya. 

F A S I L : 75 
Nikel 

NOT: 
1. Bu fasılda geçen tâbirlerin yine bu fasıl anlamm-

ca tarifi aşağıda yapılmıştır: 
a) Teller (75.02) : 

Teller, ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan haddelenmiş veya çekilmiş içi 
dolu yarı mamullerdir 

b) Çubuklar ve profiller ,(75.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş 
yeri 6 mm. den fazla, yassı olduğu takdirde ka
lınlığı genişliğinin 1J10 unu aşan, haddelenmiş 
veya çekilmiş içi dolu yarı mamullerdir. 
Bundan başka şekil ve ebadı aynı olan dökme 
veya fırınlama suretiyle elde edilen ve bilâ-
hara sathı kaba bir temizleme ve düzeltme 
ameliyesinden daha ileri bir ameliye görmüş 
olan yarı mamullerle yine aynı şekil ve ebatta 
olan döğme yarı mamuller de çubuk ve profil 
telâkki olunur; 

c) Saclar, levhalar, yapraklar, şeritler (75.08) : 
Saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, ufki mak
tamın en geniş yeri 6 mm. den fazla ve kalm-
lığı genişliğinin İl 10 undan az, rulo halinde ol
sun olmasın yassı yarı mamullerdir. 75.01 po
zisyonundaki ham müstahsallar hariçtir. 
Kare veya müstatilden gayrı şekillerde kesil
miş, delikli, oluklu, kıvrılmış, kabartma çizgili, 
parlatılmış veya kaplanmış saçlar, levhalar, 
yaprak ve şeritler^ 75.03 pozisyonundadır. 

2. parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş ve
ya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, delinmiş, 
ucu daraltılmış, mahruti, kanatlı) ince ve kalın 
borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 75.04 
pozisyonundadır. 

10 
10 
20 

25 

25 
25 

10 

20 

35 

25 
30 
20 

35 

30 

25 
35 

40 
40 
40 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

75.01 — Nikel matı; ham nikel (75.05 pozisyonundaki anotlar 
hariç) ve nikel döküntüleri. 

75.02 — Nikelden içi dolu çubuklar, profiller, teller. 
75.03 — Nikelden saclar, levhalar, yapraklar, şeritler, nikel 

tozu ve nikelden ince pullar. 
75.04 — Nikelden ince ve kaim boru'ar, içi delik çubuklar ve 

boru tefarruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, man
şonlar, flanşlar, ilâh...). 

75.05 — Nikelâj için ham veya işlenmiş anotlar. 
75.06 — Nikel mamulâtı. 

Kıymetin
den % 

5 
15 

20 

25 
15 
30 

FASIL 76 

Alüminyum 
NOT : 
1. Bu fasılda geçen bazı tâbirlerin yine bu fasıl anla-

mınca tarifi aşağıda yapılmıştır : 
a) Teller (76.02) : 

Teller, ufkî maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan haddelenmiş veya çekilmiş içi do
lu yarı mamullerdir; 

b) Çubuklar ve profiller (76.02): 
Çubuklar ve profiller, ufki maktanın en geniş 
yeri 6. mm. den fazla yassı olduğu takdirde 
'kalınlığı genişliğinin İl 10 unu aşan haddelen
miş veya çekilmiş içi dolu yarı mamullerdir; 
Bundan başka şekil ve ebadı aynı olan, dök
me ve fırınlama suretiyle elde edilen ve bilâ-
hara sathı kaba bir temizleme ve düzeltme 
ameliyesinden daha ileri bir ameliye görmüş 
olan yarı mamullerle yine aynı şekil ve 'ebatta 
olan döğme yarı mamuller de çubuk ve profil 
telâkki olunur. 

c) Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (76.03): 
Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki 
maktam en geniş yeri 6. mm* den fazla, 0,15 
mm. den yukarı olan kalınlığı genişliğinin 1)10 
udu aşmıyan rulo halinde olsun olmasın yassı 
yarı mamullerdir. 76.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariçtir. 
Kalınlığı 0,15 mm. den fazla, kare ve müsta-
tilden gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, 
kıvrılmış, kabatmalı, çizgili, parlatılmış veya 
kaplanmış saclar, levhalar, yapraklar ve şe
ritler 76.03 pozisyonundadır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş' 
veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, de
linmiş, ucu daraltılmış, mahruti, kanatlı) ince ve 
kalın borular, içi delik çubuklar ve boru teferruatı 
76.06 ve 76.07 pozisyonundadır. 

76.01-
76.02-

76.03 -

76.04 -

Ham alüminyum ve alüminyum, döküntüleri. 
Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller: 
a) Teller. 
b) Sairleri. 
Alüminyumdan saclar, levhalar, yapraklar ve şerit
ler, kalınlığı 0,15 mim. den fazla. 
Alüminvu-<rdpn vaprak ve şeritler (kabartmalı, ke
silmiş, delinmiş, kap'-", baskılı olsun olmpsm veya kâ
ğıt, mukavva, suni plâstik maddelerden ve benzerle
rinden mesnedi bulunsun bulunmasın), kalınlığı 0,15 
mm. den az (ölçüye mesnet dâhil değildir). 
Alüminyum tozu ve alüminyumdan ince pullar. 
Alüminyumdan ince ve kalın boruları; içi delik çu
buklar. 
Alıüminyumrlîn boru teferruatı (rakorlar, dirsekler, 
contalar, manşonlar, flânşlar, ilâh...) 
Alüminyumdan madenî inşaat ve aksamı veya son
radan birleştirilmek üzere' hazırlanmış parçaları. 
Alüminyumdan depolar, sarnıçlar, büyük fıçılar, kü
vetler ve benzeri sair kablar, istiap hacmi 300 litre
den fazla (mihaniki veya term'k tertibatı haiz olan
lar hariç, harareti muhafaza edici bir mııdde ile ha
ricen kaplı olsun olmasın. 

76.10 — Alüminyumdan ufak fıçılar, patlaklar, bidonlar, ku
tular ve nakliyatta ve 'ambarlamada kullanılan sair 
kablar, boru şeklinde katı zarflar dâhil. 

76.05 -
76.03 -

76.07 • 

76.08 -

76.09 -

Tarife 
No. 

76.11 -

76.12 -

76.13 -
76.14 -
76.15 -

76.16 -

Eşyanın cinsi 

77.02 

77.03 
77.04 

30 
10 

10 

30 
15 

15 

15 

15 

10 

15 

-Tazyik veya temyi edilmiş gazlar için alüminyum 
kablar. 

•Alüminyum tellerden ince, kalın halatlar, örme ha
latlar ve benzerleri, elektrik işlerinde kullanılmak 
üzere izole edilenler hariç. 

-Alüminyum tellerden madenî mensucat,.kafeslikler. 
, Alüminyumdan metal depluvayye. 
-Alüminyumdan ev eşyası, hijiyenlk eşya ve bunların 

aksamı. 
- Alüminyumdan sair eşya, ambalajlamada kullıaınüan 
yumuşak tüpler dâhil. 

Kıymetin
den % 

10 

30 
25 
25 

40 

50 

F A S I L : 77 
Magnezyum, beriliyum (glüsinium) 

(ka-77.01 — Ham magnezyum ve magnezyum döküntüleri 
libre edilmemiş torna döküntüleri dâhil). 
Magnezyumdan çubuklar, profiller, teller, saclar, 
yapraklar, şeritler, ince ve kalın borular, içi delik 
çubuklar, tozlar, ince pullar ve kalibrelenmiş torna 
döküntüleri. 
Magnezyum maımulâtı. 
Berilium (glüsinium) ham veya işlenmiş; berilium 
mamulâtı. 

FASIL : 78 

Kurşun 

NOT : 
1. Bu fasılda geçen tâbirlerin yine bu fasıl anlammca 

tarifi aşağıda yapılmıştır : 
a) Teller (78.02) : 

Teller, ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan haddelenmiş veya çekilmiş içi 
dolu yarı mamullerdir; 

b) Çubuklar ve profiller (78.02); çubuklar ve pro
filler, ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. den 
fazla, yassı olduğu takdirde kalınlığı genişli
ğinin 1)10 unu aşan, haddlenmiş veya çekilmiş 
içi dolu yarı mamullerdir. 
Bundan başka, şekil ve ebadı aynı olan, dök
me veya fırınlama suretiyle elde edilen ve bi-
lûhara sathı kaba bir temizleme ve düzeltme 
ameliyesinden daha ileri bir ameliye görmüş 
olan yarı mamuller ile yine aynı şekil ve ebat
ta olan döğme yarı mamuller de çubv,k ve pro
fil telâkki olunur; 

c) Levhalar, yapraklar ve şeritler (78.03) ; 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın 
geniş yeri 6 mm. den fazla, kalınlığı genişliği
nin 1J10 unu aşmıyan ve m* sıkleti 1,700 Kg. 
dan fazla rulo halinde olsun olmasın yassı yarı 
mamullerdendir. 78.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar hariçtir. Kare ve müstatilden 
gayrı şekillerde kesilmiş, delikli, oluklu, kıv
rılmış, kabartma çizgili, parlatılmış veya kap
lanmış m î ağırlığı 1,700 Kg. dan fazla lev
halar, yapraklar ve şeritler 78.03 pozisyonun
dadır. 

2. Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 
veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, delin
miş, ucu daraltılmış, mahruti, kanatlı) ince ve 
kalın borular, içi delik çubuklar ve boru tefer
ruatı 78.05 pozisyonundadır. 

78.01 — Ham kurşun (Gümüş ihtiva etsin etmesin) ve kurşun 
döküntüleri. 

78.02 — Kurşundan içi dolu çubuklar, profiller ve teller. 
78.03—Kurşundan levhalar, yapraklar ve şeritler, m ' ağır

lığı 1,700 Kg. dan fazla. 
78.04 — Kurşundan ince yaprak ve şeritler (Kabartmalı, ke

silmiş, delinmiş, kaplanmış veya bpskıh olsun olma
sın, kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik maddelerden 
ve benzerlerinden mesnedi bulunsun bulunmasın) m 2 

sıkleti 1,700 Kg. dan az (Tartıya mesnet dâhil de
ğildir), kurşun tozu ve kurşundan ince pullar. 

5 
25 

25 

30 
30 

30 

40 
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Tarife 
No. 

78.05 

78.06 

79.01 
79.02 

79*03 

79.04 

79.05 

79.06 

Eşyanın cinsi 

Kurşundan imce ve fca3ın (borular, İçi- delik çubuklar 
ve (boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, sifon için 
S şeklinde ince borular, contalar, ımanşonliar, flanş-
lar, ilah...). 
Kurşun mamulâtı. 

FASIL : 79 
Çinko 

NOT : 

2 

Bu fasılda geçen tâbirlerin yine bu fasıl anlammca 
tarifi aşağıda yapılmıştır: 
a) Teller (79.02) : 

Teller, ufki maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan haddelenmiş veya çekilmiş içi 
dolu yarı mamullerdir; 

b) Çubuklar ve profiller (79.02) : 

Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş 
yeri 6 mm. den fazla, yassı olduğu takdirde 
kalınlığı genişliğinin 1J10 unu aşan içi dolu 
yarı mamullerdir. 
Bundan başka, şekil ve ebadı aynı olan dökme 
veya fırınlama suretiyle elde edilen ve bilâhara 
sathı kaba bir temizleme ve düzeltme ameliye
sinden daha Heri bir ameliye görmüş olan yarı 
mamullerle yine ayıı şekil ve\ ebatta olan döğ-
me yarı mamuller de çubuk ve profil telâkki 
olunur; 

c) Levhalar, yapraklar ve şeritler '(79.0$) : 
Levhalar, yapraklar ve şeritler, ufki maktamın 
en geniş yeri 6 mm. den fazla, kalınlığı genişli
ğinin II10 unu aşmıyan, rulo halinde olsun ol» 
masın yassı yarı mamullerdir. 79.01 pozisyo
nundaki ham müstahsallar hariçtir. Kare ve
ya mustatilden gayrı şekillerde kesilmiş, de
likli, oluklu, kıvrılmış, kabartma çizgili, parla
tılmış veya kaplanmış levhalar, yapraklar ve 
şeritler 79.03 pozisyonundadır* 

Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verifmiş 
veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, delin
miş, ucu daraltılmış, mahruti, yanları kanatlı) 
ince ve kalın borular, içi delik çubuklar veya boru 
teferruatı 79.04 pozisyonundadır. 

Ham çinko ve çinko döküntüleri. 
-Çinkodan çubuklar, profiller ve içi dolu teller. 
Çinkodan levhalar, yapraklar ve şeritler, kalınlığı 
ne olursa olsun, çinko tozu ve çinkodan imce pullar. 
Çinkodan ince ve kalın borular, içi1 delik çubuklar ve 
boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, man
şonlar, flânşiar, ilâh...). 
• Çinkodan oluklar» çatı mahyaları, çatı pencereleri 
ve inşaatta kullanılan benzeri eşya. 
Çinkodan sair eşya. 

(Resmî Gazete) 

Tarife 
Nio. 

30 
50 

80.01 
§0.02 
80.03 

80.04 

«0.05 

•80.06 

5 
10 

15 

15 

80 
80 

81.01 

«1.02 
¿1.03 
81.04 

6 MART 1964 

Eşyanın cinsi 

2. 

c) Levhalar, yapraklar, şeritler \(80.03) : 
Levhalar, yapraklar ve şeritler ufki maktamın 
en geniş yeri 6 mm. den fazla, kalınlığı geniş
liğinin 1110 unu aşmıyan ve m* sıkleti 1 Kg. 
dan fazla, rulo halinde olsun olmasın yassı 
yan mamullerdir. 80.01 pozisyonundaki ham 
müstahsallar lvariçtir. Kare ve mustatilden 
gayrı şekillerde kesilmiş delikli, oluklu,. kıvrü-
mtŞj kabartma çizgili, parlatılmış veya kap
lanmış m* ağırlığı 1 Kg. dan fazla levhalar, 
yapraklar ve şeritler 80.03 pozisyonundadır. 

Parlatılmış, kaplanmış, hususi şekiller verilmiş 
veya fasone (Kıvrık, yılankavi, diş açılmış, delin
miş, ucu daraltılmış, mahruti, yanları kanatlı) 
ince ve kalın borular, içi delik çubuklar ve boru 
teferruatı 80.05 pozisyonundadır. 

Ham kalay ve kalay döküntüleri. 
Kalaydan çubuklar, profiller, içi dolu teller. 
Kalaydan levhalar, yapraklar ve şeritler, ma? ağırlığı 
1 Kg. dan fazla.. 
Kalaydan ince yaprak ve şeritler ((Kabartmalı, ke
silmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olsun olma
sın, kâğıttan, mukavvadan, suni plâstik haddeler
den ve. benzerlerinden mesnedi bulunsun bulunma
sın), m* ağırlığı -1 Kg. ı aşmıyan '(Tartıya mesnet 
dâhil değildir); kalay tozu ve kalaydan ince pullar. 
Kalaydan ince ve kalın borular, içi delik çubuklar ve 
boru teferruatı '(Rakorlar, dirsekler, contalar, man
şonlar, flânşiar, ilâh...). 
Kalay mamulâtı. 

Tungsten «(Volfram), ham veya işlenmiş ve tungsten 
^Volfram) mamulâtı. 
MöH'bden, ham» veya işlenmiş ve molibden mamuiâtı. 
Tantal, ham veya işlenmiş ve tantal mamulâtı. 
Sair âdi madenler, ham, işlenmiş ve sair âdi ma
denlerin ımanmelâtı. 

Kıymetin 
den % 

5 
5 

5 

25 

•30 
50 

5 
ö 

5 

5 

FASIL : 80 

Kalay 
NOT: 
1. Bu fasılda geçen tâbirlerin yine bu fasıl anlamın-' 

ca tarifi aşağıda yapılmıştır: 
a) Teller (80.02) : 

Teller, ufkî maktamın en geniş yeri 6 mm. ve 
daha az olan haddelenmiş veya çekilmiş içi 
dolu yarı mamullerdir; 

b) Çubuklar ve profiller (80.02) : 
Çubuklar ve profiller, ufki maktamın en geniş 
yeri 6 mm. den fazlar yassı olduğu takdirde 
kalınlığı genişliğinin 1110 unu aşan, haddelen
miş veya çekilmiş içi dolu yan mamullerdir 
Bundan *başka, şekil ve ebadı aynı olan dökme 
veya fırınlama suretiyle elde edilen ve bilâhara 
sathı kaba bir temizleme ve düzeltme ameli
yesinden daha ileri bir ameliye görmüş olan 
yarı mamullerle yine aynı şekil ve.ebatta olan 
döğme yan mamuller de çubuk ve profil te* 
Idkki olunur; 

82 

NOT: 
1. Pozisyonlardaki sarih ve zımni istisnalar hariç, 

bu fasla münhasıran ağızlan veya iş gören aksamı 
âdi madenden veya âdi maden mesnetli madenî 
karbürlerden veya kıymetli taşlardan olan eşya 
dâhildir. Âdi madenden ağız ve iş gören kısımlar 
aşındırıcı maddelerle teçhiz edilmiş veya' kaplan
mış olabilir; bununla beraber, tamamen veya kıs-> 
men tabii veya suni aşmdmcılardan ayaklan üze
rine monte edilmemiş değirmen taşlan, Öğütmeye, 
bilemeye, parlatmaya, düzeltmeye, kesmeye ve 
parçalamaya mahsus benzeri sair aletler̂  göbek, 
mü, yatağı, mü, aks, üâh... gibi sair maddelerden 
aksamı, olsun olmasın 68.04 pozisyonundadır. 

2. Bu fasla dâhil olan eşyanın ayrıca zikredümiyen 
âdi madenden taslaklan, aksam ve parçalan, teş
hisi mümkün olduğu takdirde bahsi edilen eşya
nın rejimine tabidir. Elektrikli olsun olmasın saç 
kesme, çimen ve hayvan kırpma makinelerinin ta
raklan 82.13 pozisyonundadır. Makineli el aletleri 
için alet tutucular 84.48 pozisyonuna gider. 

Kıymetin
den % 

FASİL 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımlan 

FASIL: 81 
Sair âdi madenler 

NOT: 
81.04 pozisyonuna münhasıran, metalürjide kullanılan 
isimleri aşağıda yazılı âdi madenler dâhildir : 
Bizmut, kadmium, kobalt, krom, galium, jermanium, 
indium, manganezf niobium (Kolombium), renium, 
antimuan, titan, torium, talium, uranium, vanadium 
ve Zirkonium. 
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3. Bu faslın muhtelif pozisyonlarına dahil eşya bir 
kutu, mahfaza veya kılıf içinde takım halinde ithal 
olunduğu takdirde, takımın umumi heyeti içlerin
de en yüksek resim, veren eşyanın rejimine tabidir. 
Manikür ve pedikür takımları, içlerinde makas bu
lunsa dahi 82.13 pozisyonuna gider. 
Bu fasla dâhil eşyaya, ait mahfazalar, kutular, 
kılıflar ve kullanılması mûtat olan ambalajlar, 
bahis konusu eşya ile birlikte ithal olunduğu ve 
normal olarak bu eşya ile birlikte satılıp fiyata 
dâhil edildiği takdirde aynı rejime tabidir. 

4 

82.01 — 

82.02 -

82.03-

82.04 -

82.05 — 

82.08 — 

82.07 — 

82.08 — 

82.09 — 
82.10 — 
82.11 — 

82.12 — 
82.13 — 

82.14 — 

82.15-

(Beller, kürekler, kazmalar, çapalar, yabalar, tırmık
lar, kazağılar, baltalar, bağcı bıçakları, odun kama
ları ve kesici veya yontucu sair aletler; tırpanlar, 
oraklar; kuru ot veya şamam bıçakları, çift kollu 
büyük bahçıvan makasları ve ziraatte. bahçıvanlıkta, 
ormancılıkta kullanılan sair el aletleri. 
Saplı el testereleri, her nevi testere ağızları i(.Freze 
testereler ile dişsiz testere ağızları dâhil). 
Kerpetenler, penseler, cımbızlar, kesici olanlar da 
dâhil, zımbalar ve benzeri aletler; tenekeci makas
ları ve benzerleri; sıkıştırma anahtarları, eğeler ve 
törpüler. 
Sair el aletleri; örsler, mengeneler, kaynak lâmbaları, 
portatif demirci ocakları, elle işliyen kurulmuş bile
ğiler, saplı camcı elmasları, bu faslın diğer pozisyon
larına dâhil olan eşya hariç. 
(Tazyik ile çukurlaştırmaya, ıstampalamaya, erkek 
ve dişi vida dişi açmaya, raybalamaya, frezelemeye, 
delik genişletmeye, tornalamaya, tel çekmeye ve ben
zeri işlere mahsus) makineler ve el ile işliyen maki-" 
neler için aletler, hadde levhaları ve delmeye mahsus 
aletler 'dâhil. 
Makine ve makineli cihazlar için bıçaklar ve kesici 
ağızlar. 
Aletler için ince levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri 
eşya, monte edilmemiş, tungsten, molibten, vanadium 
ve ilâh... gibi madenlerin aglomere edilmiş karbür
lerinden. 
Kahve 'değirmenleri, et kıyma 'makineleri, püre ma
kineleri ve sıkleti 10 Kg. ve daha az olan ve ev işle
rinde kullanılan sair mihaniki cihazlar. 
Bıçaklar (82.06 pozisyonundakiler hariç). 
82.09 pozisyonundaki bıçakların ağızları. 
Usturalar, traş makineleri ve traş bıçakları (Şerit 
halinde taslaklar dâhil); t raş makinelerinin madenî 
parçaları. 
Makaslar ve ağızları. 
Sair bıçakçı eşyası (Bir elle kullanılan bağ ve bahçe 
makasları, saç kesmeye, hayvan ve çimen kırpmaya 
mahsus makineler, et baltaları, et kıyma bıçakları, 
satırlar, kitap açıcıları dâhil); manikür, pedikür ta
kımları, aletleri ve benzerleri (Tırnak törpüleri dâ
hil) : 

a) Manikür, pedikür aletleri. 
b) Sairleri. 

Kaşıklar, çorba kaşıkları, çatallar, pasta kesmeye 
mahsus büyük bıçaklar, balık ve tereyağı için hususi 
bıçaklar, şeker maşaları ve benzeri eşya. 
82.09, 82.13 ve 82.14 pozisyonundaki eşya için âdi 
madenden şaplar. 

FASIL : 83 
Âdi madenlerden çeşitli eşya 

83.01 — Âdi madenlerden kilitler, sürgülü kilitler, asma kilit
ler ve bunların aksamı, anahtarlar ı(Taslak halinde 
olsun olmasın). 

83.02 — Âdi madenlerden garnitürler, tertibat ve sair eşya, 
mobilya, kapı, pencere, panjur, karoseri, eyer takımı, 
bavul, sandık ve benzeri eşya için; perde kolları, 
şapka askıları, mesnetler ve benzeri eşya (Otomatik 
kapı kapayıcılar dâhil). 

83.03 — Âdi madenlerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı 
kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler ve kutular ve 
benzeri eşya. 

83.04 — Âdi madenlerden dosya dolapları ve kutuları, fiş ku
tuları, tasnif ve tefrik kutuları, kâğıtlıklar ve ben
zeri sair yazıhane eşyası, 94.03 pozisyonundaki yazı
hane mobilyaları hariç. 

Kıymetim 
den % 

25 

5 

40 
60 
50 

60 
25 

100 
35 

60 

50 

50 

50 

25 

50 

Tarife 
No. 

83.05 — 

Eşyanın cinsi 

Âdi madenlerden dosyaların ve cilt kapaklarının ter
tibatı, resim maşaları, kâğıt raptiyeleri, kâğıt köşe
bentleri, tel raptiyeler, kavalyeler, ciltli büvük def
terler için garnitürler ve sair benzeri yazıhane eş
yası. 

83.06 — Âdi madenlerden küçük heykeller, salon, süs eşyası. 
83.07 — Aydınlatma cihazları, lâmbalar, avizeler ve bunların 

elektrikle ilgili olmıyan aksamı : 
a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 
b) Sairleri. 

83.08 —• Âdi madenlerden eğilip bükülebilen borular. 
83.09 — Âdi madenlerden fermuarlar, çerçeveli fermuarlar, 

tokalar, fermuarlı tokalar, kopçalar, çengelli kopça
lar, bağ deliği kapsülleri, çubuk şeklinde veya ortası 
delik perçinler ve taklit ziynet eşyasından gayrı ben
zeri sair eşya, giyim eşyası, ayakkabı, araba muşam
bası, el çantası vs benzerleri için. 

83.10 — Âdi madenlerden boncuklar ve pullar. 
83.11 — Âdi madenlerden çanlar, kampanalar, çıngıraklar, 

ziller ve bunların aksamı, elektrikle işliyenler hariç. 
"83.12 — Âdi madenlerden fotoğraf, resim ve benzerleri için 

çerçeveler, âdi madenlerden aynalar. 
83.13 — Âdi madenlerden tıpalar, dişli kapaklar, fıçı kapakla

rının üzerine çakılan ufak levhalar, şampanya şişele
rine ve benzerlerine takılan ikinci kapsüller, yırtılan 
kapsüller, boşaltıcı tıpalar, mühür kurşunları ve am
balajlamada kullanılan benzeri teferruat. 

83.14 — Âdi madenlerden plâkalar, tabelâlar, ilân levhaları 
ve benzeri sair levhalar, adedler, harfler ve çeşitli 
işaretler. 

83.15 — Ocak kaynağı için kaplanmış madenî tevha ve küçük 
üstüvaneler, kaynak için kaplanmış elektrodlar ve 
madenî tel ve çubuklar., 

Bölüm : XVI 

Makineler ve cihazlar; elektrik malzemesi 
NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhil değildir : 

a) JfO.10 pozisyonundaki sertleştirilmemiş vülka-
nize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve trasmis-
yon kolanları ile 40.14 pozisyonundaki pul, 
róndela, conta, supap, ilâh... gibi sertleştiril
memiş vülkanize kauçuktan teknik eşya; 

b) Teknik sahada kullanılan tabii, suni veya aglo
mere deri veya köseleden eşya (1/2.04); 

c) İplik dokuma so^nayii veya dikiş iplikleri için 
tornalanmış ağaçlan masura, bobin, makara 
ve benzeri eşya (44-26); 

d) 48.20 pozisyonundaki iplik ve dokuma sanayii 
için kâğıt ve mukavvadan bobin, masura ve 
benzeri eşya ile 48.21 pozisyonundaki jakar ve 
benzeri makineler için delikli mukavva ve kâ
ğıtlar; 

e) Dokumaya elverişli m,addelerden taşıyıcı ko
lanlar ile transmisyon kolanları (59.16) ve do
kumaya elverişli maddelerden teknik sahada 
kullanılan eşya (59.17); 

f) Seramikten teknik sahada kullanılan alet, ede
vat ve cihazlar (69.09); 

g) Camdan, tekemmül etmemiş, açık, garnitürsüz 
ampuller (70.11); lâboratuvarlara mahsus cam 
eşya (70.17) ve teknik sahada kullanılan cam 
mamulât (70.21); 

h) Mıhlanmamış kıymetli, sentetik veya aglome
re taşlar (71.02 ve 71.03); 

ij) Kullanılış yeri ne olursa olsun âdi madenler
den vidalar, zincirler, yaylar ve sair teçhizat 
(Bölüm XV.); 

k) 82 nci fasıldaki aletler; 
l) Nakil vasıtaları (Bölüm XVII.), 86.06, 87.03 ve 

87.07 pozisyonlarında yer almış olan hususi 
nakil vasıtaları dâhil; 

m) 90 ma taşıldaki eşya (Ölçü aletleri, hassas 
aletler, ilâh...); 

n) 91 inci fasıldaki saatler ve bilhassa 91.07 pozis
yonundaki eşya; 

o) Makine parçası olan fırçalar (96.02) ; 
p) 97 nci fasıldaki eşya (Oyuncaklar, oyun ve spor 

alet ve vasıtaları, ilâh...). 

Kıymetlın-
dıen % 

40 
50 

5 
100 
30 

56 
100 

50 

50 

30 

50 
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2. Münhasıran bu bölümde yer almış bir makine veya 
eşyaya ait olduğu anlaşılan parçalar (84.59 ve 
85.22 pozisyonlarındaki makine ve cihazlarmki-
ler de dâhil) prensip itibariyle bu makine veya 
eşyanın bulunduğu pozisyona veya icabı halinde 
bu makine veya eşyanın parçaları için nazara 
alınmış bulunan pozisyonu iatbikolunur. 
Bununla beraber 84.61 ilâ 84.61,. (Dâhil) ve 85.23 
ilâ 85.27 IDâhil) pozisyonlarında yazılı ve tarif 
edilmiş bulunan parçalar ait oldukları makine ve 
eşya ne olursa olsun bu pozisyonlara tatbik olu
nurlar. 
Ayrı ayrı pozisyonlarda bulunan muhtelif katego
rideki makine veya eşya için bilâ tefrik kullanı
labilen sair aksamın tarife tatbikatı aşağıdaki kai
delere göre yapılır : 
a) Elektrik konektörleri, izolatörleri, bobinleri, 

kontakları veya elektrikçilikte kullanılan sair 
parçaları ihtiva eden aksam 85.28 pozisyonunda 
yer alır; 
b) Aksi halde bu aksam 84-65 pozisyonundadır. 
Yukardaki hükümler, aşağıdaki hususlara tat
bik olunmaz : 

aa) 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 ve 85.27 pozisyonla
rında yer almış olan eşyanın parçalarına; 

bb) îstimal yeri umumi olup 1 numaralı not ile 
bu bölüm haricinde bırakılan aksama. 

3. Bu bölümde makineler ile aksamı arasında bir tef
rik yapılmış olduğu takdirde, natamam makine
ler tam makinenin mümeyyiz vasıflarını gösterdik
çe aksam telâkki okınmayvp makine addolunur. 
Bilhassa motörleri, volanları, tesbit tabloları, alet 
ve alet tutucuları, emniyet ve ölçme cihazları bu-
lunmyan makinelerle silindiri mevcut olmıyan ka
lenderler, ilâh... böyle telâkki olunur. 

4. Tam veya yukarki notta işaret olunan aksamdan 
mahrum bulunan makineler monte edilmemiş veya 
sökülmüş bulundukları takdirde bu muhtelif aksam 
aynı zamanda ithal edilmek şartiyle monte edil
miş makinelere temsil olunur. 
Aynı hüküm, gümrük idcresince tesbit olunacak 
şartlar dairesinde ceste ceste (Partiler halinde) 
gelen monte edilmiş makinelere de tatbik olunabi
lir. 

5. Aksine hüküm bulunmadıkça, birlikte çalıştırılmak 
üzere muhtelif cins makinelerin bir araya getiril
mesi suretiyle bir gövde teşkil etmek üzere tertip
lenmiş makineler ile, muhtelif işler gören veya bir 
gövde üzerinde muhtelif aletlerle tertiplenmiş bu
lunan makineler umumi heyetlerinin mümeyyiz 
vasfım gösteren işe tekabül eden makinelerin re
jimine tabi olurlar. 

6. Motörler, iş gören makinelere takılı veya aşikâr 
surette tahsis edilmiş oldukları anlaşılan maki
nelerle birlikte getirildikleri takdirde işletecekleri 
makinelerin rejimine tabi olurlar. 
Her maddeden mamul transmisyon kolan ve kayış
ları için de vaziyet aynıdır. 

7. Makinelerin tam ve normal olarak işleyebilmesi 
için değişik işler görmeye yarıyan parçaları, iş gö
ren aletler, alet tutucuları, ilâh... gibi aksam ge
rek cins, gerekse miktar bakımından normal ola
rak makinelerle birlikte satıldıkları ve makinele
rin fiyatına dâhil edildikleri anlaşıldığı takdirde 
taallûk ettikleri makinelerle birlikte ithal edilmek 
şartiyle bu makinelerin aksamı addolunurlar. 
Aynı kaide montaj ve bakım aletleriyle sair tefer
ruatına da tatbik olunur. 

8. Makine ve cihazların işlemesi için zaruri olan yağ
lama yağları ve gresler, makine ve cihazların 
çalıştıkları zaman normal olarak bulunmaları lâ
zım gelen yerlerinde olmak şartiyle makine ve ci
hazların tamamlayıcı aksamı sayılır ve aynı re
jime tabi tutulur. 

9. Yukardaki notlarda geçen «makine» tâbiri XVI nci 
bölümde yer alan cihaz ve aletlere de şâmildir. 

Kıymetin
den % 

FASIL : 84 

Kazanlar, makineler, mihaniki cihaz ve aletler ve bunların aksamı 

NOT : 
1. 85.05 pozisyonundaki elektromekanik el aletleri ve 

makineli aletlerle 85.06 pozisyonundaki evlerde 
kullanılan elektromekanik cihazlar ve umumiyetle 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

85 inci fasıldaki elektrikli makine ve cihazlar bu 
fasla dâhil değildir. 
Elektriğin mimhastran muharrik kuvvet olarak 
kullanıldığı veya makine ve cihazın kullanılmasın
da tâli bir rol oynadığı makine ve cihazlar bu fa
sıldadır. 
Aynı zamanda 8J.0İ ilâ 84-21 (Dâhil) pozisyonla
rına ve S4.28 ilâ 84-60 (Vâhil) pozisyonlarına tat
bik olunabilen makine ve cihazların 84-01 ilâ 84.2i 
pozisyonlarına, tatbik edilmeleri icabeder. 
87 nci fasıldaki nakil vasıtalarının imalinde kul
lanılabilen motörler vites kutusu tertibatı ile mü
cehhez oldukları takdirde 84-06 pozisyonuna tatbik 
edilmezler. Bunlar S7.H6, 87.07, 87.08 ve 87.12 po-
zisyonlarındadır. 
Kutur toleransı % 1 i aşmıyan çelik bilyalar 84.62 
pozisyonuna tatbik edilirler (Kalibrelenmiş bilya
lar). 
Bu tarife uymıyan çelik bilyalar 73.40 pozisyonun
dadır. 

4-

84.01 — Buhar jeneratörleri (Buhar kazanları). 
84.02—• Buhar jeneratörleri için yardımcı cihazlar (ekonomi-

zör, sürşoför, buhar akümtTâtörleri, kurum temizle
me ve gaz tasarruf ciheızları, ilâh...); buhar kondan-
sörleri. 

84.03 — Gazojen jeneratörleri ve gazojen temizleyicileri; su 
ile işleyen asetilen jeneratörleri. 

84.04 — Buharlı lokomobiller (87.01 pozisyonundaki traktör
ler hariç) ve buharlı yarı sabit makineler. 

84.05 — Buhar makineleri (kazanlarından ayrı olarak). 
84.06 — Pistonlu dahilî ihtiraklı motörler. 
84.07 — Hidrolik kuvvet makineleri, türbinler için regülâtör

ler dâhil. 
'84.08 —• Sair motörler ve kuvvet makineleri. 
84.09 — Makine ile tahrik edilen yol silindirleri. 
84.10 — Mayiat için tulumbalar, motopomplar ve türbopomp-

lar, mihaniki olmıyan tulumbalar ve fiyat ve miktarı 
gösteren tertibatı olan tevzi tulumbaları dâhil; mayi
at için elevatörier (küçük veya büyük kovalı, şeritli, 
İlâh...) : 

a) Fiat ve miktarı gösteren tertibatı olan tevzi 
tulumbaları. 

b) Sairleri. 
84.11— Hava vakum tulumbaları, motopompları ve türbo-

pompları; hava ve sair gaz kompresörleri, motokom-
presörleri ve türbokampresörleri; vantilatörler, hava 
veren veya üfleyen makineler ve benzerleri. 

84.12— Motorlu vantilatörü ve ısıtıcı veya> soğutucu veya ru
tubetlendirme tertibatı bulunan klima tesisatı. 

84.13 — Ocakların tağdiyesi için brülörler (ağır yağ, toz kö
mür veya komprime gaz ile çalışan); fuayyeler, oto
matik olsun olmasın; fuayyelerin tağdiyesi için mi
haniki İzgaralar ve mümasili cihazlar. 

84.14 —• Sanayiye mahsus fırınlar, 85.10 pozisyonundaki elek
trik fırınları hariç. 

84.15 — Buz dolapları ve soğutma tertibatını haiz sair ma
kine, cihaz ve malzeme (elektrik veya sair tertibatlı). 

84.16—c Kalanderler (nerede kullanılırsa kullanılsın) ve bun
ların silindirleri. 

84.17 — Isıtma, pişirme, kavurma, taktir, rektifiye, rafine, 
sterlize, pastörize, etüve, kurutma, buhar haline ge
tirme, teksif, soğutma ve sühunet değişikliğini ica-
bettiren benzeri sair ameliyeleri yapmaya mahsus ci
haz ve tertibat (84.02, 84.14 ve 84.15 pozisyonlarında
ki hariç): 

la) Pastörizatörler, sterilizatörler, tephir cihazları, 
etüvler ve taktir ve rafine cihaz ve tertibatı, 

b) Sairleri. 
84.18 — Santrifüj makine ve cihazları (84.26 pozisyonundaki 

ekremözler hariç). 
84.19 — Şişeleri ve sair kabları yıkamaya ve kurutmaya, şi

şeleri, kutuları, çuvalları ve sair kabları doldurmaya, 
kapamaya, etiketlemeye ve kapsüllemeye, eşyayı pa
ketlemeye, balya yapmaya mahsus makins ve cihaz
lar; içkileri gazlendirmeye mahsus cihazlar; bulaşık 
kabları yıkamaya, kurutmaya mahsus cihazlar. 

84.20 — Tartı alet ve cihazları, tartıma suretiyle sayan ve 
kontrol eden baskül ve teraziler dâhil (5 santigram ve 
daha az ağırlıkları tartabilen hassas teraziler hariç); 
her türlü terazi için tartılar : 

Kıymetin
den % 

5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

20 
5 

5 

5 

10 

10 

5 
20 
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Tarife 
No. 

84.21 

84.22 

84.23 

84.24 

84.25 

84.28 

84.27 

84.28 

84.29 

84.30 

84.31 

S4.32 

84.33 

84.34 

84.35 

84.36 

84.37 

84.38 

a) Teraziler ve el Kantarları. 
b) (Basküller. 
c) Sabit basküller. 
d) Sairleri. 

-Mayi veya toz halinde maddeleri püskürtmeye ve 
pülverize etmeye mahsus makine ve cihazlar ı(elde, 
sırtta, arabada veya motor üstünde taşman), kum, 
•buhar fışkırtan cihazlarla benzerleri, yangın söndür
me cihazları ve zirai cihazlar dahil. 

-Kaldırma, yükleme,, boşaltma ve nakil işleri için ma
kine ve cihazlar (asansörler ve benzerleri, vinçler, 
palanga, macuna, müteharrik vinç r teleferik, alıcı 
(kanıca, ilâh...); «dumper» denilen boşaltma ve nakil 
vasitalarB ile benzerleri : 

a) Asansörler ve benzerleri. 
b) Sairleri 

- Toprağın kazılması, delinmesi, çıkarılması, nakil ve 
tesviyesi için sabit veya müteharrik makine ve cihaz
lar (Mihaniki kazımalar, kömür tabakalarım parça-
lıyan makineler, kıskaçla kepçesi olsun olmasın eks
kavatörler, raspalar, tesviye makineleri, buldozer, 
skreyper, ilâh..) 84.22 pozisyonundaki makine ve ci
hanlar hariç; kazık varyosları. 

-Toprağı hazırlamak, işlemek ve ekmek için ziraat 
makine ve cihazları. 

-Ziraat mahsullerinin hasat ve harman edilmesi için 
makine ve cihazlar; ot ve saman balya presleri»; ça
yır ve çimen biçme makineleri; hububat tanelerini 
saman ve çöpünden ayıran kalbur makineleri, yu
murta, meyva ve sair zirai mahsulleri seçen maki* 
neler. 

-Süt sağmaya mahsus makine ve cihazlar ve sütçü
lükte kul lam ılı an ¡sair makine ve cihazlar, 84.17 pozis
yonundaki pastörizasyon makineleri ile sair makine
ler hariç. 

-Şarap, elma şarabı ve benzerlerinin tealimde kulla
nılan presler, fulvarlar ve sair cihazlar. 

-Zinaate, bahçıvanlığa, tavukçuluğa, arıcılığa ve or
mancılığa mahsus sair makina ve cihazlar. 

-Değirmenciliğe, hububat ve kuru sebzelerin imal ve 
ihzarına mahsus makine ve cihazlar. 

-Ekmek, pasta, bisküvi, makarna, et, konserve ve şe
ker sanayii ile şeker tasfiyehanelerimde ve şekercilik, 
çikolatıcılıkta kullanılan ve bu f asim başka pozisyon
larında bulunmıyan ve zikrediLmiyen makine ve ci
hazlar. 

-Kâğıt hamuru imaline, kâğıt ve mukavvamın bitirme 
ameliyelerine mahsus makine ve cihazlar. 
Formaları kitap haline getiren ve kitapları; ciitliyen 
(makineler, formaları diken makineler dâhil. 
Kâğıt ve mukavvayı işlemeye mahsus sair makine 
ve cihazlar. 
Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye 
mahsus makineler; klişecilik, stereotipi ve benzerleri 
için makine ve «cihazlar, matbaa harfleri, klişeler, 
baskı sanatları İçin levha ve üstüvaneler, hazırlan
mış litografya (başları, düz veya taneli levhalar : 

a) Etâatbaa harflerini eritmeye ve dökmeye ve diz
meye mahsus (makineler. 

b) Saireleri. 
Matbaa ve baskı sanatları için makine ve cihazlar, 
matbaacılığa mahsus kâğıt vericiler, k inoiW ve 
sair yardımcı- cihazlar. 
Dokumaya elverişli maddeleri hazırlıyan (Eğirme 
safhası dâhil) makine ve cihazlar;' dokumaya elve
rişli sentetik ve suni elyaf imal eden makineler, filâ-
tür veya retor makineleri; bobin, çile makineleri ve 
mancınık. 
Dokuma, örme, tül, dantelâ, işleme, file, şeritçi ve 
gaytancı eşyasına mahsus tezgâhlar; dokuma için 
hazırlayıcı ve yardımcı cihaz ve makineler (Çözgü* 
makinesi, haşıl veya tutkal makinesi, armür maki
nesi, jakar makinesi, ilâh...). 

84.39 

84.40 

84.36 ve 84.37 pozisyonlarındaki makinelerin aksam 
ve teferruatı (Kard garnitürü, tarak, iğneli tarak, 
üretme memesi, iğ, kelebek veya boynuz, mekik, gü
cü çerçevesi, güçü teli, trikotaj iğnesi, trikotaj platini 
ve kroşeleri, ilâh.:.). 
Top halinde veya şekilli keçe imaline mahsus maki
me ve cihazlar (Keçe şapka imaline mahsus maki
neler ve şapka kalıpları dâhil) 
İplik, mensucat ve dokumaya elverişli maddeler ma-
mulâtının yıkanması, beyazlatılması (Kaşarlanma
sı), boyanması, aprelenmesi ve bitirilmesi için ma-

Kıymetin- j Tarife 
den % I No. 

50 
30 
5 

50 

25 

10 
5 

5 

25 

25 

10 

10 

25 

5 

5 

5 
20 

5 

5 

5 

5 

Eşyanın cinsi 

kine ve cihazlar (Çamaşır, ütü, pres makineleri ve 
mensucatı kesmeye mahsus makine ve cihazlar dâ
hil); iplik, mensucat, keçe, deri, duvar kâğıdı ve yer 
muşambaları ve benzerleri üzerine basma yapan ma
kine ve cihazlar. 

84.41 — Dikiş makineleri (Mensucat, deri, ayakkabı, ilâh... 
için), dikiş makineleri möbleleri dâhil; dikiş makine
leri iğneleri. 

84.42 — Deri ve köselenin işlenmesine, ayakkabı ve deri veya 
kösele eşyanın imaline mahsus makine ve cihazlar, 
84.41 pozisyonundaki dikiş makineleri hariç. 

84.43 — Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve maden sana
yiinde kullanılan çelik ocağı, kupol ocağı, döküm po-» 
tası, blok kalıbı ve tazyik altında döküm yapan ma
kineler. 

84.44 — Haddeler, takım halinde haddeler ve hadde silindir
leri. 

84.45 — Madenlerin işlenmesine mahsus makineli aletler 
(84.49 ve 84.50 pozisyonlarındaki!er hariç). 

84.46 — Camı soğuk olarak işlemeye mahsus makineli aletler 
ile taşı işlemeye mahsus makineli aletler (84.49 po
zisyonundakiler hariç). 

84.47 — Ağacı, mantarı, kemiği, eboniti, bakelitl ve benzeri 
sert maddeleri İşlemeye mahsus makineli aletler 
(84.49 pozisyonundakiler hariç). 

84.48 — 84.45 ilâ 84.47 (Dâhil) pozisyonlarındaki makineli 
aletlerin parça ve teferruatı, parça ve alet tutanlar 
ıdâhil (El âletleri için olsun olmasın), otomatik dek-
lanşmanlı pafta aynası, taksim edici tertibat ve ma
kineli aletlere takılan sair hassas hususi tertibat. 

94.49 — E l ile-kullanılan pnömatik aletler, pnömatdk makineli 
aletler (îhtiraklı motörle mürettep aletler dâhil). 

84.50 — Kaynak yapmaya, kesmeye ve sathı tavlamaya mah
sus gazla çalışan makine ve cihazlar (İŞalümolar 
dâhil). 

84.51—Tazı makineleri ((Toplama tertibatı olmıyan); çek 
yazan makineler. 

84.52 — Hesap makineleri,4 kaydedici kasalar ve toplayıcı ter
tibatı olan benzeri cihazlar (Bilet damgalıyan, iptal 
eden, ilâh... cihazlar gibi); muhasebe makineleri. 

84.53 — Delinmiş kartlı istatistik makineleri ve benzeri cihaz
lar (Delici, kontrol edici, ayırıcı, cetvel yapıcı, teksir 
edici, ilah... gibi.) 

84.54 — Yazıhane için sair makine ve cihazlar (İstinsah ma
kineleri, adres makineleri, madenî paraları sayan ve 
ayıran makineler, zımba ve raptiye cihazları, kur
şun kalem açan cihazlar, ilâh...). 

84.55 — 84.51 ilâ 84.54 (Dâhil) pozisyonlarındaki makine ve 
cihazların parçaları. 

84.56 — Toprak, taş, maden cevheri ve benzeri sair katı mad
deleri ayırmaya, elemeye, yıkamaya, kırmaya, ezme*-
ye, karıştırmaya mahsus makine ve cihazlar; katı 
yakutları, seramik hamurlarını, çimentoyu, alçıyı 
ve benzeri sair katı maddeleri aglomere etmeye, ka
lıp haline getirmeye mahsus makine ve cihazlar, kum
dan dökümhane kalıbı yapmaya mahsus makineler, 
ilâh... 

84.57 — Cam ve cam mamulâtmı sıcak olarak imal etmeye, iş
lemeye mahsus makine ve cihazlar; elektrik ampul ve 
valfleri imaline mahsus makineler. 

84.58 — Otomatik satış cihazları, posta pulu, sigara, çikolata, 
yenilecek madde, ilâh tevzi eden makineler git» 
ı(Hüner ve şansa göre işliyemler hariç). 

84.59 — Bu fasim başka pozisyonlarında bulunmayan ve zik-
redilmiyen makine ve cihazlar. 

84.60 — Maden, cam, kauçuk ve suni plâstik maddeler için 
kalıplar (Matris üe çalışan kalıplar dâhil). 

84.61 — Âdi madenden musluk, valf ve sair tertibat ve ci
hazlar, su* ve akıcı maddelerin boruları dâhilinde ak
malarını tanzime mahsus. 

84.62 — Her nevi rulmanlar (Bilyalı, iğneli, makaralı veya 
her şekilde rulolu). 

84.63 — Dişli milleri, sürati artıran veya tahavvül ettiren c i ; 

hazlar, volanlar, kasnaklar, yataklar, yatak kovan-
lan, kavramalar ve sair transmisyon parçalar. 

84.64 — Maden ve aspestostan contalar; makine, nâkil vasıta
ları ve borular için muhtelif şekilde tertiplenmiş ta
kım veya gurup halinde contalar, poşet, zarf veya 
benzeri ambalajlarda: 

a) Aspestos contalar 
b) Sairleri. 

84.65 — Elektrikli olmıyan makine ve cihazların aksamı (Bu 
fasim başka pozisyonlarında bulunmıyan ve zikredil-
miyen). 

Kıymetim 
den % 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

15 

30 

10 

5 

5 

5 

10 

20 

20 

30 
5 

20 

Eşyanın cinsi1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

— Süt sağmaya mahsus makine ve cihazlar ve sütçü-

için ziraat -Toprağı hazırlamak, İşlemek ve ekmek 
makine ve cihazları. 
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Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

íüymetáin- . Tarife 
•den % I No, 

85.01 

85.02 

85.03 
85.04 
85.05 

85.08 
85.07 
85.08 

85.09 

85.10 

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 
85.15 

85.16 

85.17 

85.18 

85.19 

85.20 

«5.21 

Elektrik jeneratörleri, motörler, transformatörler, 
reaksiyon bobinleri, rotatif konvertisörler, sitatik 
konvertisörler (Redresör, İlâh..) Ve benzeri makine 
ve cihazlar (85.08, 85.09 ve 85 21 pozisyonlarındaki 
cihazlar hariç). 
Elektromanyetik cihazlar (Elektromıknatıslar, man
yetik yataklar, manyetik yatak kovanları, manyetik 
kavramalar, manyetik frenler, ilâh..), mıknatıslar. 
Elektrik pilleri. 
Eektrik akümülâtörîeri. 
E l ile kullanılan elektromekanik aletler ve makineli 
aletler. 
Evlerde kuManılan elektromekanik cihazlar. 
Elektrikli saç, t raş ve kırpma, makineleri. 
Dahilî ihtiraklı motörlerî ateşlemek ve hareket ettir
tmek için cihaz ve tertibat (Manyetolar, dinamo 
manyetolar, ateşleme bobinleri, bujiler, starterler, 
dinamo ve alternatörler, ilâh ). 
Velpsipet ve motorlu kara vasıtaları için aydınlatma 
ve işaret cihazları, cam siliciler, buzlanmaya mâni 
olan cihazlar. 
EleMrotermik cihazlar (Elektrikli kaynak cihazları, 
sânayiye mahsus elektrikli fırınlar dâhil). 
Kendi enerji kaynaklariyle İşleyen elektrikli portatif 
lâmbalar (Pilli, akümülâtörlü, elektromanyetik, 
Ûlâh...), 85.09 pozisyonundaki cihazlar hariç : 

a) Maden ocakları için maden lâmbaları. 
b) Sairleri. 

Radyoloji cihazları, X suaı lâmbaları dâhü, ekranlar 
ve sair yardımcı parçalar. 
Elektrikli telefon ve telgraf cihazları, kuranportör ile 
uzak mesafe muhaberesini temine yarıyan cihazlar 
fdâhil. 
Mikrofon ve hoparlörler; elektrik amplifikatörleri. 
Alıcı ve verici radyotelgraf; radyotelefon ve televiz
yon (Radyo gramofon ve televizyon kamerası dâhil); 
trafiği idare radvolan ve benzeri tertibat; ülturases 
ve elektromanyetik dalga dedektörleri ve sonda alet
leri : 

a) Alıcı radyo, radyogramofon ve televizyon ci
hazları. 

b) Sairleri. 
- Demiryolları ve sair yollar için elektrikli işaret, em
niyet, kontrol,ve kumanda cihazlar! (Makas ve işa
retleri uzaktan idare eden. kumanda cihazları dâ
hü). 

-Apartman, iş yerleri ve oteller içte elektrikli ziller, 
elektrikli işaret cihazları, haber verici tablolar, hır
sızlığa, yangına, ilâh.:, ye karşı elektrikli emniyet ve 
alarm cihazları. 

- Elektrik kondansatörleri, şahit, değişen veya ayarla
nabilenler. 

'Elektrik ceryanının kesilmesi, kollara ayrılması, bağ
lanması, tanzimi, ayarı kumanda ve tevzii için cihaz
lar (Bağlama kutuları, komütatörler, disjonktörler, 
devre kesiciler, reostalar, self bobinleri, termostalar, 
tevettür nâzımları, kumanda > ve tevzi tabloları, 
ilâh...), ısıtıcı olmıyan rezistanslar (85.21 pozisyonun
dakiler hariç). 

- Elektrik tenviratı için ampul ve tüpler (Elektrikli ark 
lâmbaları dâhil), 85.11 pozisyonunda yazıh olan ci
hazlar hariç. 

85.22 

85.23 

85.24 

85.25 
85.26 

85.27 

85.28 

5 

5 
50 
50 

5 
50 
50 

10 

25 

5 

5 
50 

Muaf 

5 
25 

75 
20 

5 

20 

10 

20 

'Eşyanın cinsi 

Aydınlatmadan gayrı işlerde kullanılan tüp, lâmba 
ve ampuller ('Katot şualı tüpler, her çeşit elektronik 
tüpler , gazlı veya vakumlu fotoelektrik selüller, de
ğişebilir rezistanslı lâmbalar). 
Bu faslın başka pozisyonlarında zikredilmiyen ve bu
lunmıyan elektrikli makine ve cihazlar. 
Elektrik için izole edilmiş tel ve kablolar, birleştirici 
parçalarla teçhiz edilmiş olsun olmasın (Anodik ola
rak okside edilmiş veya lâke teller dâhil). 
Elektrik ve elektroteknik işler için aglomere veya piş 
miş kömürden veya grafitten eşya ve parçalar (Elek
trik balesi imali için kömürler, lâmba, pil ve mik
rofon için kömürler; fırın, teshin, kaynak ve elekt
roliz için* elektrotlar, elektrik makine ve cihazları 
için baleler). 
Her maddeden izolatörler. 
Elektrik makine, cihaz ve tesisatı için izole edici 
maddelerden kurulmamış parçalar, 85.25 pozisyo
nundaki izolatörler hariç. 
Her maddeden İzole edici borular ve bunların bağla
yıcı parçalan, kauçuk ve suni plâstik maddelerden 
olanlar hariç. 
Elektrikli makine ve cihazların aksamı, bu faslın 
başka pozisyonlarında bulunmıyan ve zikredilmi
yen. 

Bölüm; XVH 
Nakil vasıtaları 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu bölüme dâhü değildir : 

a) 84.04, 8^.09, 84.10, 84.11, 84.22, ve 84.23, pozis
yonlarına dâhil bulunan müteharrik cihazlar; 

b) .97 nci fasla dâhil eşya. 
2. Nakil vasıtalarına ait bulunduğu anlaşılsa dahi 

aşağıda yazılı eşya bu bölümdeki «aksam», «par
ça» ve «teferruat» tâbirlerinin anlamına dâhil de
ğildir. 
a) Bandajlar, iç ve dış lâstikler (40.ll) ve kauçuk 

halHar (40.14) > 
b) Yaylar, transmisyon zincirleri ve sair zincirler, 

kilitler, kam ve pencere tertibatı, elektrikle 
çahşmıyan tenvir cihazları {Bölüm XV); 

c) Buhar jeneratörleri, kazanların yardımcı cihaz
ları ve teferruatı, gazojenler, buhar makineleri 
ve 84.OI, 84.02, 84.03, 84.05, 84.0e, 84.O8 pozis
yonlarındaki sair kuvvet makineleri; nakil va
sıtalarının teçhizinde kullanılan vinçler ve sair 
kaldırma, yükleme ve boşaltma cihazları 
(84.22), her türlü rulmanlar {84.62); 

â) Elektrik mbtörleri ve jeneratörleri,' elektrikle 
çalışan ateşleme, hareket ettirme, aydınlatma 
ve işaret cihazları, telsiz cihazları ve umumiyet 
itibariyle nakil vasıtalarının teçhizinde kullanı
lan ve elektrikle çalışan cihazlar ve teferruatı 
(Fasıl 85); 

e) Sürat ve devir sayaçları, seyir cihazları ve ben
zeri cihazlar (Fasıl 90); 

f) Saatler {Fosil 91); 
g) Silâhlar (Fosil 93). 

8. 2 numaralı ihtarda derpiş olunan istisnalar hariç, 
umumiyet itibariyle veya münhasıran 86,87 ve 88 
inci fasıllara dâhü bulunan nakil vasıtalarında 
kullanıldığı anlaşılan aksam ve parçalar nakil va
sıtaları aksam ve parçaları rejimine tabi kılınırlar. 
Mihaniki veya elektrikli aksam ve parçalar herri 
nakil vasıtalarında hem de makinelerde kullanıla 
bilen neviden iseler XVI nci bölüme gider. 

4. Hem hava ve hem de kara nakil vasıtası olarak 
kullanılmak üzere hususi bir şekilde imal edilen 
uçaklar uçak rejimine tabidir. Hem kara ve, hem 
de deniz nakü vasıtası olarak kullanılmak üzere 
hususi bir şekilde imal edilen motorlu nakil vası
taları motorlu kara nakil vasıtaları rejimine ta-

50 

5. imali sona ermemiş veya bazı parçaları eksik na
kil vasıtaları, aym mümeyyiz vasıfları gösterdik-
teri takdirde, imali sona ermiş veya bütün parça
ları tamam olan nakil vasıtaları rejimine tabidir, 

Kıymetiıa-
den % 

10 

50 

50 

5 
35 

30 

30 

F A S I L : 85 
Elektrik makine ve cihazları ve elektroteknik işlere yarıyan eşya 

NOT : 
1. 85.06 pozisyonuna münhasıran, ev, yazıhane, otel 

ve benzeri yerlerde kullanılan her sıklette elektrik 
süpürgeleri, parke cilalama makineleri, bulaşıl; Si
kama makineleri, gıda maddelerini ezen ve karış
tıran makineler, meyva presleri, oda vantilatörleri 
ile âzami ağırlığı 20 Kg. olan ve ev, yazıhane ve 
benzeri yerlerde kullanılan sair cihazlar girer, 
84.40 pozisyonundaki çamaşır yıkama makineleri, 
85.10 pozisyonundaki evlerde kullanılan sair elekt-
rotermik cihazlar bu pozisyona dâhil değildir. 

2. Elektriğin yalnız muharrik kuvvet olarak kulla
nıldığı veya çalışmasında tâli derecede rol oynadığı 
cihazlar 85.10 ve 85.22 pozisyonlarına tatbik edil
mezler. 

bidir 

5 
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Tarif» 
No. Eşyanın cins] 

Kıymetin
den % 

b) 

c) 

F A S I L : 86 
Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trajik için 

elektrikle çalışmıyan işaret cihazları 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Demiryolları için ağaç traversler (44.07); 
73.16 pozisyonuna dâhil bulunan demiryolu mal
zemesi; 
85.16 pozisyonundaki elektrikle çalışan işaret 
cihazları. 

2. Dingiller, tekerlekler, dingile takılmış tekerlekler 
(Tekerlek takımları), bandajlar, tekerlek gövde
leri ve göbekleri ve tekerleklerin sair aksamı, şa
siler, bojiler, biseller ve sair benzeri tekerlek ta
kımları, dingil yatakları (Yağ yatakları), her nevi 
fren tertibatı, müsademe tamponları, cer kanca
ları ve koşum takımları, geçiş körükleri ve vagon 
sandığı eşyası 86.09 pozisyonuna gider. 

3. Birleştirilmiş hatlar (Portatif olsun olmasın), dö
ner köprüler, durdurma tamponları, gabariler, ma
kas tertibatı ve benzeri sabit malzemeler 86.10 po
zisyonundadır. 
(Sabit ve döner) diskler, levhalar ve semaforlar, 
hemzemin geçitler için kumanda cihazları, uzak
tan kumanda cihazları ve yollar için sair sabit 
işaret cihazları, elektrikle aydınlatma için tâli 
tertibatı haiz olsalar dahi 86.10 pozisyonuna gi
derler. 

«ı6.01 • 
86.02-

86.03 — 

86.04 — 
86.05 — 

86.06 — 

86.07 — 

86.08 — 

86.09 — 
86.10 — 

Buharlı lokomotifler ve 'lokotraktörler; tenderler. 
Elektrikli lokomotifler ve lokotr aktörler (Akümülâ-
törlü olanlar veya elektrik enerjisini dışardan 
alanlar). 
Sair lokomotif ve lokotraktörler, dizel . elektrik mo
torlu olanlar dâhil. 
Motorlu vagonlar, tramvaylar ve motorlu drezinler. 
Yolcu vagonları, tramvay römorkları, bagaj furgon
ları, posta vagonları', hastane vagonları, 'mevkufların 
nakline mahsus höcreli vagonlar, tecrübe vagonları 
ve demiryolları için sair hususi vagonlar. 
Atelye vagonlar, vinçli vagonlar ve demiryolu için 
sair servis vagonları; motorsuz drezinler. 
Ray üzerinde yük nakline mahsus vagon, ve vago
netler, hemı karada ve ham de ıray üzerinde işliyebile-
oek şekilde imal edilen nakil vasıtaları dâhil. 
Her nevi nakliyat için konteynorler «Containers» 
(Sarnıç ve hazne konteynerler dâhil). 
Demiryolu nakil vasıtalarının aksam ve parçaları. 
Demiryollarında kullanılan sabit malzeme; trafik 
için elektrikle çalışmıyan işaret cihazları. 

F A S I L : 87 
Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, motosikletler, 

velosipetler ve sair kara nakil vasıtaları 
NOT: 
1. Bu fasıl anlamında «traktör» tâbiri, bizatihi eşya 

ve yolcu nakletmeye müsait olmıyan ve diğer na
kil vasıtalarını veya cihazları çekmek veya itmek 
için imal edilen vasıtaları ifade eder. 

2. Şoför mahalli mevcut olan motorlu kara nakil va
sıtası şasileri 87.04 pozisyonuna dâhil değildir, 
81.02 pozisyonuna gider. 

3. 81.10 pozisyonu, normal olarak büyüklerin bindiği 
şekilde imal edilmemiş bulunan ve bilyâh rulman
ları mevcut olmıyan çocuk bisikletlerini muhtevi 
değildir, bunlar 91.01 pozisyonuna gider. 

87.01 — Traktörler, vinçli traktörler dâhil. 
87.02—Motorlu kara nakil vasıtları, motorunun nev'i ne 

olursa olsun, insan ve eşya nâkline mahsus (Spor 
otomobilleri dâhil). 

87.03 — Tamir arabaları, tulumban veya merdivenli araba
lar, süpürmeye veya kar temizlemeye mahsus ara
balar, arozözler, vinçli arabalar ve hususi istimaller 
için benzeri sair motorlu kara nakil vasıtaları. 

5 
10 

10 

10 

10 

10 
5 

25 

40 

15 

Tarife 
No. 

87.04 -
87.05 -

Eşyanın cinsi 

-Motorlu kara nakil vasıtalarının motorlu şasileri. 
- Motorlu kara nakil vasıtalarının karoserileri, şoför 
mahalleri dâhil. 

87.06 — Motorlu kara nakil vasıtalarının ve traktörlerin ak
samı, parçaları ve teferruatı : 

a) 87.04 pozisyonundaki vasıtaların aksamı. 
b) 87.01 pozisyonundaki vasıtaların aksamı. 
c) Sairleri. 

87.07 — Fabrika, mağaza, antrepo ve benzeri yerlerde kulla
nılan motorlu şaryolar (Eşya nakledenler, vasıta çe
kenler), motorunun nev'i ne olursa olsun; bunların 
aksamı ve parçaları. 

87.08 — Tanklar ve zırhlı otomobiller, silâhla teçhiz edilmiş 
olsun olmasın, bunların aksam ve parçaları. 

87.09 — Motosikletler ve motorlu velosipetler, sepetli (sayd-
karlı) veya sepetsiz, motosiklet ve her türlü velo-
sipet için sepetler. 
Motorsuz velosipetler (Üç tekerlekli v&oslypetler ve 
benzerleri dâhil). 

87.10 

87.11 Hasta ve malûller için hareket ettirici mekanik ter
tibatlı tekerli koltuklar ve benzeri vasıtalar (Motorlu 
olsun olmasın). 

87:12 — 87.09, 87.10, 87.11 pozisyonlarındaki nakil vasıtala
rının aksamı, parçaları ve teferruatı. 

87.13 — Çocuk ve hasta nakline mahsus hareket ettirici ter
tibatı olmıyan arabalar; bunların aksam ve parça
ları. 

87.14 — Motorsuz kara nakil vasıtaları '(87.13 pozisyonunda
kiler hariç) ve bu fasla dâhil her türlü vasıta için rö
morklar; bunların aksam ve parçaları. 

Kıymetlin
den % 

25 

100 

20 
15 
90 

20 

15 

25 

15 

10 

15 

25 

50 

88.01 -
88.02 -
88.03 -

88.04 -
88.05-

F A S I L : 88 

Hava nakil vasıtaları 

- Balonlar ve hava gemileri. 
-Uçaklar, helikopterler, planörler, uçurtmalar. 
- Balonların, hava gemilerinin, uçakların, helikopter
lerdin, planörlerin ve uçurıtmalirm eksam ve parça
ları. 

- Paraşütler ve teferruatı. 
- Katapült'ler ve benzeri sair atma cihazları; yerde 
uçuş talimi için cihazlar. 

FASIL : 89 

Deniz, nehir ve göl nakil vasıtaları 
NOT : 
1. İnşası sona ermemiş gemÂlerle gemi tekneleri ve 

monte edilmemiş gemiler, nevilerine göre, gemi re
jimine tabidir. Nevileri kesin olarak tâyin edileme
diği takdirde 89.01 pozisyonuna gider. 

2. Sallar ve feribotlar 89.01 pozisyonundadır. 

89.01 -

89.02 -
89.03 -

89.04 -
89.05 -

- Gemiler, sandallar ve tekneler (ıBu faslın diğer po
zisyonlarına dâhil bulunanlar hariç). 

- Römorkörler. 
- Hususi istimaller için gemiler (Tarak gemileri, yan
gın söndürmeye mahsus tulumbalı gemiler, yüzen 
vinçler, fener gemileri!, yüzen havuzlar, ilâh...). 

- Feshedilecek gemiler. 
- Yüzen çeşitli cihazlar '(Dubalar, şamandıralar ve 
benzeri gibi). 

5 
6 

60 
5 

5 
15 

20 

Bölüm : XVIII 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinematograf ölçü, 
kontrol cihazları, hassas aletler; tıbbi - cerrahi alet 

ve cihazlar; saatler; musiki aletleri, sedayı kayıt 
ve nakil eden cihazlar 

FASIL : 00 

Optik alet ve cihazlar; fotoğraf, sinematograf, ölçü, kontrol 
cihazları ve hassas aletler; tibbi-cerrahi alet ve cihazlar 

NOT : 
1. Aşağıla yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 



Sahife: 8500 (Resmî Gazete) 6 MART 1954 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kıymetin
den % 

a) Optik tarzda işlenmemiş suni plâstik madde
lerden taklit camlar (39.07); 

b) Bu fasıldaki aletler için sertleştirilmemiş ka
uçuktan (40.14) veya deri ve köseleden (42.04) 
eşya; 

c) Optik tarzda işlenmemiş optik camları (70.18); 
d) Vidalar, yaylar, zincirler ve her yerde kullanı

labilen XV inci bölümdeki sair eşya; 
e) Fiyat ve miktar ölçüsünü gösteren tertibatı 

olan tevzi tulumbaları (84-10), tartma suretiyle 
sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler ile 
teraziden ayrı gelen tartılar (84-20); 

f) Velosipet ve motorlu vasıtalar için elektrikli 
fenerler ve benzeri aydınlatma cihazları ve 
elektrikli işaret cihazları (85.09); trafiği ida
re, ciheti tâyin eden radyo - eltkrik cihazları, 
ültrases ve elektromanyetik dalga detektörleri 
ve sonda, cihazları (85.15); 

g) Oyuncak mahiyetindeki eşya (Fasıl 97); 
h) Mamul oldukları maddeye göre tarifede yer 

almış olan kapasite ölçüleri. 
2. 1 numaralı notta nazara alınmış olan istisnalar 

mahfuz kalmak şartiyle, münhasıran veya başlı
ca, bu fasılda yazılı mamullerin parça, aksam ve 
teferruatı (Ayaklar dâhil) olduğu anlaşılan eşya 
bahsi geçen mamullerin rejimine tabi olur. Bu 
eşyanın aksam ve teferruatı ayrı bir pozisyonda 
bulunduğu ahvalde bu kaide cari olmaz. Bununla 
beraber optik tarzda işlenmiş parçalar, hale göre, 
90.01 veya 90.02 pozisyonundadır. 
Aynı zamanda hem bu fasılda yazılı eşya için, hem 
saat parça ve makinelerinde veya sair makine ve 
cihazlar için kullanılabilen mihaniki veya elekt
rikli aksam, saatçilikte kullanılan malzeme olup ol
madığına göre, 91 inci fasılda veya XVI nci bö
lümdedir. 

3. Bu fasılda tam halde bulunan cihazlarla bunların 
aksamı arasında bir tefrik yapıldığı takdirde ci
hazların tam halde bülunmıyanları lam halde bu
lunanların mümeyyiz vasıflarını gösterdiği tak
dirde cihazın rejimine tabi tutulup aksam telâkki 
olunmaz. 

4- Ait oldukları alet ve cihazlarla birlikte ithal edi
len mahfazalar normal olarak bu alet ve cihazlar
la satılıp fiyata dâhil edilmiş oldukları takdirde bu 
alet ve cihazların rejimine tabi olurlar. 
Kutu ve mahfazalar ayrı geldikleri takdirde 42.02 
pozisyonuna veya mamul oldukları maddenin re
jimine tabi tutulup bu fasıldaki cihaz ve aletlerin 
aksamı telâkki edilmezler. 

90.01 — 

90.02 — 

90.03 — 

90.04 — 

90.05 — 
90.06 — 

90.07 — 

90.08 — 

90.09 — 

90.10 — 

90.11 — 

Optik tarzda işlenmiş monte edilmemiş cam, kuvartz, 
suni plâstik madde veya sair maddeler. 
Ait oldukları alet ve cihazlardan ayrı olarak gelen 
optik tarzda işlenmiş monte edilmiş cam, kuvartz, 
suni plâstik madde veya sair maddeler; çerçeve ile 
teçhiz edilmiş optik aynalar. 
Gözlük, saplı gözlük ve benzeri eşya çerçeveleri ve 
çerçeve aksamı. 
Monte edilmiş gözlükler, saplı gözlükler ve benzeri 
eşya (Tıbbi, koruyucu ve sairleri). 
Menşurlu ve adeseli dürbünler. 
Astronomiye ve kozmoğrafyaya mahsus cihazlar 
(Teleskop, astronomik, meridyen, ekvatoryal dürbün
ler, ilâh... gibi) ve bunların ayakları. 
Fotoğraf cihazları |(Havadan resim almaya ve mik-
rofotoğrafiye mahsus cihazlarla fotogrametri cihaz
ları dâhil), optik kısımları veya mikroskobu ile bir
likte olsun olmasın. 
Sesli, sessiz sinematograf makineleri (Havadan sine
ma çekenlerle m'krosinematoğraf dâhil), sesli veya 
sessiz sinema gösteren makineler, ses cihazları, op
tik aksamı veya mikroskobu olsun olmasın. 

-Projeksiyon cihazları; her modelde agrandisman ve 
küçültme cihazları, optik kısımları olsun olmasın. 

- Fotoğrafçılık ve sinemacılık için malzeme ve teferru
at i(Şasipres, filimleri kurutmaya, parlatmaya, bas-

.maya, develope etmeye, senkronize etmeye ve sinema 
hilesi yapmaya mahsus cihazlar; filim sarmaya 
mahsus makaralar, sinema göstermek için perdeler, 
poz müddetini hesaplıyan cihazlar, ilâh...). 
Elektronik mikroskoplar. 

15 

15 

20 

30 
20 

10 

30 

40 

25 

25 
5 

Tarife 
No. 

90.12 -

90.13 -

90.14 -

90.15 -

90.16 -

Eşyanın cinsi 

-Optik mikroskoplar, optik kısımları bulunsun bulun
masın. 

-Optik cihazlar ve aletler, bu faslın başka yerlerinde 
bulunmıyan ve zikredilmiyen j(Projektörler dâhil). 

-Jeodeziye, topografyaya, arazinin ölçülmesine ve ni-
velemanına, deniz, nehir, hava seyrüseferine ve hid
rografiye; meteorolojiye, hiydrolojiye, jeofiziğe mah
sus makine ve cihazlar. 

- Hassas teraziler (5 santigram ve daha az sıkleti tar
tacak hassasiyette), tartıları bulunsun bulunmasın. 

- Resim yapmaya ve çizgi çizmeye mahsus aletler 
(Pantograf, plânimetre, pergel takımları, ilâh...); 
bu fFsbn başka yerlerinde bulunmıyan ve zikredil
miyen ölçmeye, çap ölçmeye, muayene, kontrol etme
ye mahsus cihazlar; sürgülü hesap cetvelleri, hesap 
daireleri ve benzerleri. 

90.17 — Tıbba, cerrahiye, dişçiliğe ve veterinerciliğe mahsus 
alet va cihazlar, elektrikli tıbbi cihazlar dâhil. 

90.18 — Mekanoterapi, psikotekni, oksijenoterapi, ozonote-
rapi ve suni teneffüs cihazları ve benzeri; gaz mas
keleri ve benzeri teneffüs cihazları. 

90.19 — Ortopedi cihazları (Tıbbi - cerrahi kuşaklar dâhil); 
.protezler, ezcümle protez diş, göz ve sair protez uzuv
lar; sağırların işitmesini kolaylaştıran cihazlar; kı
rıklar için cihazlar (Cebireler, gutiyerler ve benzer
leri) : 

a) Protez uzuvlar. 
b) Protez dişler. 
c) Sairleri. 

90.20 — Talim, terbiye ve eğitime mahsus alet ve cihazlar 
(Sanayide kullanılmağa elverişli olmıyan). 

90.21 — Maden, ağaç, dokuma, dokumaya elverişli madde, 
kâğıt, plâstik madde, ilâh... gibi maddelerin muka
vemet, dayanıklılık, cer ve tazyika mukavemet, elas
tikiyet gibi sair fiziki vasıflarını ölçmeye mahsus 
makine ve cihazlar. 

90.22 —- Dansimetreler, alkoometreler, areometreler ve ben
zeri cihazlar, termometre ve barometreler, kaydedi
ci tertibatı olsun olmasın. 

90.23 — Seyyal gazleri, mayiatı veya sühuneti ölçmeye, kont
rol etmeye, tanzim etmeye, tahlil etmeye mahsus 
elektrikle işlemiyen yardımcı cihazlar (Manometre
ler, detandörler, termostalar, seviye müşirleri, baca 
dumanı regülâtörleri, gaz ve duman analiızörleri, ka
lorimetreler, pirometreler, debitmetreler, i1âh...), 
90.27 pozisyonundaki cihazlar hariç. 

90.24—-Fiziğe ve kimyaya ait alet ve cihazlar (Sakarimetre, 
polarimetre, refraktometre, spektrometre, vizkozi-
metre, ilâh... gibi). 

90.25 — Gaz, mayi ve elektrik sayaçları. 
90.26 — Sair sayaçlar [(Devir adedi sayaçları, taksimetreler, 

katedilen mesafe sayaçları, podometreler, ilâh...); 
her nevi sürat müşirleri ve takimetreler. 

90.27 — Elektrikli ölçü aletleri ı(90.25 pozisyonundakiler ha
riç) ve elektrikli olmıyan kemiyetleri elektrikli va
sıtalarla ölçen cihazlar. 

90.28 — 90.23, 90.25, 90.26 ve 90.27 pozisyonlarındaki cihazla
rın aksam ve teferruatı. 

FASIL : 91 
Saatler 

NOT : 
1. 91.02 ve 91.09 pozisyonları anlamında «saat maki

nesi» tâbiri nâzım alet olarak rakkası bir zembe
rek ile teçhiz edilmiş olan ve saat makinesi tabla
sı ve köprüleri ile birlikte yüksekliği 12 milimet
reyi geçmiyen makineleri ifade eder. 

2. Gemi kronometreleri ile gemilerde kullanılan kü
çük kronometreler aşağıda tarif edilmiştir : 
a) Gemi kronometreleri : 

Eşapman tetikleri yarım saniyede bir vuran 
ve kutularının mahiyeti ne olursa olsun daima 
ufki kalmak için bir askı tertibatı ile tesbit 
edilmiş bulunan saatlerdir; 

b) Gemilerde kullanılan küçük kronometreler : 
Eşapman tetikleri 2/5 saniyede vuran ve hu
susi bir askı tertibatı ile tesbit edilmemiş bu
lunan saatlerdir. 

3. Eşapmansız işlemek üzere imal edilmiş olan zem
berekli makineler 91.09 ve 91.10 pozisyonlarına 
dâhil değildir (.84.08). 
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91.01 

91.02 

91.03 

91.04 

91.05 

91.06 
91.07 

91.08 

91.09 

91.10 
91.11 

91.12 

Eşyanın emel 

4. 

5. 

6. 

Yaylar (Zemberekler dâhil), vidalar, zincirler, is* 
timal yeri umumi olan sair teçhizat, saatlerin 

ağırlık topları ve saat camlan 91.12 pozisyonu
na dâhil olmayıp kendilerini teşkil eden mad
deye göre tarifeye tatbik olunurlar. 

S ve 4 numaralı nottaki hükümler mahfuz kalmak 
şar tiyle aynı zamanda hem saatlerde, hem de sair 
yerlerde ve bilhassa ölçü cihazlariyle hassas alet
lerde kullanılabilen saat makine ve parçalan bu 
fasıldadır. 
Ait olduklan saatlerle birlikte ithal edilen kutu ve 
mahfazalar normal olarak bu saatlerle satılıp fi
yata dâhil edilmiş olduklan takdirde bu saatlerin 
rejimine tabi olurlar; ayn getirildikleri takdirde 
mamul olduklan maddenin rejimine tabidirler. 

Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri, zamanı ölçen 
portatif sayaçlar i(Chronographes) dâhil. 
Saat makineli masa ve duvar saatleri ve her nevi 
münebbihli saatler. 
Gemi kronometreleri ve gemilerde kullanılan küçük 
kronometreler. 
Otomobil, uçak ve benzerleri için hususi surette imâl 
edilmiş saatler. 
Saat makineli kontrol cihazları | (İşçinin devamım 
kontrola mahsus, bekçi kontrol saatleri, ilâh...)* 
Sair masa, duvar ve bina saatleri. 
tstenüen zamanda bir mekanizmayı hareket ettiren 
saat tertibatını havi cihazlar ((Otomatik olarak mu
ayyen müddetle ışıklan yakan ve söndüren cihazlar, 
ilâh...). 
Cep ve koi saati zarfları ı(Camh olsun olmasın) ve 
bunların aksamı, taslaklar dâhil 
Cep ve kol saati makineleri I (Monte edilmemiş saat 
makineleri dâhil, eşapman, zemberek, kadran ve ib-
releriyle birlikte olsun olmasın). 
Sair masa, duvar ve bina saatlerinin makineleri. 
Masa ve bina saatleri için zarflar, kabineler ve bun
ların aksamı. 
Sair saat aksamı. 

FASIL: 92 
Musiki aletleri, sedayı kayıt ve nakil eden cihazlar¡ 

bunlann aksamı ve teferruatı 
NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Fotoelektrik usulü ile çekilmek üzere hassas-
landmlmış filimler ($7.02) ve fotoelektrik usu
lü ile çekilmek üzere hassalandmlmış filimle-
rin ses izlerini ihtiva edenleri ($7.06); 

b) Elektrikli hoparlör ve amplifikatörler (85.1$) 
ve radyo gramo fonlar (85.15) ; 

c) fotoelektrik usulü İle filim üzerine ses kayde
den ve ses nakleden cihazlar ve bunlann ses 
cihazlan (90.08); 

d) Oyuncak mahiyetinde olan musiki aletleri 
(97.08) ; 
e) Koleksiyon eşyası ve. antika eşya mahiyetinde 

olan musiki aletleri (99.05 veya 99.06). 
8. Bu fasıldaki alet ve cihazlann imali tamamlanma

mış bulunanları imali tamamlanmış bulunan-
lann mümeyyiz vasıflannı taşıdıklan takdirde 
aynı rejime tabidir. 

S. Delikli mukavva ve kâğıtlar, « plâklar, kovanlar 
(92.09) , gramofon plâklan ve benzerleri >( 92.11) 
taallûk ettikleri cihaz ve aletlerle birlikte ithal 
edilmiş olsalar dahi kendi rejimlerine tabi olurlar. 

4. Ait olduklan alet ve cihazlarla birlikte ithal edi
len kutu ve mahfazalar normal olarak bu alet ve 
cihazlarla satılıp fiyata dâhil edilmiş olduklan 
takdirde bu alet ve cihazlann rejimine tabi olur
lar. Kutu ve mahfazalar ayn ithal edildikleri 
takdirde kendi rejimlerine tabi olup 92.09 ve 
92.12 pozisyonlanna tatbik edilmezler. 

Kıymetin
den % 

Tarife 
No. 

92.01 

92.02 
92.03 

92.04 

92.05 
92.06 

92.07 

92.08 
92.09 

25 

35 

35 

35 

35 
35 

92.10 

92.11 

92.12 

50 

30 
30 

30 
30 

'Eşyanın cinsi' 

93.01 

93.02 
93.03 

93.04 

-Piyanolar (Otomatik, radyo - elektrik ve benzeri 
tertibatlı olsun olmasın); klavsen ve klavyeli sair 
telli aletler; harplar. 

- Sair telli musiki aletleri. 
- Sorulu 'orglar; armoriyom ve klavyeli ve madenî 

dilli benzeri aletler, radyo - elektrik ve benzeri ter
tibatlı aletler dâhü. 

- Akordeon ve konsertinalar ı(PedaI ile hava verilen 
akordeonlar dâhil); ağız armonikaları. 

- Sair nefesli musiki aletleri. 
-Doğrudan doğruya vurularak çalman musiki aletleri 

(Trampet, davul, ksilofon, metalofon, sianbal, kas
tanyet, ilâh... gibi). 

•92.01 üâ 92.06 (Dâhil) pozisyonlarından yer almamış 
olan musiki aletleri, orkestriyon, laterna, müzikli 
kutu t(Rehavi), öten makineli kuşlar, musiki testere
leri dâhil; işaret ve çağırma aletleri (Kornalar, dü-
düdükler, avcı düdükleri, İlâh... gibi). 

• Musuki aletlerinin telleri. 
Musuki aletlerinin aksamı, parçaları ve teferruatı 
(Musiki aletlerinin telleri hariç), musiki aletlerini 
mihaniki olarak çalmaya mahsus delikli kâğıt ve 
mukavvalar, plâklar, kovanlar, diskler, metrenom 
ve diyapazonlar. 
Gramofon, diktafon ve sedayı kayıt ve nakil edici 
sair aletler 
92.10 pozisyonundaki aletlerin plâkları: Sedayı kay
deden boş plâklar, kovanlar, hazırlanmış mumlar, 
şeritler, teller ve bunlann doldurulmuş olanları; dol
durulmuş manyetik plâklar; plâk imali için galve-
nik matrisler ve kalıplar. 
92.10 pozisyonunda yer almış olan aletlerin sair ak
samı, parçaları ve teferruatı. 

Silâhlar ve mühimmat 

FASIL: 93 
Silâhlar ve mühimmat 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

a) Kapsüller, infilâk kapsülleri, detonatörler, ten
vir fişekleri, paragrel füzeler ve $6 nci fasla 
dâhil sair eşya; 

b) Silâhla teçhiz edilmiş tanklar ve zırhlı oto
mobiller (87.08); 

c) Zemberekli oklar, ok ve yaylar, eskirim için 
ucu düğmeli silâhlar ve oyuncak mahiyetinde 
olan silâhlar {Fosil 97); 

d) Koleksiyon eşyası ve antika eşya mahiyetinde 
olan silâhlar (99.05 veya 99.06). 

2. 9$.05 pozisyonu 1,5 kg. dan daha az sıklette olan 
karabinalarla, 0,670 kg. dan daha az sıklette olan 
tabancalan muhtevi değildir. Bunlar 97.0$ pozis
yonuna gider. 

$. Bazı parçalan eksik veya imali sona ermemiş 
silâhlar, aynı' mümeyyiz vasıflan gösterdikleri 
takdirde bütün parçalan tamam- veya imali sona 
ermiş silâhlann rejimine tabidir. 

4. Normal olarak silâhlarla birlikte satılıp fiyata dâ
hil edilmiş bulunan mûtat kutu ve mahfazalar ait 
bulunduktan silâhlarla birlikte ithal olunduğu 
takdirde aynı rejime tâbidir. Ayn ithal edildikleri 
takdirde ait olduklan pozisyonlara gidip 98.01 ve
ya 98.06 pozisyonlanna tatbik edilmezler. Silâhla
nn üzerine takılarak kullanılan optik cihazlar da 
aynı kaideye tabidirler. 

Kesici ve dürtücü silâhlar J(KIÜÇ, meç, süngü, ilâh...) 
ve bunlann parçalan. 
Revolverler ve tabancalar. 
Harb silâhlan (93.01 ve 93.02) pozisyonlarındakiler 
hariç). 
Ateşli silâhlar (93.02 ve 93.03 pozisyonlarındakiler 
hariç), paragrel toplar, palamar atan toplar, İlâh...) 
gibi barutun itme kudretiyle çalışan cihazlar dâhil. 

Kıymetlin
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93.05 — Sair silâhlar i(Gaz veya tazyik edilmiş hava ile iş-
liyen tüfek, karabina ve tabancalar dâhil). 

03.06 — Silâhların aksam ve parçaları, 93.01 pozisyonuna 
dâhil silâhlar hariç, (Tüfeklerin tahta aksamı ile 
ateşli «ilâhların taslak halindeki namluları dâhil) : 

a) Harb silâhları aksamı. 
b) Sairleri. 

93.07 — Mermiler ve mühimmat, mayınlar dâhil, bunların ak
sam ve parçaları, saçmalar, av kurşunları ve fişek 
sıkıları dâhil : 

Kıymetin
den % 

a) Harb silâhlarına ait olanlar. 
b) Sairleri. 

30 

Memnu 
75 

Memnu 
75 

Bölüm : X X 

Çeşitli eşya 

F A S I L : 94 

Mobilj/aJar ve tıbbi - cerrahi mobilyalar, yatak takımları 
ve benzeri eşya 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) İçine hava doldurulan şilteler ve yastıklar 
(10.W; 

bh Âdi madenlerden yaylar, kilitler, kasalar, em
niyetli çekmece ve kutular ve kapı garnitür
leri ve tertibatı (Bölüm XV) ; 

c) Mobilya buz dolapları, teçhiz edilmiş olsun 
olmasın (84.15), (Buzluklar hariç, bunlar 94.03 
pozisyonundadır), içine dikiş makinesi konul
ması için hususi surette imal edilmiş mobilya
lar (84.41); 

d) Radyo gramofon, telsiz veya televizyon için 
mobilyalar (85.15) ; 

e) 91 inci fasla dâhil eşya, ezcümle saat mahfa
za, zarf ve kabineleri; 

j) Her çeşit bilardo ile oyun için sair mobilyalar 
.(97.04). 

2. Bu fasıl anlamında «mobilya» tâbiri münhasıran, 
yere konulmak suretiyle kullanılması mûtat olan 
mobilyaları ifade eder. 

3. Monte edilmemiş veya kurulmamış mobilyalar, 
camdan, mermerden veya sair maddelerden lev
haları, aksam veya teferruatı muhtevi bulunsalar 
dahi, eşyayı terkip eden aksam aynı zamanda ithal 
edildiği takdirde monte edilmiş mobilya rejimine 
tabidir 

94.01 

94.02 

-Oturmaya mahsus mobilyalar (Aynı zamanda yatak 
olarak kullanılan divanlar dâhil) ve bunların aksamı, 
imal edildiği madde ne olursa olsun. 

- Tıbbi - cerrahi mobilyalar, ezcümle: (İmal edildiği 
madde ne olursa olsun, ameliyat masaları, muayene 
masaları ve benzerleri, kliniklerde kullanılan miha
niki tertibatlı karyolalar, yatırmaya, kaldırmaya dön
dürmeye, yükseltmeye mahsus mihaniki tertibatlı 
dişçi koltukları ve benzerleri, dişçi muayenehane
lerinde kullanılan ayaklı tükrük hokkaları... gibi) ve 
bunların aksamı. 

94.03 

94.04-

- Sair mobilyalar ve bunların 
madde ne olursa olsun. 

aksamı, imal edildiği 

-.Her nevi somya ve şilte, her nevi yatak takımı ve 
benzerleri (Yorganlar, yastıklar, ilâh... gibi), içlerine 
doldurulan madde ne olursa olsun. 

F A S I L : 95 

80 

25 

80 

100 

İşlenmiş halde yontmaya veya kalıba dökmeye elverişli maddeler 
ve bunların mamulâtı 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) 66 nci fasıldaki eşya (Her nevi şemsiye, bas
ton, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı); 

b) El yelpazeleri (67.05); 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

c) 71 inci fasla dâhil eşya, ezcümle taklit mücev
herci eşyası; 

d) Sapları veya aksamı, yontmaya veya kalıba 
dökmeye elverişli maddelerden mamul 82 nci 
fasla giden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takım
ları, îşbu saplar veya aksam bahsi edilen eş
yaya takılı olmaksızın ithal olunduğu takdir' 
de bu fasıldadır; 

e) 90 nci fasla dâhil eşya, ezcümle gözlük çerçe
veleri; 

f) 91 inci fasla dâhil eşya, ezcümle saat mah
faza, zarf ve kabineleri; 

g) 92, nci fasla dâhil eşya, ezcümle musiki alet
leri; 

h) 93 üncü fasla dâhil eşya, ezcümle silâh aksamı; 
ij) 94 üncü fasla dâhil eşya (Mobilyalar ve ak

samı); 
k) 96 nci fasıldaki fırçalar, podra pomponları 

veya sair eşya; 
l) 97 nci fasla dâhil eşya (Oyuncaklar, oyun alet 

ve vasıtaları, ilâh...); 
m) 98 inci fasla dahil eşya (çeşitli eşya); 
n) 99 uncu fasla dâhil eşya (Sanat eserleri, kolek

siyon eşyası ve antika eşya). 
2. 95.03 pozisyonu anlamında fildişi tâbiri, 5 inci 

faslın 3 numaralı notunda yazılı maddeleri ifade 
eder. 

95.01 — İşlenmiş bağa ve mamulâtı. 
95.02 — İşlenmiş sedef ve mamulâtı. 
95.03 — işlenmiş fildişi ve mamulâtı. 
95.04 — işlenmiş kemik ve mamulâtı. 
95.05 — işlenmiş her nevi hayvan boynuzu, tabiî mercan, 

yontulmaya elverişli diğer hayvani maddeler ve bun
ların mamulâtı. 

95.06 — işlenmiş yontulmaya elverişli nebati maddeler (Ko-
rozo cevizi, cevizler, sert taneler, ilâh...) ve bunların 
mamulâtı. 

95.07 — işlenmiş tabiî veya aglomere lületaşı ve kehribar, ka
ra kehlibar, kara kehlibarın benzeri madenî madde
ler ve bunların mamulât. 

95.08 — Kalıba dökülerek veya yontularak yapılmış mamulât, 
tabiî (Hayvani veya nebati) veya madenî mumlar
dan, parafinden, stearinden, tabiî sakız veya reçine
lerden (Kolofan, kopal, ilâh...), model patlarından, 
sertleştirilmemiş jelatinden ve benzeri sair madde
lerden. 

F A S I L : 96 
Fırçalar, süpürgeler, pomponlar, kalburlar, elekler 

NOT : 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) 71 inci fasla dâhil eşya, ezcümle kıymetli ma
denlerden mamul fırçalar, ilâh...), 

b) Oyuncak mahiyetinde olan eşya (Fosil 97). 
2. 96.03 pozisyonu anlamında «hazırlanmış fırça başı» 

tâbiri, bir sapa takılmamış bulunan ve fakat ay
rıca bir ayırıma ihtiyaç hissedilmeksizin boyacı ve
ya ressem fırçası ve benzeri eşya imâlinde kulla
nılmaya hazır bir durumda olan, kıl ve lif demet
lerini ifade eder. İşbu demetlerin alt kısım
larına yapıştırıcı bir madde veya bir sıva madde
si sürülmüş bulunabilir. 

96.01 — Büyük ve küçük süpürgeler, bağlanmış demet halin
de, saplı olsun olmasın. 

96.02 — Fırçalar, süpürge fırçalar, makine parçası olarak kul
lanılan fırçalar dâhil : 

a) Makine parçası olarak kullanılanlar. 
b) Sairleri. 

96.03 — Fırça imalinde kullanımak üzere hazırlanan fırça 
başları. 
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Eşyanın cinsi 

96.04 
96.05 

9608 

Büyük ve küçük toz süpürgeleri. 
Küçük ve büyük pudra pomponları ve benzerleri; 
imal edildiği madde ne olursa olsun. 
El kalburları' ve elekler, imal edildiği madde ne olur
sa! olsun. 
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FASIL : 97 
Oyuncaklar, oyun alet ve vâsıtaları, spor alet vc vasıtaları 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhü değildir. 

a) Donanma fişekleri ve 36.0$ pozisyonundaki 
sair pirotekni eşyası; 

b) Kesilmiş ve fakat kamışa takılmamış, balık 
avı içiti iplikler, ince kaytanlar, misinalar ve 
benzerleri (Bölüm XI); 

c) örme ve sair mensucattan spor ve karnaval 
için giyim eşyası (Fasıl 60 ve 61); 

d) Mensucattan mamul karnaval eşyası ve men
sucattan bayraklar, (Fasıl 62); 

e) &por ayakkabıları (Fasıl 6k), spor şapkaları ve 
başlıkları (Fosil 6$); 

f) Dağcı bastonları, kırbaç ve kamçılar (66.02); 
g) Kıymetli taşlardan, kıymetli madenlerden ve

ya kıymetli madenlerle kaplamalı madenler
den oyuncaklar ve oyun alet ve vasıtaları, 
ilâh... (Fosil 71); 

h) Büyüklerin bindiği mûtat şekillerde imal edil
miş bulunan ve bilyalı rulmanları mevcut olan 
çocuk bisikletleri (87.10); 

İj) Av silâhları ve mühimmatı \(Fasıl 93); 
k) Raket telleri, çadırlar, kamp eşyası, her mad

deden eldivenler. Bunlar mamul oldukları mad
delere göre ait oldukları pozisyonlara gider
ler. 

2. Bu fasla dâhü eşyadan bazı parçaları eksik olan
ları veya imali sona ermemiş bulunanları, aynı mü
meyyiz vasıfları gösterdikleri takdirde, tekabül 
ettikleri bütün parçaları tamam veya imali sona 
ermiş eşya rejimine tâbidir. 
S. Bu faslın pozisyonları, ihtiva ettikleri eşyaya 
ait olduğu anlaşılan aksam, parça ve teferruatı 
da muhtevidir. Ancak, başka yerlerde de kullanı
labilen aksam, parça ve teferruat bu pozisyonlara 
dahü destidir. 

4. 1JS Kg. dan daha az sıklette olan karabinalar ile, 
0,670 Kg. dan daha az sıklette olan tabancalar 
97.08 pozisyonundadır. 

97.01 

97.02 
97.03 
97.04 

97.05 

97.06 

97.07 

97.68 

Çocukların eğlenmesi için araba ve vasıtalar (Ve-
üosipetler, trotinetler, makineli atlar, pedallı otomobil
ler, oyuncak bebek arabaları ve benzerleri.) 
Her nevi bebek. 
Sair oyuncaklar. 
Oyun alet ve vasıtaları (Umumi yerler için motorlu, 
veya mihaniki tertibatlı eğlence vasıtaları, ping -
pong masaları, bilardo masaları ve gazinolarda oy
nanan oyunlar Içân hususi masalar dâhil). 
Karnavallarda, eğlencelerde, bayramlarda kullanılan 
eşya, sürpriz eşyası, noel ağaçları için eşya ve te
ferruat. 
Açık hava oyunları; jimnastik ve spor için alet ve 
vasıtalar. 
Olta İğneleri ve balıkçı kepçeleri, olta ile balık avı 
için eşya, av eşyası. 
Atlı karıncalar ve panayır eğlenceleri vasıtaları 
(97.04 pozisyonundaki eşya hariç). 

FASIL: 98 
Çeşitli eşya 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir: 

a) 71 inci faslın 1 numaralı notunun (a) fıkrası 
hükmü mahfuz kalmak üzere, kısmen veya ta
mamen kıymetli madenlerden veva hwmetli 

•9801 
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98.03 

98.04 
98.05 

9806 

198.07 

•98.08 

98.09 

98.10 

100 
100 
100 
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98.13 

$8.14 
<98.15 

198.16 

100 

100 

25 

20 

50 

Eşyanın cinsi' 
Kıymetim

den % 

madenlerle kaplamalı madenlerden mamul ve
ya inciyi, kıymetli taşları, sentetik veya aglo
mere taşları muhtevi düğmeler, düğme taslak-
lakları, saç tarakları, saç baretleri ve benzeri 
eşya (Fasıl 71); 

b) 71 inci fasıl anlamında taklit mücevverci eş
yası mahiyetinde olan süs tarakları, saç ba
retleri ve benzerleri. 

1 numaralı nottaki hükümler mahfuz kalmak üze
re, bu fasla dâhü eşya, kısmen veya tamamen 
kıymetli madenlerden veya kıymetli madenlerle 
kaplamalı madenlerden imal edümiş bulunsa dahi 
yine bu fasıldadır. 
Bu fasla dâhil eşyaya ait bulunup birlikte ithâl 
olunan kutu ve mahfazalar, normal olarak bu eş
ya ile birlikte satihp fiyata dâhil edildiği takdirde 
aynı rejime tabidir. 

Düğmeler, çıtçıtlar, kal düğmeleri ve benzerleri 
((Düğme taslakları dâhil). 
Kayarak kapanan fermuarlar ve aksamı (Mütehar
rik m'as-turalajr, İlâh...). 
Yazı- kalemi sapları, dolma- kalemler, kurşun kalemi 
sapları, dolma kurşun kalemler; bımlaram parçaları 
ve teferruatı (Kurşun kalem mahfazaları, ilâh...), 
98.04 ve 98.05 .pozisyonlarındaki eşya hariç. 
Yazı kalemi uçları ve uç tepeleri. 
Kurşun kalemler (Kayağan taşından kalemler dâhil), 
kursum kalem uçları, pastelleri, füzenler, yazı ve resim 
tebeşirleri, terzi tebeşirleri1, blârdo tebeşirleri. 
Kısmen veya tamamen kayağan, itasından yazı ve 
(resim tahtaları, taklit kayağan taşından olanlar dâ
hil, çerçeveli olsun olmasını. 

-Ele basılan mühürler, numeratörder, soğuk damga
lar, tarih ve pul damgaları ve benzerleri1. 

• Yazı» ve hesap makineleri ve benzerleri için şeritler, 
mürekkep ve boya emdirmiş, bobine sarılmış olsun 
oümasuı; ıstampalar, emdirilmiş olsun olmasın, kutulu 
veya kutusuz. 

•Mühür mumu, büro üslerinde kulanıknak veya şişe 
ağızlarını mumlamak için; yazı çoğaltmada ve mat
baa merdanelerinde kullanılmak için jelatin esaslı 
patlar ve jelatin esaslı benzeri müstahzarlar : 

a) Mühür mumu. 
b) Sairleri. 

-Çakmaklar ve ateşleyiciler, mihaniki, elektrik! veya 
kimyevi ve tanların parçaları (Çakmak taşlan ve 
fitiller hariç). 

- Pipolar*(Taslak halinde olanlar ve pipo lüleleri dâhil); 
ağızlıklar ve bunlann parçaları, 

-Saç taraklara, süs taraklan, saç baretleri ve benzer
leri. 

- Balinalar ve benzerleri, korsa, giyim eşyası ve tefer
ruatı için. 

- Monte edilmiş tuvalet vaporizatörleri ve tertübatı. 
-Monte edilmiş termoslar ve sair izotermdk kablar 
ve bunlarım aksamı '(idamdan iç kısımlar hariç). 

- Terzi ve vitrin mankenleri, mnüşteri celbi ficin vitrine 
konan otomatlar, bebeMer. 

XXI 
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eşya 

FASIL:, 09 
Sanat eserleri, koleksiyon eşyasi ve antika eşya 

NOT: 
1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dâhil değildir : 

a) Türkiye'de tedavül kıymeti olan damgalanma
mış veya iptal edilmemiş posta pulları, damga 
pulları ve benzerleri (49.07); 

b) Tiyatro ve atelye dekorları ve benzeri işler için 
boyanmış bezler ,(59.12); 

c) işlenmemiş bir halde olsalar dahi inciler ve 
kıymetli taşlar (71.01 ve 71.02). 

2. 99.02 pozisyonu anlamında «Gravürlerin, estamp
ların ve litografyaların orijinalleri» tâbiri, meka-» 
nik veva fotomekanik usuller hariç, müracaat olu-
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nan usul ve kullanılan madde ne olursa olsun, sa
natkâr tarafından tamamen elle yapilmış levhalar
dan doğrudan doğruya elde edilen ve sanatkâr 
tarafından imzalanıp numaralanan renkli veya 
renksiz nüshaları ifade eder. 

3. 99.03 pozisyonu, ticaret gayesi ile, seri halinde 
oyapilan heykelleri muhtevi değildir. Bunlar, imal 
olunduğu maddeye güre •ait oldukları pozisyonla
ra giderler. 

4. Besim, gravür, estamp ve litografya çerçeveleri, 
durumları ve kıymetleri halamından bahis mev
zuu eşya üe mütenasip görüldüğü takdirde aynı 
rejime tabidir. 

Kıymetin 
den % 

Tarife 
No. 

(09.01 

99.02 

99,03 

99.04 

99.05 

Eşyanın cinsi 

99.06 

Tamamen elle yapılmış resimler, 49.06 pozisyonun
daki sınai resimler hariç, üzeri elle tezyin edilmiş 
eşya. 
Gravürlerin, ^estampların ve litografyaların orijinal
leri. 
Heykeltr aşlık sanatının orijinal eserleri, yapıldığı 
madde ne olursa olsun. 
Damgalanmış, iptal editaiş veya Türkiye'de (tedavül 
kıymeti olmıyan damgalanmamış ve iptal edilmemiş 
posta pullan, damga pulları ve benzerleri. 
•Zoolojice, botaniğe, ınûnerolojiye ve anatomiye ait 
koleksiyon ve numuneler; tarihi, arkeolojik, paleon-
telo^ük, etnograf ik ve nümdzmatik kıymeti haiz olan 
koleksiyon, eşyası. 
100 yaşını aşan antika eşya. 

Kıymetin
den % 

15 

15 

25 

25 

Muaf 
Muaf 

Karar Sayısı: 2241 

Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Toparlar» Ağla (Yangı) 
Köylerinde bulunan krom madeninin 45 yıl müddetle işletilmesi imtiya
zının Türk Maadin Şirketi uhdesine ihalesi hakkındaki Ekonomi ve Ti
caret Vekaletinin 24/11/1953 tarihli ve 9/25475/67367 sayılı yazısı ve Dev
let Şûrası Reisliğinin bu husustaki 19/1/1954 tarihli ve 54-6/5/750 sayılı 
yazısiyle gönderilen Üçüncü Daire ve Umumi Heyet mazbataları ile 
mukavelename ve şartname lâyihaları ve maden yerinin haritası İcra 
Vekilleri Heyetince 25/1/1954 tarihînde tetkik edilerek, sözü geçen ma
denin işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şartnameye' göre, 
adı geçen Şirket uhdesine ihalesi kararlaştırılmıştır. 

25/1/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
B. KOBALT AN 

toUfori Vekili 
£. MENDERES 

Dahlen Vek'M 
F. KÖPRÜLÜ 

Mafcy«, Vefcäi 
H. POL AT KAN 

MM Egtfm Veut 
& S. BURÇAK 

Tanm VekâM 
N. ÖÇMEN 

Uhettnn» Vekili 
F. ÜRESİN 

Otama Vek& 
H. ERKMEN 

îttettneler VeU& 
S. Y IRC ALI 

Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Toparlar, 
Ağla (Yangı) köyleri sınırları içindeki krom madeni 

Mukavenamesi 

E. No: 99 
K. No: 104 

Madde 1 — Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Toparlar, 
Ağla (Yangı) köyler) sınırları içinde 31/3/1949 tarihli ve 135/13 sayılı 
ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom madeni
nin İşletilmesi imtiyazı 26/1/1964 tarihH ve 4/2241 saydı kararname
nin tasdiki tarihinden başlıyarak 45 yıl müddetle ve bağlı şartname hü
kümlerine göre Türt Maadin Şirketi uhdesine ihale olunmuştur. 

Madde 2 — İmtiyaz haritasında gösterildiği gibi bu madenin İş
letilmesi için 951 hektarlık arazi ayrılmış olup şuurları: 

Kuzeyi: Kuzguncuk tepesindeki beton sütundan Doğuca tepesin
deki beton sütuna doğru hat, 

Doğusu ve güneyi: Doğuca tepesindeki beton sütundan Yuva tepe-
sindeki beton sütuna doğru hat, 

Batısı: Yuva tepesindeki beton sütundan hudut başlangıcı olan Kuz
guncuk tepesindeki beton sütuna doğru hat, ile çevrilmiştir. 

Madde 3 — Bu maden için ayrılan 96-1 hektar arazinin Maadin 
Nizamnamesine göre beher hektarı için mukarrer resim olmak üzere 
yılda onar kuruştan (95,10) doksan beş lira on kuruş ile bu resmin % 
6 sı tutarında askeri teçhizat tertibi olan (571) beşyüz yetmiş bir kuruş 
imtiyaz sahibi tarafından her yıl Mart ayı başında peşinen verilecek ve 
belirli zamanda verilmediği takdirde gerekli olan faizi dahi ayrıca öde
necektir. 

Madde 4 — Madenden çıkarılacak cevherin Maadin Nizamnamesi
nin bununla ilgili hükümlerine göre belirtilecek değeri üzerinden bu 
Nizamnamenin 50 nci maddesini değiştiren 26/3/1̂ 31 tarihli ve 1794 
sayılı kanun gereğince İcra Vekilleri Heyetinjn 30/11/1953 tarihli ve 
4/1372 sayılı karariyle belirtilen indirmelerden istifade kaydiyle % 10 
nispi resim ile bu nispî resmin % 6 sı tutarında askerî teçhizat tertibi 
imtiyaz sahibi tarafından ödenecektir. 

Madde 5 — Bu madenin imtiyazı çıktığında bir defaya mahsus 
olmak üzere (2000) lira imtiyaz harciyle bunun % 6 sı tutarında askerî 
teçhizat tertibi ve pul parası imtiyaz sahibi tarafından ödenecektir. 

Madde 6 — Bu madenin savaş halleri ve sebepleri dolayısiyle ma
ğara ve yapıları yıkıldığı ve yıktırıldığı veya askeri hareketlerde işle-
tilmesinin bütün bütün veya bir kısmı durdurulduğu halde imtiyaz sa
hibi hiç bir suretle muhalefete hak ve yetkili olmıyacağı gibi bu suret-
le geçecek müddete karşı imtiyaz müddetinin uzatılmasını istemiyecek 
ve zarar, ziyan tazminat da istemeğe hakkı olmıyacaktır. 

Madde 7 — Maden, Maadin Nizamnamesinin 2316 sayılı kanunla 
değiştirilen 59 uncu maddesinin «F» bendi hükmüne aykırı olarak kiraya 
verildiği takdirde imtiyazı feshedilecektir. 

Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Toparlar, 
Ağla (Yangı) köyleri sınırları içindeki krom madeni 

Şartnamesi 

Madde 1 — Muğla Vilâyetinin Köyceğiz Kazasına bağlı Toparlar, 
Ağla (Yangı) köyleri sınırlan içindeki 31/3/1049 tarihli ve 0.35/13 sayılı 
ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom madeni-
nin saha sınırlarını gösterir haritalardan biri Ekonomi ve Ticaret Ve
kâleti Maden İşleri Genel Müdürlüğünde saklanmış, bir tanesi madenin 
bağlı olduğu vilâyete gönderilmiş, diğer bir nüshası da imtiyaz sahibi 
Türk Maadin Şirketine verilmiştir. 

K A R A R N A M E L E R 

Başvekil 
i . MENDERES 

Devlet Vekilil Devlet Vekili 
C. YARDIMCI 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O. Ş. ÇİÇEKDAĞ K. YILMAZ 

K. ZEYTİNOĞLU 
Eko. VE TICARET Vekili 

F. ÇELİKBAŞ 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ 

G. ve Tekel Vekili 
E. KALAFAT 

Bayındırlık Vekili 

4 
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Madde 2 — İşlenmekte olan mağaralara girmek veya hava aldır
mak için yeniden yerden yol ve kuyu ve baca açılması gerekiıse ilk ön-
ce imtiyaz sahibi bu iş hakkında bir dilekçeyle proje ve tasarılarım 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine verecek ve Hükümet maden mühendisi
nin yapacağı keşif üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin rey ve ka
rarı uyarınca işlem yapılacaktır. 

Madde 3 — İmtiyaz sahibi tarafından * arazi üzerinde yapılacak 
zararlar da sahiplerine ödenecek ve bu madenin yakınında bulunan ya
pıların ve başka tesislerin altında ameliyat yapılması gerekirse yapı 
ve tesisat sahiplerinin muvafakati arı alındıktan ve bundan dolayı te
rettüp edecek zarar ve ziyanın ödenmesi için imtiyaz sahibi takdir edi
lecek miktar üzerinden kefalete bağlandıktan sonra Hükümet maden 
mühendisinin tasarısı veyahut o yer Hükümetinin bildirmesi üzerine 
maden idaresinden izin verilecektir. İzin verilmeksizin imtiyaz sahibi 
bu gibi işlere başlıyamıyacafctır. Kefalet ve tazminat maddelerine dair 
olan anlaşmazlıklar ilgili mahkemelerde çözülecektir. tSaytlan bu işle
rin üzerindeki yapıların ve arazinin bayındırlığına zararlı ve kamu gü
venliğini bozacak olduğu anlaşılırsa bunlar büsbütün durdurulacaktır. 

Madde 4 — Yukarda sözü geçen maden işlerinin su yollariyle 
bent ve çeşmelere ve şose ve demiryollarına olan uzaklığı 150 metre
den az olmıyacaktır. Uzaklık bu miktardan az olursa geçen maddede 
yazılı işlem aynen bunun hakkında da yapılacaktır. 

Madde 5 — Kuyu ve mağaraların terk ve tatili gerekirse masa
rifi imtiyaz sahibi tarafından ödenmek üzere Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinin göstereceği usul dairesinde yer üstündeki girilecek ve çıkılacak 
yerleri doldurmak suretiyle bunlar örtülecektir. 

Madde 6 — İmtiyaz sahibi cevher ve su mağaralarının ağızlarına 
bunların kolaylıkla çıkarılmasına elverişli kuvvetli ve emniyetli maki
neler koymağa borçludur. 

Madde 7 — İmal olunacak krom madeninin sınırı yakınında di
ğer bir maden bulunursa iki madenin birbiriyle birleşmesinden çıka
cak zararların önlenmesi için sınır sonlarında bulunan maden yatakla
rında bir miktar yer bırakılacak ve bırakılan yerlerin genişliği ve mik
tarı da fen icaplarına göre Ekonomi ve Ticaret Vekâletince belirtildik
ten sonra gereği yapılacaktır. 

Madde 3 — Bu madenin şuurları içinde başka diğer bir cins ma
den çıkıp da başka birine ihale olunur ve bu yeni madenin işletilmesinin 
ve durumunun icabı olarak işbu krom madeninin işletme alam içinden 
geçirilmesi gerekirse imtiyaz sahibi buna karşı geâemiyecektir. Ancak 
bundan dolayı terettüp edecek -tazminat ikinci imtiyaz sahibi tarafın
dan verilecek ve bu hususta imtiyaz sahipleri anlaşamazlarsa iki tara
fın seçeceği bilirkişiler tarafından belirtilecek ve keyfiyet Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin takdir ve onayına sunulacaktır* 

Madde 0 — Bu madenin imtiyaz sınırı içinden demiryolu veya ka
muya menfaatli bir yol geçirilecek veya bu maden sınırı içinde kamu
ya menfaatli başkaca bir şey onarılacak olunsa imtiyaz sahibi ^Sahip
leri) bundan ötürü tazminat dâvasına veyahut muhalefete haklı ve yet
kili olmıyacaktır. Şu kadarki bunların asıl maden yataklarının çıkar
ma yerleri üzerinden geçmesi gerekirse o halde terettüp edecek zarar 
ve ziyanlarını sebep olanlardan isteyebilecektir. 

Hususi madde 1 — Maden alanında mümkün olduğu kadar ağaçlık 
yerlere girmiyeceğine ve girilmesi İcap ederse mevcut dikili ağaçları 
kesmek, yaralamak, sakatlamak, kabuklarım soymak, köklerini sök
mek gibi orman ve ağaçlara zarar verecek her hangi bir harekete te
vessül etmiyeceğine ve yangın çıkmasına mâni olmak üzere mahallî 
orman idaresince gösterilecek tedbirlere riayet edeceğine, yangın zuhu
runda bütün işçilerini yangın yerlerine yollayarak ateşin söndürülmesi-
ne çalışacağına ve işçiler tarafından vukua getirilecek gerek bu gibi. 
tahribat ve yangından ve gerekse orman kanun ve nizamnameleri ile 
sair umumi ve hususi kanunlar hükümlerine muhalif hareketlerden mü
tevellit zarar ve ziyan hiç bir ihtira ve protesto keşidesine ve hüküm 
istihsaline hacet kalmaksızın derhal ve nakden tazmin edeceğine ve 
zaruri olarak ağaç kesilmesi icap ettiği takdirde kesilecek ağaçlar için 
gereği yapılmak üzere orman idaresine müracaat ederek bedelini o gün
kü piyasa rayici üzerinden ödeyeceğine, zarar ve ziyan ve yukarda yazıh 
hususatın herhangi birisine riayet etmemek suretiyle vukua gelecek ve 
orman işletmesi salahiyetli memurları tarafından tesbit ve tanzim edile
cek raporla gösterilecek zarar ve ziyan miktarım hiç bir ihtara ve pro
testo keşidesine ve hüküm İstihsaline hacet kalmaksızın derhal ve nak
den tazmin edeceğine dair imtiyaz sahibi noterden tasdikli taahhüt se
nedi verecektir. 

Sahife: 8505 

Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Zonguldak Vilâyetinin Çaycuma Kazasına bağlı Hisarönü Na
hiye Merkezi olan Hisarönü Köyü merkez olmak üzere öteyüz ve Ko-
caali köylerinin birleşerek belediye, teşkili hakkında Devlet Şûrası Umu
mi Heyetince yerilen 8/2/1054 günlü ve 54/31, 54/28 sayılı karar üzerine 
1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan bu yerde bele
diye teşkili uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Vekili yürütür. 
22/2/19Ş4 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
B. KOBALTAN 

Başvekil İçişleri Vekili 

A. MENDERES E. MENDERES 

1 — « Tokat Belediye Reisliğine seçilen Mehmet Aksu'nun Reisliği 
1580 sayılı Belediye Kanununun 89 uncu maddesine tevfikan onanmıştır. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Vekili yürütür. 
22/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
B. KOBALTAN 

Başvekil İçişleri Vekili 
A. MENDERES E. MENDERES 

1 — Vakfıkebir Kaz asma bağlı lskefiye Nahiye Merkezi olan Çar-
şıbaşı Köyü merkez olmak üzere Büyükdere, Salava, Burunbaşı ve Zey
tinlik köylerinin birleşerek belediye teşkili hakkında Devlet Şûrası Umu
mi Heyetince verilen 8/2/1954 günlü ve 54/30/27 sayılı karar üzerine 1580 
sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan bu yerde belediye 
teşkili uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Vekili yürütür. 
22/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
B. KOBALTAN 

Başvekil İçişleri Vekili 
A. MENDERES E. MENDERES 

X — Ankara Vilâyeti Merkez (Kazasının Batik Nahiyesine bağlı 
Örencik ve Dutözü köyleri ile, Kızılcahamam Kazasının Pazar Nahiyesine 
bağlı Ciğir Köyü bölgesindeki iki kaza arası sınır, ilişik krokisinde gös
terildiği veçhile; 

A - Örencik Köyü ile Ciğir Köyü bölgesinde; 

(Saksı deresinin «Sarsı deresi» Uluçay'ı katettiği noktadan mem
baına doğru takiben Çiğir'li Durali tarlasının cenubuna ve tarlanın bitim 
noktasından, şimale giderek örencik bağları ile Çardak sırtı arasından 
geçen hattın Çiğir - Çrencik yolunun katettiği noktaya ve bu noktadan 
Çiğir istikametinde yolu takiben eski şoseye 410 metre kala noktadan 
Küçtiköz deresinin eski şoseyi katettiği noktaya çekilen doğru'hat ve 
buradan eski» şoseyi takiben Kurt boğazı köprüsünde yeni' şose ile bir
leştiği noktaya ve oradan şoseyi takiben Etlik deresinin şoseyi katettiği 
noktaya kadar devam eden hat) olarak; 

B - Dutözü Köyü ile Ciğir Köyü arasındaki sınırın ase: 
Etlik deresinin yeni şoseyi katettiği noktadan itibaren şoseyi, ta

kiben Kazan deresinin şose üzerindeki Kazandere köprüsüne çekilecek 
hat) olarak belirtilmiştir. 

(Resmî Gazete) 



Sahilfe: 8506 (Resmî Gazete) 6 MART 1954 
Tarafların; -diğer taraf amin içinde kalan genel ve özel hakları 

saklıdır. 
2 — Bu kararı İçişleri Vekilli yürütür. 

15/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KOBALTAN 

Başvekil 
A. M E N D E R E S 

içişleri Vekili 
E . M E N D E R E S 

1 — Çankırı Vilâyeti İlgaz Kazasına bağlı Çevrenaz Köyü ile, Kas
tamonu Vilâyeti Tosya Kazasına bağlı Yukarıkayı (Köyü bölgesindeki iki 
vilâyet arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veçhile, (Akgüney tepesi -
209 uncu Kim. taşı ve bu taşın tahminen 1000 -1200 metre kuzeyinde ve 
yine tahminen kuzey batı istikametindeki C. tepesinden geçen hat) ola-
rak belirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

2 — Bu kararı içişleri Vekilli yürütür. 
15/2/1954. 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

A.MENDERES 
İÇIŞLERI VEKILI 

E. MENDERES 

Bayram Pınarı namı diğeri Çukur Alıç sırtları, Yumru Taş, Ayı Beleni 
ve Karaca Kaya sırtlan üzerinden Düvenli Değinmeni ve bunun garbin-
deki Sıra Kayalar Özerinden hattı halâyı takiben Alfatlı tarlası, Sıçancık 
Kıranı ve San Kaya'dan geçen hat) olarak belirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sının içinde kalan genel ve özel hakları sak-
lıdır. 

2 — Bu karan İçişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 

Başvekil 
A. M E N D E R E S 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KOBALTAN 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

i*ır» 1 — İspir Kazasının Hunut Nahiye Merkezi olan Hamut K83 
belediye teşkili hakkmda Devlet Şûrası Umumi Heyetince ittihaz edilen 
18/1/1954 günlü ve 54- 9/8 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Ka-
nununun 7 nci maddesine tevfikan hu yerde belediye teşkili uygun görül
müştür. 

2 — Bu karar hükmünü İçişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

Başvekil 
A. MENDERES 

İÇIŞLERI VEKILI 
E. M E N D E R E S 

1 — Balıkesir Vilayeti Ayvalık Kazasının Altınova Nahiyesine bağlı 
Türközü Köyü ile, Ayvalık Merkezine bağlı Araplar, Murateli ve Tıfıllar 
köyleri bölgesindeki iki nahiye arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği 
veçhile; 

A - Türközü - Araplar ve Murateli' köyleri bölgesinde sınırın; 
(Altınova ile Armutova arasındaki geniş işlek toprak yoldan geçen 

hat) olarak; 
B - Türközü Köyü ile Tıfıllar Köyü bölgesindeki sınırın ise; 
(Top yolu takiben Kozakçı damlarına vâsıl olan noktalardan geçen 

halt) olarak belirtilmiştir. 
Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakten 

saklıdır. 
2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 

15/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KOBALTAN 

Başvekil 

A. MENDERES 
İçişleri Vekili 

E. M E N D E R E S 

1 — Bursa Vilâyetinin Yenişehir Kazasına bağlı Sungurpaşa Köyü 
aynı vilâyetin İnegöl Kazasının Merkez Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
B. KORALTAN 

BAŞVEKIL 
A. M E N D E R E S 

İçişleri Vekili 
E . M E N D E R E S 

1 —4 Kayseri Vilâyeti (Merkez Kazasının (Felahiye Nahiyesine bağlı 
Acırlı «Köyü İle, Yozgat Vilâyeti (Boğazlıyan Kazasına bağlı Belviran Köyü 
bölgesindeki iki vilâyet arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veçhile 
(Acırlı Köyünden gelen yolun Alabaş, Kuşçu ve Menteş köylerinden gelen 
yolla birleştikten sonra Afcoluk «namı diğeri Taşlı Dere'yi» katettiği nok
tadan derenin akış istikametinde ve Talvek hattı üzerinde 100 metre öl
çüldükten sonra bulunacak nokta hududa mebde olmak üzere hu nok
tanın garb* cenubî iötikajmet&nde vâki Kurşunludağ Üzerinde Ahmet Dede 
namiyte mâruf Sivri Tepe'nin şark istikametinde birinci içtdımtaı hattının 
üzerindeki tepenin yanında bulunan İbrahim. Kâhya Ağılının doğu cep-
hesiyle güney cephesinin birleştiği köşede nihayet bulan hat) olarak be-
lirtilmiştir. 

Tarafların; diğer taraf sınırı içinde kalan genel ve özel haklan sak-
lıdır. 

Başvekil 

A. MENDERES 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

İçişleri Vekili 
E. MENDERES 

1 — Tavas Kazasına bağlı Karahisar Köyünde belediye teşkiline 
dair Devlet Şûrası Umumi Heyetince verilen 25/1/1954 günlü ve 54-15/115 
sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tev-
fikan bu yerde belediye teşkili uygun görülmüştür. 

2 — Bu karar hükmünü içişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 

1 — Kütahya Vilâyeti Tavşanlı Kazasının Domaniç Nahiyesine bağlı 
«Sarut (Sarıot) Köyü ile, Buraa Vilâyetinin Keleş Kazasına bağlı Düvenü 
(Köyü bölgesindeki iki vilâyet arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği 
veçhile ı(Allıkaya'âan başlayarak hattı balâyı takiben Küçük Kır, Doruk, 

Başvekil 
A* MENDERES 

REİSİCUMHUR VEKİLİ 
R. KORALTAN 

içişleri Vekili 
E. MENDERES 

2— 20/5/1942 gün ve 17309 sayılı kararın birinci maddesinin (B) 
fıkrası kaldırılmıştır. 

8 — Bu kararı İçişleri Vekili yürütür. 
15/2/1954 



(Resmî Gaxete) Sahffe: 8507 

İ L Â N L A R 
Ankara Defterdarlığından : 

Dosya 
No. Dairesi 

Menkul satışı 

Miktarı Cinsi 
M . ıbedel Teminat 
lira Kr . Ura Kr . 

69-101 Yahşihan Mühim- 200 Ton Pirinçten 
mat Deposu 464 Kg. mamul kovan 220.511 11 12.275 56 

640 ıGr. 

1 —• Yukarda cins ve miktarları yazılı boş kovanlar 2490 sayılı 
kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle satışı yapı
lacaktır. 

2 — İhalesi Defterdarlıkta müteşekkil Komisyon huzurunda 8/3/19*54 
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

3 — Taliplerinin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile ticaret 
odaları vesikaları ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona tevdii, postada vâki gecikme
lerin kabul edilmiyeceği. 

4 — Fazla bilgi almak isteyenlerin Ankara Defterdarlığına müra
caatları malı görmek isteyenlerin Kırıkkale Yahşihan Mühimmat Depo
suna müracaatları lüzumu ilân olunur. 

793 / 4-4 

yesinin teşkilâtlarına bağlı müesseseler arasında sureti tevziine dair ör
neği aşağıda yazılı İdare Meclisi kararının vâki talep üzerine 26/2/1954 
tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

17/11/1953 tarihli, 21/130 sayılı Umum Müdürlük teklifi tetkik ve 
tezekkür edilerek : 

9/7/1953 tarih ve 6121 sayılı kanunla Bankamız nominal sermaye
sinin 500.000.000,— liraya iblâğı kabul edilmiş bulunduğundan, mezkûr 
sermayeden (425.000.ıCO0,—) liranın müesseselerimize 'aşağıdaki şekilde 
tevziine ve mütebaki (75.000.000,—) liranın da, halen tesis halinde bu
lunan Sarıyar Hidro - Elektrik tesisleriyle enerji nakil hatlarının ala
cağı şekle göre bilâhare muamele yapılmak üzere, Bankamızda mahfuz 
tutulmasına karar verilmiştir. 

Ereğli kömürleri 
Garp linyitleri 
Divriği demir madenleri 
Keçiburlu kükürtleri 
(Ergani bakır 
Murgur bakır 
Şark kromları 
Çatalağzı Elektrik (Santralı 

275.000.000,— 
50.000.000,— 
15.000.000,— 
5.000.000,— 

15.000.000,— 
20.000.000 — 
5.000.000 — 

40.000.000,— 

425.000.000,— 

İzmir Asliye Ticaret Hâkimliği Başkanlığından : 

954/95 
Davacı Avram Yontov dâva dilekçesinde İskenderun Denizcilik Ban

kası vasıtasiyle Mersin Vapurunun 21 inci seferiyle 18/9/1953 tarihinde 
İskenderun'dan Avram Yontov namına yüklenen yedi parçada 700 küo 
boş çuvala ait 8743 sayılı konşimentonun kaybolduğunu ileri sürerek ip
taline karar verilmesini istemiş olmasına göre bu konşimentoyu bulan
lar tarafından 45 gün içersinde mahkemeye veya dilekçiye verilmediği 
takdirde Ticaret Kanunu hükümlerine göre iptaline karar verileceği ilân 
olunur. 

1021 /3-2 

Denizcilik Bankası T. A . O. Malzeme Müdürlüğünden : 

Bankamızca dış tersanelerde inşaları düşünülen 5 aded yük - yolcu 
gemisi ile alâkalı idarî ve malî şartlar görülmek suretiyle teknik şart
namelerini satın almak istiyenlerin Tophane'de Müdürlüğümüze müra
caatları ilân olunur. 

1088 /1-1 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesinden : 

150 ton külçe kurşun alınacak 
150 ton külçe kurşun teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 
Tekliflerin >en geç 6/4/1954 Salı günü saat 17 ye kadar Ankara'da 

İşletme Merkezinde Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır. 
Şartnamesi beş lira mukabilinde Ankara'da işletme binası içersin

deki Merkez veznesinden, İstanbul'da Haydarpaşa veznesinden temin 
edilebilir. 

1062 / 2-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sicilli ticaretin 1192 numarasında kayıtlı Etitoank Müessesesinin 
6121 sayılı kanunla 500.000.000 liraya çıkarılmış olan nominal serma-

1058 

Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sayı : 951/316 
Millî Savunma Vekâletine izafeten Diyarbakır Hazine Avukatı Taci 

Akı tarafmdan İstanbul Çengelköy Lekeci Nuri Sokak No : 60 evde 
Emekli 3 üncü Sınıf Hesap Memuru İmam Fehmi Başaran aleyhine açı
lan küstoe açığından mütevellit 970 lira 37 kuruş alacak dâvasının 
muhakemesinde : 

Dâvâlıya adresi bulunmadığından tebligatın 19 Aralık 1953 tarih 
8587 sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olup mahkemeye gelme
diğinden hakkında gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiştir. 
İlân tarihinden bir ay zarfında mahkemeye gelmediği veya kendisini 
temsil ettirecek bir vekil göndermediği takdirde muhakemeye gıyabında 
devam olunacağı tebliğ olunur. 

943 

Mersin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 953/6113 

Ilyas Nadir veresesi Jül, Katibe, Teodora ve Jülyet mirasçıları is
kender 'Budros, Margarit, Olge, Alfoer Torna ve Ayşe Candan ve Hasan 
Kurt vekilleri Avukat Hüseyin Antepelli tarafından Buluklu Köyünden 
Ahmet Tanrıbuyurdu ve halen adresi meçhul Kostantin Nadir aleyhlerine 
açılan taksim dâvasının duruşmasında : 

Dâvâlılardan 'Kostantin Nadir'in adresi meçhul olduğundan adına 
ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve 'gıyap kararı tebliğine karar verildiği 
halde dâvacrnın yapmadığından gıyap kararının iptaliyle dâvâlı Kos
tantin Nadir'e yeniden Resmî Gazete'de tebligat icrasına ve duruşma
nın da 16/3/1954 günü saat 9,30 a talikma karar verilmiştir. 

Belli gün ve saatte dâvâlı sıfatiyle Kostantin Nadir'in duruşmaya 
gelmediği takdirde adına gıyap kararı tebliğ olunacağı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

1045 



Sahih: 8508 (Resmi Gazete) 6 MART 1954 

Vakfıkebir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

951/83 
Vakfıkebir'in Yavuz Köyünden Süleyman oğlu A l i Ertuğrul tara

fından Yeni Köylü Ahmet oğlu A l i Kum, karısı Ayşe Kum ve Ahmet 
oğlu Musa Kum aleyhlerine açılan ölü kaydı tashihi dâvası sonunda: 

24/12/1953 tarih ve 951/83 esas 953/515 sayılı kararla Vakfıkebir'in 
Yeni Köy 9 hane nüfusunda kayıtlı Mehmet karısı Mehmet kızı Nazile'den 
odğma Kunbar oğullarından 1260 doğumlu Fatma'nın 11 Temmuz 1321 
ölüm tarihinin 1332 olarak düzeltilmesine karar verilmiş ve dâvâlılardan 
Musa Kuım'un adresi meçhul olup davetiye ve gıyap karan kendisine Ha
nen tebliğ edilmiş ve yine adresi meçhul olduğu anlaşıldığından işbu İlâ
nın ilâm tebliğine kaim olmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

1028 

Rize Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/9G 
İstanbul - Alemdar Nahlibant Mahallesi Tullantağa, Çeşmesi 8 sa

yılı hanede nüfusa kayıtlı Muharrem oğlu Burhanettin Güngör tarafına: 
Rize'nin Çarşı Mahallesinden Yakup kızı Burhanettin karısı Nevzat 

Güngör tarafından kocası Muharrem oğlu Burhanettin Güngör aleyhine 
açmış olduğu boşanma dâvasının duruşması sırasında adresiniz meçhul 
olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanın 2/4/1954 Cuma 
saat 9 a bırakıldığı ilânen tebliğ olunur. 

1029 
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Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/178 
İkametgâhı meçhul Beyşehir Evlikler Köyünden Mehmet oğlu İs

mail Can : 
İlânen yapılan tebligata rağmen gelmediğinizden gıyap kararı çıka-

ırılmasma 'duruşmanın 29/3/1954 Pazartesi saat 11 e bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Mezkûr günde gelmediğiniz veya bir vekil bulundurmadığınız tak
dirde duruşmaların gıyabınızda intaç olunacağı ilân olunur. 

1030 

Eflani Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/154 
Eflani Kazasının Tabaklar Köyünden Satı Ceylân'm Eflani Kaza

sının Kayadibi Kövünden Zülbiye Çelik aleyhine açmış olduğu babalık ta
nınması ve nesebi sahih olarak nüfusa tescil dâvasının yapılan muha
kemesi sırasında: 

Aramalara rağmen adresi meçhul olup namına davetiye tebliğ edile
meyen Zülbiye Çelik'e ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğun
dan muhakemenin muallâk bulunduğu 31/3/1953 günü saat 9 da adı ge
çen dâvâlı Zülbiye Çelik muhakemeye gelmediği ve bir vekil de gönder
mediği takdirde hakkında gıyap karan verileceği davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Trabzon Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/122 
•Davacı Hazine adıma Avukat Nadire Akçağ dâvâlı Kabayanidi A l -

keviyedi aleyhine açtığı masraf bedeli dâvasının yargılamasında: 
Dâvâlının ikametgâhı meçhul kaldığından kendisine ilânen tebligat 

icrasına mahkemece karar verilmekle, mumaileyh duruşmanın bırakıldığı 
5/4/1954 Pazartesi günü 10 da Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine gel-i 
mesl veya bir vekili kanuni göndermesi aksi halde duruşmanın gıyabında 
bakılacağı tebligat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân'olunur. 
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Göle Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/24 
Göle İlçesinde Tüccar asker Özbay'm Pınarbaşı İlçesinin Akviran 

K. den Daniş îyigün aleyhine açtığı 55 lira alacak dâvasının yapılmakta 
olan duruşması için yazılı adresinize çıkarılan 3/2/1954 günkü duruşmaya 
ait davetiye, denilen mahalde bulunmamanız yüzünden tebliğ edilmediği 
ve bulunduğunuz mahallin de şimdilik belli olmadığı anlaşılmakla dave
tiyenin size ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 31/3/1954 günü saat 
9/20 ye -talik kılındığı davetiye yerine kaim olmak üzere usulen ilân 
olunur. 
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Elâzığ İcra Tetkik Merciinden : 

954/6 
Küçük 'Sevinç velisi Memnune Süt vekili Avukat Mustafa Altun-

doğan'ın Yüksek Mühendis Reşat Gürkan TJluğ'da olan alacağından dolayı 
yapılan muhakemede: 

Elâzığ Hükümet Caddesi No. 66 da iken halen ikametgâhı meçhul 
bulunan 'borçlu Yüksek Mühendis Reşat Gürkan Uluğ'a ilânen davetiye 
tebliğine ve duruşmanın 29/3/1954 günü saat 9 a ta lk ına ve bütün ve
saikle birlikte mahkemeye gelmesine aksi halde H . U. M . U . K . nunun 
509, 510 ncu maddesi gereğince gıyap karan tebliğ edilmiyeceğine karar 
verilmiş olduğundan tâyin olunan gün ve saatte mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil de göndermediği takdirde duruşmaya devam olunacağı 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1035 
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Divriği Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

952/3 
Divriği'nin Göndüren Köyünden Garip öaait tarafından Armutak 

Köyünden A l i Zengin aleyhine açılan men'i müdahale dâvasının duruşa 
ması sırasında dâvâlı A l i Zengin'in meskeni ikametgâhı meçhul bulun
duğundan adına gıyap kararı tebliğ edilememiş ve bu kere dâvâlıya ilâ
nen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan karar gereğince 
duruşmanın bırakıldığı 5/4/1954 günü Divriği Sulh Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunmanız veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz, gelımıedi-
ğiniz ve bir mazeretde beyan etmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabı
nızda olarak devam edeceği ve karara bağlanacağı tebliğ olunur. 

1036 
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Akçakoca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/27 
Davacı Akçakoca'nın Yalı Mahallesinden Hatice özhoroz ve Eırnine 

öztaş vekilleri Arzuhalci Raşit Sayan tarafından açılan hasıımsız tapu 
tescili 'dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Akçakoca'nın (Kızlarağası Yalı Mahallesinde doğusu Tabir Kıral OadV 
desi, batısı Mehmet Işık evi ve bahçesi, kuzeyi fometpaşa Caddesi ve 
güneyi Yusuf ve Mehmet Bayraktar'lara. ait müşterek ev ve bahçe ile 
çevrili bir bap ev ve bahçenin davacılar adına vekilleri Raşit Sayan tara
fından tescili talep edildiğinden ıbu gayrimenkul üzerinde başkaca hak 
iddia edenler varsa evrakı müspiteleri ile -birlikte muhakemenin bıra
kıldığı 23/3/1954 tarihinden evvel 'müracaatları ilân olunur. 

1024 

954/30 
Davacı Akçakoca'nın Aşağı Mahallesinden Mehmet Bostancı ve rü-

fekası vekilleri Arzuhalci Ahmet Akgün tarafından açılan hasıımsız tapu 
tescili dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Akçakoca'nın Aşağı Mahallesinden Hacıyusuflar Sokağında kâin 
olup sarkan Sezai Denizci ve müşterekleri arsası, kısmen de yol, gariben 
yol, şimalen yol, cenuben yol ve kısmen de Saime ve Gazi Keser müşterek 
evleri ile çevrili 250 metrekare arsa üzerine mebni bir Ibap ev ve arsa
dan ibaret bulunan gayrimenkulun Arzuhalci Ahmet Akgün tarafından 
müvekkilleri adına tapuya tescili istenmekte olduğundan bu yer üzerinde 
başkaca hak iddia edenler varsa evrakı müspiteleri ile birlikte muhake
menin bırakıldığı 30/3/1954 tarihinden evvel müracaatları ilân olunur. 

1025 



Osmaneli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
" • • ' • B 1 1 ı " i • l I I | l 

954/5 

OsmaneH'nin (Bûyûkcami MahalLesinden Ahmet oğlu Osman öztürk 
tarafından açılan hasımsız tapu tescili dâvasının yapılmakta olan mu
hakemesinde: 

OsmaneU'nin Kahristancivan mevkiinde kâin sarkan ve şimalen: 
Ahmet Hulusi Ünver, bahçesi, garben ilkokul) bahçesi, cenuben İstasyon 
şosesi ile çevrüd tarlanm adına tapuya tesellini talep etmiş olduğundan 
bu gayrimenkul Üzerinde bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında mahke
meye müracaatları ilân olunur. 

1038 

954/16 

OsmaneM'nin Büyükcami MalhaUeslnden. Nuri oğlu Hasan özgen 
vekili Mehmet Aydın tarafından açılan hasumsız tapu tesclû dâvasının 
yapılmakta olan muhakemesinde: 

Osmaneli'nin Çobandere mevkiinde kâin doğusu İskender Kırmacı, 
batisi bayır, kuzeyi Yaşar Kesici, güneyi Zeynep Şentürk bahçesiyle çev
rili bahçenin adına tapuya tescili tıalep edilmiş olduğundan, bu gayrimen
kul Üzerinde bir hak İddia edenlerin bir ay zarfında mahkemeye müra
caatları lân olunur. 
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953/129 
Osmaneü'uin Benli Köyünden Mustafa Yavaş vekili Mehmet Aydın 

tarafından açılan (hasımsız tapu tescili dâvasının yapılmakta olan mu
hakemesinle: 

Osmaneli'nin Benli fCöyünde Çayırdere mevkiinde doğu ve batı hen
dek ve hendekten sonra Mustafa Yavaş ve kısmen mera kıblesi Abdullah 
Yavaşla çevrili tarla. 

Osmaneli'nin (Benli Köyünün İbic&otu mevkiinde kâin doğu Rıza 
Yılmaz, batısı Hüseyin Mendi ve Heldl Taş ve Hüseyin Barka, şimalen 
yol, güneyi: Halil Taş'ia çevrili tarla. 

OsmaneWnin Benli Köyünde Köycivarı mevkiinde kâin doğusu İs
mail Gürlek, batı Murat, Şahin, Hüseyin Mendi, şimalen yol, güney dere 
ile çevrili tarla. 

OsmaneM'nin Benli Köyünde Akçapinar mevkiinde kâin doğusu yol, 
batısı Hasam Şanlı, kuzeyi yol, güneyi Arif Çelik ve kısmen yol ile çev
r i l i bağ. 

Osmaneli'nin Benli Köyünde Çayır mevkiinde kâin doğusu çayır, 
batısı hendek, kuzeyi Hüseyin Barka, güneyi İsmail Gürlek dle çevrili 
tarla. 

OsmaneU'min Benli Köyünde kâin sağı A l i Ceylân, solu Abdullah 
Yavaş, vereseleri evi, arkası A l i Ceylân' evi önü yol ve Rıza Yılmaz SÖJ-
nnanlığt ile çevrili ev. 

den İbaret olan gayrimenkullerin üzerinde bir hak İddia edenlerin 
bir ay zarfında mahkemeye müracaatları ilân olunur. 
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duskenderunı Sulh Hukuk Hâkimliği Satış Memurluğundan : 

954/1 
Terekesi resmen tasfiye edilmekte olan eski tüccar Hüseyin öz-

toarslı'nın İskenderun'un Sovukoluk Köyünde tö95 parsel sayıh ve tüccar 
Nuri Genc'in evinin yanında 1333 metrekare sahasında ve bin Ura değe
rindeki bahçe yeri 27/3/1954 Cumartesi günü saat 9 dan 11 e kadar İs
kenderun Adalet (Dairesinde açık artırma ile İcra İflâs Kanununun 123 
ve mütaakıp maddelerine göre satılacaktır. Şartnamenin dairede mevcut 
olduğu ve alâkalıların belgeleriyle birlikte satış gününe kadar müracaatla 
haklarım tesbit ettirmeleri ve ihaleye girmek isteyenlerin pey akçala
rını yatırıp makbuzlarım ibraz eylemeleri lüzumu ilân olunur. 
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Türk Ticaret Bankası A . Ş. İdare Meclisinden: 

Türk Ticaret Bankası A . Ş. Aksiyon sahiplerinin yıllık toplantısı 
'24 Mart 1954 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat (15) de Ankara'da 
Işıklar Caddesindeki (Bankanın Merkezinde yapılacaktır. 

Statümüzün 43 üncü maddesine göre toplantıda bulunmaya salahi
yetli olan aksiyon sahiplerinin mezkûr tarihten en az bir hafta önce gir
me kartı almaları şarttır. 

Aksiyon sahiplerinin zamanında Bankamız şubelerine müracaatları
nı dileriz. 

TOPLANTI RUZNAMESİ 

1 — İdare Meclisi ile murakıplar raponınun okunması^ 

2 — 1953 yılı bilançosu ve kâr ve zarar hesaplarının) tasdiki ile 
İdare Meclisi ve murakıpların ibrası, 

3 — Kârın tevzi şekli ve gününün kararlaştırılması, 
4 — Müddetleri tamamlanmış ojam (İdare Meçlisi âzalarının yerine 

yenUerinln seçilmesi, 

5 — İdare Meclisi azalarına verilecek tahsisatın tesbiti, 
6 — ı 1954 yık için ik i murakıp seçilmesi ve ücretlerinin tesbiti'. 

1090/1-1 

Aksaray Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/1029 
Niğde - Aksaray İlçesinin Kemeraltı Mahallesinden Bayramali oğlu 

İsmail Sarı tarafından aynı İlçenin Nakkaş Mahallesinden İsmail oğlu 
Hamza Pınar aleyhine açtığı alacak dâvasından dolayı Hamıza Pınar için 
çıkarılan davetiyeye adresi bilinmediğinden! bilâ tebliğ İade edildiği an
laşılmakla dâvâlı Hamza Pınar*ın bizzat veya bir vekil tarafından mu
hakemenin bırakıldığı 23/3/1954 Salı saat 9 da mahkemde hazır bulun
durulması, davetiye yerine kaim olmak üzere iüân olunur. 

1078 

Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

(Dosya N o : 953/278 
Of'un Haksa Köyünden İsmail Cep oğullarından «Hüseyin kızı Ha

tice'nin Umumi Seferberlikte muhacir olarak köyden ayrılıp o tarihten 
beri köye dönmediği ve bu şekilde hayat ve mematı meçhul kaldığı iddia 
edildiğinden» meztourendn hayat ve mematımdam (bilgi ve malûmatı olan
ların bir sene müddetle mahkememize bilgi ve malûmat vermeleri Hân 
olunur. 

1026 

Uüleburgaz Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/1351 
Lüleburgaz'ın Çiflik Köyünden! Ayşe Vardar ve Fatma Mergen ta

rafından açılan tescil dâvasının duruşmasında: 
Tescili istenilen ÇİfMk Köyü Ballıhocayoluüstü mevkiinde 35 dekar 

miktarında şarkı komisyon, garbı Balhhocayolu, şimali Abbas oğlu Rahim, 
cenubu sahibi senet tarlası ile çevrili tarla üzerinde bir hak iddia edenler 
varsa ilân tarihinden itibaren ellerindeki vesalkleriyle birlikte bir ay 
zarfında mahkemeye müracaatları lüzumu ilân olunur. 

1079 

6 MART 1954 (Resmî Gazete) Şalhife: 8509 



Sahife: 8510 (Resmî Gazete) 6 MART 1954 

Ankara Okulları Satmalma Komisyonundan : 

Parti 
No. su 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

Muhtelif yiyecek, yakacak alınacak 

C i n s i 

Ekmek 
Sadeyağ 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Zeytinyağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Çamaşır sodası 

Kuru üzüm 
Kuru incir 
Çekirdekli kuru kayısı 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuru erik 

Yumurta 
Süt 
Yoğurt 
Tereyağ 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Patates 
Kuru fasulye (Selanik cinsi) 
Kuru fasulye (Çalı) 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru barbunya 
Nohut (İspanyol cinsi) 
Salça 
Yemeklik ince tuz 
Sofra tuzu 

Kuru soğan 
Kuru sarımsak 

İrmik 
Makarna 

Pirinç 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Meşe kömürü 
Çıra 

Ayva 
Kavun 
Karpuz 
Taze üzüm 
Taze erik 

Miktarı 

403300 aded 
14785 Kg. 
63300 » 
10550 » 
14840 » 

15530 » 
8565 » 

13050 » 
9800 » 

10400 » 

2450 » 
1200 » 
1600 » 
900 » 
755 » 
800 » 

318500 aded 
22200 Kg. 
21600 » 
1730 » 

48300 » 
11650 » 
2400 » 
2600 » 
3700 » 
9700 » 
5200 » 
3500 » 
7700 » 
900 » 

31750 » 
650 » 

1545 
8925 

31150 » 
125500 » 
132000 » 

4350 » 
1750 » 

4200 » 
17150 » 
16250 » 
13300 » 
2075 » 

Muh. 
fiyatı 
kuruş 

30 
600 
260 
260 
160 

300 
190 
200 
150 

25 

110 
110 
310 
300 
400 
120 

12 
70 
80 

700 

11925 » 220 
3915 » 450 

35 
100 
80 
75 
75 

110 
100 
100 
13 
20 

30 
110 

90 
115 

108 
7,5 
7,5 

30 
25 

40 
25 
22 
55 
45 

Muh. tutarı 
lira Kr. 

İlk teminatı 
lira Kr . 

120.990 00 
88.710 00 

164.580 00 
27.430 00 
23.744 00 

215.754 
46.590 
16.273 
26.100 
14.700 

00 
00 
50 
00 
00 

2.600 00 

43.400 
2.695 
1.320 
4.960 
2.700 
3.020 

960 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

15.655 00 
38.220 00 
15.540 00 
17.280 00 
12.110 00 

44.930 00 
26.235 00 
17.617 50 

43.852 50 
16.905 00 
11.650 00 
1.920 00 
1.950 00 
2.775 00 

10.670 00 
5.200 00 
3.500 00 
1.001 00 

180 00 

38.846 00 
9.525 00 

715 00 

10.240 00 
1.390 50 

10.263 75 

11.654 25 
33.642 00 

9.412 50 
9.900 00 
1.305 00 

437 50 

21.055 00 
1.680 00 
4.287 50 
3.575 00 
7.315 00 

933 75 

17.791 25 
Hıyar 14600 aded 15 2.190 00 
Ispanak 16825 Kg. 40 6.730 00 
Taze bakla 6800 » 40 2.720 00 
Dolmalık biber 7400 45 3.330 00 
Sivri biber 740 50 370 00 
Semizotu 3800 » 40 1.520 00 
Domates 26300 40 10.520 00 
Patlıcan 23100 40 9.240 00 
Ayşekadın fasulyesi 21700 » 50 10.850 00 
Dolmalık kabak 8650 35 3.027 50 
Taze bamya 1850 » 80 .1.480 00 
Yeşil salata 8100 aded 15 1.215 00 
Limon 58500 10 5.850 00 
Marul 7050 25 1.762 50 
Havuç 7350 Kg. 30 2.205 00 
Taze soğan 5750 » 40 2.300 00 
Maydanoz 20200 demet 7 1.414 00 
Dereotu 3350 » 7 234 50 

7.299 
5.685 

12.037 
3.494 
1.220 

50 
50 

70 
25 
55 

3.255 00 

1.174 15 
2.866 50 

3.369 75 

3.288 95 
1.267 90 

2.913 45 

768 00 

874 10 
2.523 15 

1.579 15 

İhale gün ve saati 

18/3/1954 10,15 
18/3/1954 10,30 

18/3/1954 10,45 
18/3/1954 11,00 
18/3/1954 14,30 

18/3/1954 15,00 

18/3/1954 15,30 
18/3/1954 16,00 

20/3/1954 10,15 

20/3/1954 10,30 
20/3/1954 11,00 

20/3/1954 11,30 

20/3/1954 12,00 

22/3/1954 9,30 
22/3/1954 10,15 

22/3/1954 10,30 

1.334 40 22/3/1954 10,45 
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Parti 
No. su 

Muti. 
fiyatı Muh. tutarı tik teminatı 

C i n s i Miktarı kuruş lira Kr. lira Kr . 

Nane 2050 demet 7 143 50 
Yerelması 1450 Kg. 30 435 00 
Kereviz 4500 » 45 2.025 00 
Enginar 2650 aded 25 662 50 
Lahana 14000 Kg. 25 3.500 00 
Pırasa 17750 » 25 4.437 50 
Karnabahar 3500 » 50 1.750 00 
Balkabağı 5450 » 25 1.362 50 
Taze yaprak 1610 » 70 1.127 00 
Salamura yaprak 2150 » 80 1.720 00 

84.121 50 5.456 10 

ihale gün ve saati 

22/3/1954 11,00 
Madde 1 — Ankara yatılı, yatısız okullarının yukarda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları, eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca 

parti, parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuş ve her partinin ilk teminatları ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazıl
mıştır. 

Madde 2 — Tutarı 15.000 liradan aşağı olan partiler, açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
Madde 3 — istekliler, bir partiyi teşkil eden maddelerin her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak 

tenzilâtlı teklifler kabul edilmiyecektir. 
Madde 4 — Eksiltmeler, Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsünde toplanacak olan Komisyon huzurunda ve yukarda bildirilen gün ve saat

lerde yapılacaktır. 
Madde 5 — Eksiltmelere gireceklerin 1954 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan bel

gelerle, ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona başvurmaları. 
Madde 6 — Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukarda adı 

yazılı kanuna göre hazırhyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatlerden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri 
lâzımdır. 

Madde 7 — Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenlerin Ankara Yapı Enstitüsüne başvurmaları. 
»81 / 4-2 

Amasya icra Tetkik Mercii Hâkimliğinden : 

953/46 
Samsun'da işçi Sigortaları Kurumuna l(4-567) lira <37) kuruş ver

meğe borçlu olup bu alacağın icra takibi sırasında borçlunun vâki itirazı 
üzerine davacı vekili Hakkı Arpacıoğlu'nun, Birinci icra Dairesine yap
tığı müracaatına istinaden zaptedilen 29/8/1953 tarihli beyanına göre mu
rafaaları yapılmak üzere celbine karar verilen borçlu Amasya'nın Yüz-
evler Mahallesinde mukim iken Ankara - Yenişehir Bulvar, Dağlar Apart
manı daire 6 ve istanbul Yeni Postahane arkası imar Han No. 6 da, yine 
istanbul - Tarlabaşı Caddesi Esen Apartmanı Daire 9 ve Eskişehir Çağ
layan Porsuk Otelinde misafireten mukim olarak adres gösteren Cemal 
Tanık arasında mütekevvin itirazın ref'i talebinin yapılan murafaasında: 

Borçluya i(8600) sayılı Resmî Gazete ile ve mahkeme divanhanesinde 
ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden kendisine ilâ
nen gıyap karan tebliğine, duruşmanın 28/4/1954 gününe bırakılmasına 
(karar verildiğinden keyfiyet gıyap kararı yerine kaiım olmak üzere ilân 
olunur. 

1044 

Of Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

950/108 
Dâvâlı : Of'ua Çufaruıksa Köyünden Ömer krzı Mustafa karısı Ayşe 

Al. 
Davacı : Of'un Çufaruksa Köyünden İsmail oğlu Mustafa Baykal 

tarafından aleyhinize 29/5/1950 tarihli istida ile arazi taksimi dâvası 
açılmıştır. 

Muhakeme 9/4/1954 Cuma günü saat: 10,30 a muallâktır. Duruşma 
günü bizzat veya vekilinizin hazır bulunması ve ikametgâhınızın meçhul 
olması sebebiyle gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

1049 
™ ™ ™ # . « 

Arapkir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

954/3 
Arapkir'in Oomartlı M. den Mehmet oğlu Fuat Aycan'm mükte

sep haklarına halel gelmemek üzere soyadının l(Birkök) olarak tashi
hine mahkemece karar verilmiş olduğundan bu işten zarar görenlerin 
Arapkir Asliye Hukuk 954/3 No. ya müracaat etmeleri ilân olunur. 

1041 

Ersis Sulh Hukuki Hâkimliğimden : 

952/15 
Yusufeli Orman Bölge Şefi Fikret Çiçek tarafından Çörgenis Kö

yünden Haydar Çolak ve tlyas Çolak aleyhlerine açmış olduğu tazminat 
dâvasının yapılmakta olan yargılaması sırasında : 

Dâvah Haydar Çolak adına çrkarılan davetiyenin ibilâ tebliğ iade 
edilmesi üzerine davetiye Resmî Gazete ile ilân edilmiş olup muayyen 
günde dâvâlı Haydar Çolak muhakemeye gelmediği gibi bir vekille de 
kendisini temsil ettirmediğinden ve adresinin de meçhul olmasına binaen 
adına çıkarılacak olan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan. 

Dâvâlı Haydar Çolak'm 23/3/1954 Salı günü saat 9,10 da duruşma
da hazır bulunmadığı ve bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde 
muhakemenin gıyabında devam edeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 1042 

Gaziantep Birinci icra Memurluğundan : 

953/1802 
IBurada Ata Elmacı vekili Avukat Ahmet özden'e 2000 l i ra ve mas

raflarına borçlu Gaziantep Cevizlice Mahallesinde ikamet etmekte iken 
halen mahalli ikametgâhı meçhul bulunan Kuyumcu Tahir Küpeli'ye öde
me emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir, işbu ilân tarihinden it i
baren borçlunun bu borca karşı bir itirazı varsa yazı ile veya şifahen 
Gaziantep icrasına veya bulunduğu mahal icrasına 15 gün içinde bil
dirmediği ve aynı müddet içersinde ödemediği takdirde borcun muacce-
liyet kesbederek aleyhine cebri icra yoliyle takibe devam olunacağı ihbar 
olunur." 1047 

Pazar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

953/151 
Noğadrha Mahallesinden Kerim oğlu ismail iliş tarafından aynı 

mahalleden Ihrahimı oğlu Recep A l i Uysal ve arkadaşları aleyhlerine 
ikame olunan taksim dâvasından dolayı yapılmakta olan muhakemede : 

Dâvâlılardan Noğadrha Mahallesinden Ömer kızı Ayşe Uysal'ın ika
metgâhı malûm bulunmadığından dâva arzuhalinin ilânen tebliğine mah
kemece kanar verilmiştir. 

Duruşmanın muallâk bulunduğu 14/4/1954 Çarşamba, saat 9 da bizzat 
mahkemeye gelmediği veya ıbir vekille kendisini temsil ettirmediği tak
dirde gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

1048 



Gaziantep Birinci İcra Memurluğundan: 

Say ı : 953/426 
Fabrikatör Ömer Şefik ©rsoy vekili Avukat Naifl Biien'e 4246 

lira 80 kuruş ve masraflarına borçlu Gazianıtep'in Cevizlice Mahallesinde 
ikamet etmekte diken, halen mahalli ikametgâhı meçhul bulunanı Ömer 
oğrhı Hayri Ataya ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. dtşbu 
ilân tarihinden itibaren borçlumm bu boroa karşı bir itirazı varsa yazı 
üe veya şifahen Gaziantep İcrasına veya bulunduğu mahal icrasına i t i 
razını 15 gün içersinde bildirmediği veya 15 gün içersinde borcunu öde
mediği takdirde borcun muacceliyet kesbederek hakkında cebri icra vo
liyle takibe devam olunacağı ihbar olunur. 

1051 

.... 

Şarki Karaağaç (Bankası T. A . ıŞ. den: 

Örtaklığım^uı 1953 yılı âdi ve fevkalâde hissedarlar Genel Kurulu 
29 Mart 1954 Pazartesi günü saat 10,30 da <Ş. Karaağaç - Aşağı Çarşıda 
sinema binasında toplanacağından 'Anasözüeşmemdzin 25 inci maddesi 
gereğince Genel Kurulda asaleten, veya vekâleten hazır bulunacak ortak
ların hisse senetlerini veya bunu ırifüspit evrakı toplanitı gününe tekaddüm 
eden 17 Marttan 27 Mart 1954 'Cumartesi günü saat 1& e kadar on* gün 
içinde ortaklık veznesine teslim ederek mukabilinde hisse ve. rey aded-

ierini muhtevi ve aym zamanda *Genel Kurul için duhuliye hizmetini: gö
recek makbuz akmaları, bel i gün ve saatıte toplantı yerinde bulunmaları 
1iân~ otamm 

iŞarki Karaağaç Bankası T. A . Ş. 
Yönetim Kurulu 

Âdi topîantt 
G ü n d e m : 
1 — Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının okunarak müzakere 

edilmesi, bilanço ve kâr - sarar hesaplanılın tetkik ve tasdikiyle Yönetim 
Kurulu ve murakıbın ibrası, 

2 —1953 yılı safi kârnım tevziine karar verilmesi, 
3 — Yönetim Kurulu üyelerinden müddeti bitenlerin yerlerine yeni

lerinin seçflanes^ huzur haklarının tâyin ve tesfoitd, 
4. — Müddeti biten murakıbın yerine yeniden seçim yapılarak üc

retinin tâyin ve takdiri. 

Fevkalade toplantı 
I 
ı 

G ü n d e m : 
EL — 1952 toplantısında kararlaştırılan tezyidi sermaye muamelesin-

dekl noksanlar hakkımda ESıonomıi ve ffitearet Vekâleti itirazının tetkiki, 
2 — Anasözleşme maddeleri hakkında Ekonomi ve lücaret Vekâleti 

itirazının tetkiki ve neticeye bağlanması. 
Not: Hisse aenetîerdni zayi edenlerin .toplantı gününden 10 gün evvel 

Şirkete müracaat etmeleri'. 1058 

A K T İ F 

Kasa 
Kanuni karşılıklar kasası 
Dâhildeki bankalar (Amortisman ve Kredi Sandığı Nb. 1615) 
Senedat cüzdanı 
Muhtelif borçlular 
'Sabit kıymetler 

Yekûn 

Ora- Kr. 

6.217,75 
15.780,00 

110.963,16 
469,45 
465,80 

135.421,16 

P A S İ P 

Sermaye 
İhtiyatlar: 

Kanuni ihtiyatlar 
Herde vukuu muhtemel zarar karşılığı 

Mevduat: 
Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Amortismanlar 
Karşılıklar 
Muhtelif alacaklılar 
Kâr 

10.799,86 
2.304,30 

15.134,59 
245,75 

Y E K Û N 

U r a K r . 

aoo.ooo,oa 

¿£¿104,16 

05.380,34 
462,90 
497,15 

3.045,08 

12.931,53 

135.421,16 

Şarki Karaağaç Bankasının 1953 yılı kâr-zarar hesabı 

Personel 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Mevduat faizleri 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Kar 

Z İ M M E T 

Yekûn 

4.872,00 
402,69 

1.010,83 
335,32 

33 
497,15 

M A T L U P 

Alınan faiz ve komüsyonlar 
Esham ve tahvilat gelirleri 
Muhtelif kârlar 

Yekûn 

lira Kr. 

6.790,09 
857,10 
402,86 

10.050,05 

1050 

Başvekâlet Devlet Matbaası 

Safaife: 8512 (Reamî Gazete) 6 MART 1954 

Şarki Karaağaç Bankasının 81 Aralık 1958 tarihi itibariyle tanzim edilen yıllık umumi bilançosu 

Iüra Kr . 

masrafları 

10.050,05 
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